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Milé děti, vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince. Plán 
práce na leden pošleme koncem prosince. Zároveň nám dovolte, abychom Vám i dětem popřáli klidné  
Vánoce a hodně zdraví a už konečně normální výuku v novém roce. 
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Paní učitelky pro vás natočily 
videa s vánočním pozdravem. 
Můžete se na ně podívat na 

webu školy zde: 

 Hana Nápravníková 

 Pavla Krummackerová 

 Jitka Boučková 

 Růženka Matěnová 

 Iva Kundrátová a 2.B 

 Jana Kratochvílová a 4.B 

 Kateřina Fischerová a 3.A 

https://drive.google.com/file/d/1jP1hjsSf5GSDjwup42NbbtEECN2mCOch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/179BQCQMOuT32dfKu7aSBSkJLuG98cTsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1E8v9ZgmX7vE0WhFb-721sNpArPBLfn/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=fXb5FC7Q1f0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/1gsgQgab6Y_xSxgNce2OdzgDk9qYV_9_z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g-__Bz1ZUdYiPY9bh-W0ntLGUJtlhVeA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yva2JCVPpSMcIws4YgyDGS8iaD9_3r86/view?ts=5fdbbcf3
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ZŠ německo-českého porozumění 

Informace 

Spolupráce s Goethe institutem „Kinderrechte“ 

V listopadu se třída 5.A účastnila online workshopu „Kinderrechte“ a Goethe institut z prací dětí 
udělal online výstavu, kterou můžete shlédnout ZDE. 

Plán na leden 

Plán na leden pošleme a zveřejníme na webu nejpozději do 30.12. podle aktuální epidemiologické si-
tuace. Děkujeme za pochopení. 

Kombinovaná výuka - nový projekt 

Na jaře a na podzim jsme jako většina ostatních škol učili děti on-line. Děti i pedagogové naší školy 
se naučili s on-line nástroji rychle pracovat a některé z nich používáme úspěšně dále. Proto jsme se 
přihlásili do pilotního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které bude v letech 
2021 - 2022 testovat on-line výuku jako oficiální metodu vzdělávání žáků. Do projektu bylo vybráno 
80 škol z celé České republiky a tento měsíc jsme se dozvěděli, že jsme jednou z vybraných škol. 
Projekt může naší škole přinést jednak finance na technické vybavení a školení pedagogů i dětí a 
pomůže nám nastavit správnou kombinaci on-line a prezenční výuky. Těšíme se na nový rok ve zna-
mení informačních technologií :-). 

Šťáva z rakytníku 

Od ledna bude v nabídce automatu Happy snack i velmi zdravá šťáva z rakytníku. Pro všechny, kdo 
máte rádi mega kyselou chuť - doporučujeme :-) 

Čtenářský most Praha - Hamburk 

Za období listopad - prosinec přečetly děti z naší školy celkem 41.250 
stránek různých knížek. Pokud počítáme 6 stránek na jeden metr, tak 
naše škola přečetla téměř 7 kilometrů. 

Dohromady německé a české školy přečetly 211 kilometrů, české děti 
se "dočetly" až za české hranice, jak můžete vidět na mapě zde: 
https://buechertuerme.de/lesebruecke/fortschritt. 

Děkujeme, že podporujete děti ve čtení! 

https://www.goethe.de/ins/cz/de/spr/eng/djk.html
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ZŠ německo-českého porozumění 

Online představení „Vánoce tu a tam!“ 

Bavorské zastoupení v Praze zve na online představení Vánoce tu a tam! 

Vtipné srovnání bavorských a českých vánočních zvyků hereckého dua Romana Horáka a Philippa 
Schenkera (to téma). Prozkoumejte s našimi kulturními odborníky Alexem a Jiřím bavorské vánoční 
zvyky. Představení pro děti a rodiny bude k vidění od 22.12.2020 do 6.1.2021 ZDE.  

Die Bayerische Repräsentanz lädt zur Online-
Vorstellung „Weihnachten hier und da! Ein humor-
voller Vergleich bayerischer und tschechischer 
Weihnachtsbräuche“ des Schauspielerduos Ro-
man Horák und Philipp Schenker (to téma). Gehen 
Sie mit unseren Kulturexperten Alex und 
Schorsch auf Entdeckungstour und erfahren Sie 
mehr über Weihnachten in Bayern. Die Vorstel-
lung für Kinder und Familien ist vom 22.12.2020 
bis zum 6.1.2021 hier zu sehen.  

