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Milé děti, vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během března. Vzhle-
dem k dalšímu prodloužení uzavření škol nemůžeme, bohužel, ani akce na duben plánovat. 
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Informace 

Vyhodnocení dotazníkového šetření rodičů na téma Distanční výuka 2020/2021 

Cílem anonymního dotazníku bylo zjistit, jak rodiče dětí z naší školy vnímají distanční výuku a kde 
má škola možný prostor pro zlepšení.  
Souhrnné výsledky za naší školu vnímáme pozitivně. Například velké většině rodičů vyhovuje způsob, 
jakým s nimi komunikuje třídní učitelka dětí. Téměř všichni rodiče jsou velmi nebo spíše spokojeni s 
přístupem školy k distanční výuce.  
Na celkové výsledky za jednotlivé třídy se můžete podívat v tomto dokumentu, černý rámeček 
v grafu znamená průměrné výsledky za všechny ostatní školy, které se šetření účastnily. 
Dostali jsme také řadu komentářů a konkrétních podnětů, velmi si jich vážíme. V nejbližší době se 
budeme snažit realizovat tato vylepšení distanční výuky: 
 

 posílení sociálních a společných aktivit, skupinové projekty 

 více společného povídání 

 posílení online družiny 

 častější kontakt v menších skupinkách 
 
Řada podnětů byla dlouhodobějšího charakteru, například posílení výuky angličtiny a informatiky, 
zavedení robotiky, spolupráce se školním psychologem atd. Tyto podněty jsou téměř shodné se 
strategií školy na období 2021/2023. 
Děkujeme vám za zpětnou vazbu, v případě dotazů k výsledkům šetření kontaktujte prosím vedení 
školy. 

Zápisy do 1. ročníku 

Od 1.4. do 10.4. se koná zápis dětí do prvního ročníku ZŠNČP. Zápis se koná kvůli epidemiologické 
situaci bez účasti dětí pouze distančně. Zájemci vyplní formulář „Žádost o přijetí dítěte k základ-
nímu vzdělání pro rok 2021/2022“ na internetové stránce školy ZDE. 
Zájemci budou hodnoceni ředitelkou školy podle předem stanovených kritérií. Výsledky zápisu bu-
dou zveřejněny na webové stránce školy do 20.4.2021. Těšíme se na budoucí prvňáčky!  

Pravidelné testování zaměstnanců ZŠNČP 

Od 15. března probíhá pravidelné testování všech zaměstnanců školy. 
Pod heslem „Do školy bezpečně“.  

0. ročník a zápis do Školiček 

0. ročník je plně obsazen a zápis do odpoledních Školiček pokračuje. Více 
informací ZDE.  

Rodičovské schůzky a setkání rodičovské rady 

se koná ve středu 21.4. online. 

https://drive.google.com/file/d/1_l_-HOs5Ya81_qbWOiW8GoPweZKWmMgY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u7q8Cv8nsdgNVslasW8qmKEQzgN3Z_VhYQ26nVFvljE/edit?usp=sharing
https://zsncp.cz/pro-zajemce/zajemci-do-1-rocniku/
https://zsncp.cz/pro-zajemce/skolicka/
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Informace 

Čtenářský most Hamburk - Praha 

Dětem z Hamburku a Prahy se podařilo dohromady přečíst více než 3 miliony stránek knih a obě 
města jsou tak virtuálně propojená čtenářským mostem. 
Je symbolické, že jsme zprávu o úspěšném propojení obou měst obdržely v den, kdy pořádáme on-
line Noc s Andersenem, která je právě také o knihách a čtení. Děkujeme všem dětem, které se pro-
jektu účastnily a pilně četly!  

Psychologické poradenství na ZŠNČP 

Naše škola od března spolupracuje s psycholožkou Terezou Uhlíkovou z Gymnázia Thomase Manna. 
Paní Uhlíková nabízí konzultace pro žáky i rodiče z naší školy. Je možné se na ni obrátit např. při 
problémech se zvládáním distanční výuky, v případě psychických obtíží dítěte, při potížích dítěte ve 
třídním kolektivu i při změnách a náročných situacích v rodině a dalších případných obtížích. Magis-
tra Uhlíková není zaměstnancem školy, psychologické poradenství si proto hradí sami rodiče. 
V tuto chvíli jsou konzultace poskytovány online formou, za běžných okolností osobně. Pro bližší in-
formace prosím kontaktujte přímo paní Uhlíkovou: uhlikova@gtmskola.cz nebo tel. 721 870 877 

Jarní stezka 

Paní učitelka Kristýna připravila pro naše Mravenečky z 0. ročníku Jarní stezku plnou 
úkolů. Přijďte si ji také projít. Čeká Vás 3 km procházka s 18 stanovišti, spousta úkolů 
a na konci malá odměna. Více informací ZDE. 
Zároveň vyhlašujeme soutěž o nejhezčí obrázek – Zážitek na Jarní stezce. Obrázky můžete posílat 
na email jarnistezka@gmail.com. Jejich zasláním souhlasíte s publikováním na facebookové stránce 
ZŠNČP.  Obrázky zasílejte do 6.4.2021. Více informací ZDE. 

