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Milé děti, vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během ledna. Vzhledem 

k dalšímu prodloužení uzavření škol pro ročníky 3, 4 a 5 nemůžeme akce na únor plánovat. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Informace 

Pololetní vysvědčení 

Děti z prvních a druhých tříd dostaly pololetní vysvědčení ve škole od paní učitelky. Žáci ze tře-
tích, čtvrtých a pátých tříd mají zpřístupněné vysvědčení v programu Bakaláři. 
Postup je následující: 

1. Přes webovou stránku školy se přihlásíte do programu Bakaláři. 

2. V nabídce Klasifikace vyberte položku Pololetní klasifikace. 

3. Zobrazí se vám hodnocení za příslušné pololetí. 

Vysvědčení je zpřístupněné od 28.1.2021. V případě nefunkčního hesla zašlete prosím e-mail 
na krummackerova@gtmskola.cz. 

Den otevřených dveří ONLINE 

Z důvodů epidemiologických vládních nařízení pořádáme letos Den otevřených dveří 11.2.2021 onli-
ne. Vedení školy zájemce seznámí se školou a zodpoví Vaše otázky. Setkání proběhne na platformě 
ZOOM od 17.00 hodin ZDE. Zároveň zveřejníme na webových stránkách školy krátké video z výuky. 

Dotazníkové šetření pro rodiče 

V termínu 28.1. - 14.2. probíhá dotazníkové šetření pro rodiče. Dotazník je zaměřený na distanční 
výuku a vaše odpovědi nám pomohou vylepšit výuku a online prostředí školy. Všichni rodiče dostali 
kód k vyplnění dotazníku e-mailem. Kód zadáte na stránce www.mapaskoly.cz. Dotazník je anonymní. 
Děkujeme za jeho vyplnění, zpětná vazba od rodičů je pro nás velmi důležitá.  

Odkaz na online setkání s vedením školy 11.2.2021 od 17.00 hodin na platformě ZOOM: 

https://zoom.us/j/92679228464?pwd=Z20wbFpwZm9OUkttdzFLZnpScTVsZz09 

mailto:krummackerova@gtmskola.cz
https://zoom.us/j/92679228464?pwd=Z20wbFpwZm9OUkttdzFLZnpScTVsZz09
http://www.mapaskoly.cz
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ZŠ německo-českého porozumění 

Desatero pro výuku jazyků 

Proč? Chceme spokojené žáky, kteří se jazyk naučí s radostí. 

Jak?  Důsledně, hravě a kreativně. 

 

1) Výukové prostředí je cizojazyčné 
(žák ovládá „classroom language“, pokyn + mimika + gesta) 

2) Pevný rámec vyučovací hodiny - starting routine, warm up, motivace, reflexe za závěr 

3) Časté změny metod a forem práce (interaktivní a svižné tempo hodiny) 

4) Důraz na komunikaci 
(hromadné opakování slov a frází, rytmizace, zpěv, pohyb, dramatizace) 

5) Domácí úkoly si děti zapisují po každé hodině (Notizheft, Activitybook) 

6) Pracovní listy žáci číslují a zakládají do desek. 

7) Materiály pro výuku a pomůcky připravujeme PŘED vyučovací hodinou. 
(včetně PC a videí) 

8) Při online hodinách platí pravidlo: zapnutá kamera a vypnutý mikrofon. 

9) Podporujeme kolegiální hospitace ve výuce. 

10) Součástí jazykové výuky jsou projekty ve škole i vícedenní projekty v zahraničí. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenci ve sněhu 

Orff s Ondrou - 1.AB 

Zpívat ve škole zatím moc nemůžeme, ale malé koncerty a muzicírování 
s Ondrou nám to aspoň trochu vynahradí. Učíme se naslouchat, improvi-
zovat a mluvit o svých pocitech. Na video se můžete podívat ZDE. 

V lednu jsme se konečně dočkali sněhové nadílky i v Praze. Mravenečci sníh a mráz využili nejen k hrátkám, ale 
také k tvoření a experimentování. Krásně jsme si mohli ukázat různé podoby vody a její proměny. Ledové ozdoby 
potěšily nejen naše oči, ale také udělaly radost ptáčkům. Schovali jsme pro ně do nich různé ptačí dobroty.  

https://drive.google.com/file/d/1viZk0rMNm_V3kmiD6PmpaxRPBhtRxJwk/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Modelování úsečky - 2.B 

Sněhová vločka - 2.B 

V rámci slohové a výtvarné výchovy 
jsme se pokusili vymyslet příběh o 
sněhové vločce. Děti to moc bavilo a 
vznikly nádherné a kouzelné příběhy.   