Informace 

Online výuka v České republice v 
podání německé ARD. A naše škola 
je při tom! Ke shlédnutí ZDE. 

https://www.bayern.de/staatsregierung/bayern-in-prag/veranstaltungen/
https://www.bayern.de/staatsregierung/bayern-in-prag/veranstaltungen/
https://drive.google.com/file/d/1VlZ4EJcHMaB7i3efndtq8iH23xRFZFB7/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Vánoce - 0. ročník 

Vánoční besídku Mravenečci zvládli i bez publika 
a s rodiči se na ni podívali až doma. Vám posíláme 
jejich recept na skvělé Vánoce ZDE.  

Školička 

Weihnachtsbäume aus der 
Deutschstunde in Školička. 

V prosinci se v malých skupinkách vrátili do výuky i naši předškoláci. 
V odpolední školičce je Kai učil barvy a počítání do 10. Užili jsme si i 
vánoční LÜK a Basteln. Frohe Weihnachten :-) 

https://drive.google.com/file/d/1Wit1POGaZg6d4hrCaNdDKUxVPh2W2NBS/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Klub - 1 blau 

Engelchen im Deutschclub 1 blau 

Vánoce - 1.A 

Ve třídě 1.A se těšíme na vánoce. Vyrobili jsme kapra, 
ozdobili stromeček ve třídě i v nedalekém lesíku, kam 
chodíme na procházky místo tělocviku. Naštěstí jsme 
skoro všichni zdraví, jen Eliška má zraněnou nohu.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Vánoce - 1.B 

Prosinec jsme zahájili perfektním hudebním programem s Ondrou a zakončili 
úžasnou třídní besídkou. Pod stromečkem děti našly překvapení, z kterého měly 
nefalšovanou radost. Besídku jsme si patřičně užili - za doprovodu vánočních 
koled se nám hezky tancovalo, cukroví nám také moc chutnalo a přípitek s přá-
ním zakončil poslední školní den v tomto roce. Veselé Vánoce plné rodinné poho-
dy a do nového roku pevné zdraví, mnoho úspěchů a štěstí vám všem přeje 1.B. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Prevence „online“ - 1.AB 

Online svět není jen výuka. Je to svět za obrazovkou 
počítače, telefonu nebo tabletu. Je lákavý a může 
být i nebezpečný. Víme, na co si dávat pozor. Prvňáč-
kové si o tom povídali s kamarádem Edou. 

Farbengedicht - 2.AB 

Druháčci při němčině skládali bás-
ničky o barvách a kreslili k tomu 
krásné obrázky. V hodině němčiny 
pak své výtvory zarecitovali. 

Nikolka, 2.B 
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Planetinos Familie - 3.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Třeťáčci při němčině vyprávěli o rodině Planetina. 
Plyšáci s nápisy představovaly jednotlivé členy 
rodiny. A dětem vyprávění moc pěkně šlo :-) 

Rozumíme si - 3.A 

Při preventivním programu „Rozumíme si“ 
jsme si nejen povídali o vzájemném naslou-
chání a odpouštění, ale zahráli jsme si také 
hry a živé obrazy  na téma zvládání konflik-
tů a schopnosti udobřit se. Nezapomínejme, 
že s trápením nemáme zůstávat nikdy sami.   
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Nikolaus - 3.AB blau 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nikolaustag in der Gruppe 3blau - hoffentlich 
das erste und letzte Mal mit Mundschutz :-)  

Wie Tiere überwintern - 4 blau 

Poster zu dem Thema "Wie Tiere überwin-
tern" von der blauen Gruppe Klasse 4  
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Jak se učíme před Vánoci - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Od začátku adventu si každý den čteme u rozžatého adventního věnce knížku Kocour Fiškus a vánoční 
skřítek. Knížka má hezký a veselý příběh, těšíme se na ni. Jeden z rodičů přinesl do třídy krásný huňatý 
stromeček. Třída nyní pěkně voní a zútulnila se. U stromečku jsme si dokonce připili domácím vaječným 
koňakem. Také přibyl asi metr vysoký nafukovací sněhulák s šibalským úsměvem. Měli bychom se fajn, 
kdyby… kdyby znovu nepřišel covid. Asi polovina dětí z obav před nákazou zůstala doma. Začali jsme výu-
ku streamovat, aby o ni děti nepřišly. Také ovšem o kontakt s kamarády a čtení pohádky… Protože nám 
hodně pomáhají naši rodiče, děkujeme jim za celoroční pomoc vánočním přáníčkem.  
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Literární kavárnička - 2.B  