Německá olympiáda 

V únoru se konala německá olympiáda pro děti z prvních a druhých tříd. Děti plnily 
různé disciplíny: malovací diktát, poslech, čtení a zodpovídání otázek. Skupinky ro-
dilých mluvčích soutěžily zvlášť, aby bylo zachováno fair-play. Diplomy pro všech-
ny účastníky s počtem dosažených bodů jsou připravené, děti je dostanou, jakmile 
se vrátí do školy. Třídy 3 - 5 čeká olympiáda během května.  

https://zsncp.cz/jarni-stezka-pro-mravenecky-a-prvnacky/
mailto:jarnistezka@gmail.com
https://zsncp.cz/jarni-stezka-pro-mravenecky-a-prvnacky/
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Matematický Klokan 

Matematický Klokan 

V březnu ve třídách 2 - 5 proběhlo školní kolo matematické soutěže Klokan. Výsledky nejlepších 
„matematiků“ uvádíme zde a všem srdečně blahopřejeme :-) 
 
 

  Třída Jméno Body 

  2.A Toník 90 

  Jáchym 76 

  Sofinka 60 

    

  2.B Lucas 85 

  Tobiáš 80 

  Veronika 75 

  Třída Jméno Body 

  3.A Sofie 73 

  Sophie 72 

  Markéta, Jan, Martin 63 

    

  3.B Mariana 81 

  Jakub 74 

  Laura 66 

  Třída Jméno Body 

  4.A Jan Daniel 109 

  Viktor 85 

  Nicolas 85 

    

  4.B Klára 99 

  Mikuláš 94 

  Jakub 91 

  Třída Jméno Body 

  5.A Jonáš 116 

  Veronika 114 

  Amélie 112 

    

  5.B Sebastian 120 

  Kristián 115 

  Tereza 114 
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Zimní olympiáda - 0. ročník 

Týden před lockdownem to v na-
šem mraveništi žilo zimní olympi-
ádou. Mravenečci si vyzkoušeli 
několik zimních olympijských 
sportů - biatlon, slalom na lyžích, 
hokej, krasobruslení, boby a ske-
leton. Krásná atmosféra nás pro-
vázela od začátku až do konce. 
Nechybělo slavnostní zahájení, 
zapálení olympijského ohně, ani 
závěrečný medailový ceremoni-
ál. Za skvělé výkony si každý 
mraveneček vysloužil diplom a 
medaili. 
Olympiáda ale není jen o medai-
lích. Je především o přátelství a 
fair play a naši malí sportovci 
toto poslání naplnili bez vyjímek. 

Olympijský magazín 

Číslo 1 

Číslo 2 

Číslo 3 

Číslo 4 

https://drive.google.com/file/d/1aDFh7bWdCvnw0NsotdEF24ZuQY4E45oc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FtcbzqwzW7u_twO2kGfH_hMpiCW-zQnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lmdqd-HrA1yfiE_d2gL5OMPZkUjOH7uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Z3nMl9VPuJLzSebRBFyAomRLwL2VBxI/view?usp=sharing
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka - 0. ročník 

Ani Mravenečci doma nezahálí a účastní se online výuky. S vílou 
Rozárkou pokračujeme i přes naše monitory v objevování různých 
tajemství vody, povídáme si, hrajeme si, experimentujeme a učíme 
se němčinu. Moc nás baví také hodiny s Ramonou.  
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Osterhase Felix - 1.AB 

Němčina online běží v prvních třídách bez 
problémů - Singen und Basteln ist super :-)  
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 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Ostereiersalat - 2.B rot + 2 blau 

Před Velikonocemi si druháci podle německého re-
ceptu a německých online instrukcí připravili výborný 
vajíčkový salát. Moc je to bavilo a salát jim chutnal. 
Děkujeme rodičům za spolupráci a propůjčení fotek 
a videa :-) 

https://drive.google.com/file/d/1SNte7YZy-hn8nu44dfAAjoGtNv8I23Lk/view?usp=sharing
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Výuka němčiny - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve druhých třídách se 
učíme časování sloves. 
Online je to docela těžké. 
A tak hrajeme pantomimu, 
hádanky, opakujeme, 
tleskáme a učení si zpří-
jemňujeme, jak jen to jde. 
Taky kreslíme obrázky, na 
které se tady můžete po-
dívat. 
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Výuka němčiny - 3.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V němčině probíráme téma „Kleidung“. Aby nás učení bavilo, 
hrajeme pantomimu, hádanky, opakujeme, oblékáme se, 
tleskáme, zpíváme a díváme se na videa. A sice na taková, 
která jsme sami vytvořili. A to nás baví! 