V geometrii jsme se začali učit o 
úsečce. Pro lepší představu jsme 
si ji nejdříve vymodelovali.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Druháci jsou ve škole rádi - 2.A 

Körperteile - 1.B 

První část učebnice němčiny končí 
prvňáčkové s tématem Körperteile. 
Pomalu začínáme číst :-) 

Po skončení online výuky jsme se ve 2.A moc těšili 
do školy. Kromě jiného máme radost, že máme znovu 
výtvarku a malujeme a s Ondrou Tichým jsme si při 
workshopu 27. ledna zahráli naživo.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Čtenářský most Praha - Hamburk - 3.A 

Hanička, třída 3.A 

Čtenářská soutěž „Čtenářský most Praha - Hamburk“ 
úspěšně pokračuje. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Comic - 3.B 

Sněhuláci - 3.A 

Postavili jsme si sněhové kamarády.   
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Můj sněhulák - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nemůžeme jet na hory, ale příroda se nad námi slitovala a sníh nám nadělila i 
do Prahy.  Proto jsme neváhali a zadali si pěkný úkol. Postavíme si sněhuláky, 
potom si je nakreslíme a také si zadáme  slohový úkol - pracovní postup  - Jak 
postavit sněhuláka. A vás zveme, abyste se podívali, jak se to 3.B povedlo.  
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Můj sněhulák - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 
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Muzicírování s Ondrou - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Collage - 4.A 

Po online výuce jsme 
si ve 4.A užívali na-
padaný sníh. Děti si 
stavěly bílé kamará-
dy i nová obydlí :-). 
Nezapomněly ani na 
ptáčky, kteří mají v 
zimě hlad.  

Po delší době se zase naši druháčci setkali s muzikantem Ondrou. Děti se moc 
těšily a celé hudební setkání si užily. Když jsme nemohli zpívat, hráli jsme na 
rytmické nástroje, cvičili sluch a pozornost. Bylo to moc příjemné dopoledne.   
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Němčina - 2.B rot 

ZŠ německo-českého porozumění 

Druháčci ze skupinky rot se sice učí ve škole, ale paní učitelka Boučková pro ně vysílá online z domova. 
Připojit se mohou i děti, které jsou doma nemocné. A díky spolupráci s paní Čehovskou funguje výuka 
moc dobře. Učíme se „Monate“, básničku, trénujeme výslovnost, stříháme, lepíme, rytmizujeme, přiřa-
zujeme věty k obrázkům a procvičujeme slovní zásobu pomocí videí. A děti to baví :-) 
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Bláznivé rýsování - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Zadání bylo jasné: exaktní rýso-
vání, kružnice, úsečky, žádné 
volné tahy rukou. Dá se tak vy-
tvořit třeba pohádková postava? 
Posuďte sami, jak se s tím pátá B 
popasovala v hodině geometrie.  
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Poezie z 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

ZIMA  

Střechy bílé jsou,  

Lidé sotva jdou. 

V těch nádherných závějích, 

Všude kolem jiskří sníh. 

 
Husí kůži máme, 

Mráz však zdoláváme.  

Stačí vzít si čepice, 

Nasadit rukavice. 

 
Sněhuláky stavíme, 

Rychle domů běžíme. 

Doma zatopíme, 

Na čaj postavíme. 

 
Tak zimu užívejte, 

a z ní radost mějte. 

ONLINE VÝUKA 

Dostali jsme balík z Číny, 

nebyly to ale džíny. 

Vyvolal stav neklidu, 

balík plný covidu. 

 
Vláda chystá nařízení, 

všichni jsme jak ve vězení. 

Rozhodli se děti mučit, 

musíme se doma učit. 

 
Každý za svým stolem sedí, 

na monitor tupě hledí. 

Učitelka neváhá, 

nový úkol zadává. 

 
Máme na to chviličku, 

neudělat chybičku. 

Obsah, přímka, úsečka,  

v bakalářích jednička. 

 
Když vypadne připojení, 

je to velké nadělení. 

V ikonkách se děti mračí, 

ve škole by byly radši. 

ZIMA 

Zima, zima, zimička,  

dal jsem si tři kolečka.  

Pak bylo pár stříleček, 

za odměnu páreček. 

 
Zima, zima, zimička,  

dostihla mě rýmička.  

Hlavně že to COVID není, 

to by bylo nadělení.  

MODRÝ PTÁK 

Na větvi sedí modrý pták, 

a nad ním pluje bílý mrak. 

Zpívá píseň o podzimu, 

zatím už tu máme zimu. 

Z mraku se sype bílý sníh, 

a ptáčkův zpěv pomalu ztich. 

Smutně se dívá po světě 

a tiše teskní po létě. 

Vždyť za krátkou dobu sníh zase zmizí 

a ptáček uslyší šustění hmyzí. 
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Vlastní prožívání - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Zkoumání a objevování nových podob 
projevů vlastního prožívání. Uvědomě-
ní si své individuality a výjimečnosti.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina 

Leden nám přinesl sníh, který v Praze nevydržel moc dlouho. Ale i tak jsme stihli udělat soutěž o nejhezčího mi-
nisněhuláka a uspořádat pořádnou koulovačku. Třídu jsme si vyzdobili mrazíky a sněhuláky z papíru. Hráli jsme si 
na stavitele a architekty, úkolem bylo postavit dům nebo byt z materiálu získaného pouze v naší družině. Také 
jsme vyráběli krmítka ze slunečnicových semínek, a potom jsme pozorovali sýkorky, jak jim to chutná.  