ZŠ německo-českého porozumění 

Na knížky nezapomínáme ani v této nelehké době. Každé dva 
měsíce si uspořádáme literární kavárnu. Tam si představuje-
me přečtené knížky a ochutnáváme dobroty od maminek. 
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Vánoce - 4.B  

ZŠ německo-českého porozumění 

Vánoční pozdravy s přáním radostných vánočních svátků. 

Výtvarka - 3.A 

Protože se už moc 
těšíme na letošní 
zimní sněhovou na-
dílku, vyrobili jsme 
si zimní koníky. Tře-
ba nám trochu sněhu 
přinesou :-)  

https://drive.google.com/file/d/1g-__Bz1ZUdYiPY9bh-W0ntLGUJtlhVeA/view?usp=sharing
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Vánoce - 3.A  

ZŠ německo-českého porozumění 

Na adventním věnci hoří tři svíčky, 
přáníčka máme připravená, stromeček 
ozdobený, zbývá už jenom rozbalit 
dárky :-) Moc za ně děkujeme a přeje-
me vám všem krásné Vánoce. 

Kamarádi ze 3. A 
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Advent ve 3.B  

ZŠ německo-českého porozumění 

V prosinci si lidé přejí Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Tak 
honem vyrobit nějaké přáníčko. A co takhle se sněhovou vločkou, 
to přece k Vánocům patří. Chcete-li se podívat, jak se povedlo 
dětem ze 3.B, můžete si k tomu pustit i krátké video.  

Weihnachtscomics - 5.AB  

Die Klassen 5ab basteln in der Konversa-
tion einen Weihnachtscomics. 

https://drive.google.com/file/d/1aMQ-objP0ahjpyLTUqFLG4J9RBX2sqTL/view?usp=sharing
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Vánoce ve 4.A  

ZŠ německo-českého porozumění 

V předvánočním období jsme si ve 4.A užili předvánoční atmosféru s adventním 
příběhem i tvořením dárečků pro rodiče a učitele. Přípravy na vánoční svátky 
vyvrcholily besídkou s minikoncertem. Ukázku z něj posíláme jako vánoční 
pozdrav Renému i všem rodičům. Můžete se na něj podívat ZDE a ZDE. 

Pro zvířátka - 2.B 

Kluci a holčičky z 2.B chtěli udělat krásné Vánoce i zvířátkům. Po rozbalení 
dárečků ve třídě jsme vyrazili do Ďáblického háje a ozdobili tam dobrůtkami 
stromek. Snad to bude zvířátkům chutnat.   

https://drive.google.com/file/d/1dmoR6NXp-GS36sPLAKKLoz8BOi_uyE2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XrAW2c8EzBZXcFAmQrqganTtcTligYJv/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Skupinka 3.B grün natočila 
vánoční pozdrav pro rodiče. 
Můžete ho shlédnout ZDE. 

Weihnachtsgruß - 3.AB 

Skupinka 3.A rot natočila 
vánoční pozdrav pro rodiče. 
Můžete ho shlédnout ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1YKfen7rhDVOHX3eXWN9wf6RBOjWFDbXv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15l_6E3rs71nIEi_HcRPNKiGTXY2IZ-Wo/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Dream houses - 5.B 

Weihnachtsbasteln 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina 

Přišla zima. Na jeden den napadlo trochu sněhu a vydržel asi tři hodiny. Děti toho využily na po-
řádnou koulovačku a jednoho sněhuláka – bláťáka. Koule přivalily cestou z jídelny a na zahradě 
postavily. Bohužel nevydržel, ale radost udělal. A co jsme dělali dál v prosinci? Co jiného, než 
dárečky a vánoční výzdobu. Všem přejeme krásné svátky a hodně štěstí a zdraví. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina 

Prosinec je především o adventu, stromečku a dárkách. Než ale Vánoce 
přijdou, musí nás nejdříve navštívit Mikuláš s čertem. My jsme si v družině 
takovou čertí armádu vyrobili a bylo to hodně veselé.  