Videa dětí k tématu „Kleidung“ 

Danka a Hanka Matouš Clara 

Nela Jáchym Jakub 

Evička Šimon Igor 

Jiřík a Honza Adina   

Julinka Adam 

Deutschunterricht - 2 blau 

Diese Monat lasen wir zusammen die Geschichte über den kleinen Findefuchs. Als besondere Über-
raschung hatten wir im online Unterricht einen echten Förster, Herrn S. zu Besuch, welcher uns 
Geschichten aus dem Wald und seinem Berufsleben erzählte. Vielen Dank nach Vogtland. 

Klikněte na jméno pravou myší a otevřete hyper-
textový odkaz, kterým si videa pustíte. 

https://drive.google.com/file/d/1AXhlmyOwneTS-RP9THX7-Ed5yv5s6dQ5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hDo_ViZMAkI6CTrUPNuSaszHFJbGW70h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EES-udIugaJr0RItRpFrE22OJ0F5uqoV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18P-sG6_x14wCd0LdaYOU2Cr-aid6z60s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hlWl5GI41rVBNLr9Erz-rP2AN7wcRUrc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B6QYLN0WWA7yVcl2wcFvP_-QwpkFm9uJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NGKznL-jj2EhlPvnGoxFRWo8dJ48xOHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1abvcANXwcqt0ukNNJE2nIUBfV2_euQob/view?usp=sharing
https://youtu.be/vPw6IisZn6M
https://drive.google.com/file/d/1hmjzAywtZBc-iSoRV86IDsEs86KsboJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u6k507f09bU6HRbN9Iv6eoXvyZAC9Dhb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PPgLafZMxJUf8IZY3R1MHGPyOvOF7WTJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/122QQkkR3D5xuD8GcEmBx_SAej0Psyphq/view?usp=sharing


 

11 

 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve čtvrtek 25. března měli páťáci netradiční hodinu němčiny. Protože jsme v němčině probírali téma 
„Fernsehen und mehr“, pozvali jsme na online debatu reportéra německé televize ARD Danko Handricka. 
Danko natáčí reportáže o České republice pro německé televizní stanice a na hodině nám vyprávěl o své 
práci. Děti Dankovi kladly různé otázky a nakonec jim nabídl, že se přijede podívat i do naší školy, až 
tady zase všichni budeme. Danko danke sehr und wir freuen uns auf dich! 

Online debata s reportérem ARD - 5.AB 

Mein Pferd Bon - 4.AB 

Pro čtvrťáky si pan učitel Prokop Janda připravil 
česko-německou prezentaci o koních. Moc děkujeme! 
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 www.gtmskola

Online výuka v  1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Žáčky z 1.A musíme opravdu pochválit, jak zodpovědně se staví k distanční výuce. 
Kromě českého jazyka, matematiky, němčiny a prvouky tvoříme společně ve výtvar-
né a pracovní výchově velikonoční výrobky a také si rádi zazpíváme a zacvičíme při 
tělesné a hudební výchově. Společně se těšíme na jaro a na setkání ve škole.  



 

13 

 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka v 1.B 

Měsíc březen je věnovaný knihám. Proto jsme i my 
v 1.B vytvořili svou třídní knížku plnou autorských 
pohádek s ilustracemi. Ještě doladit obal a kniha 
se může vydat :-) 

Online výuku všichni zvládáme bez větších obtíží a 
statečně bojujeme se vším, co nám přináší. Sranda 
nechybí ani v těchto hodinách.  

V úterý večer jsme si moc užili Noc s Anderse-
nem, online čtení pohádek se nám všem natolik 
líbilo, že v něm budeme pokračovat i v dalších týd-
nech.  

Nezapomněli jsme ani na Velikonoce - výuka byla 
zpestřená projektovým dnem. Krásné a veselé Ve-
likonoce všem! 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Měsíc v distanční výuce - 2.A 

I v distanční výuce se dá leccos podnikat. Naše děti se kromě každodenní výuky zúčastnily online matema-
tické soutěže Klokan v kategorii Cvrček, a vedlo se jim. 
Mimořádně se také povedla Noc s Andersenem. Kromě povídání o H. CH. Andersenovi a B. Němcové a čtení 
z jejích méně známých pohádek se na programu podílely téměř všechny děti. Jak jsme to udělali? Dvacet 
dva dětí si nachystalo krátké představení knížek, které právě čtou. Za skvělou přípravu večera pak děti 
obdržely diplomy.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka - 2.B 

V pátek se naše třída proměnila v literární kavárnu. Děti si vzá-
jemně představovaly knížky a inspirovaly se tak k dalšímu čtení. 
Musím všechny pochválit za krásný výběr a prezentace knížek.   

Náš volný čas - 2.B 

Děti posílají fotky, co dělají ve 
svém volném čase. Někdo vaří, 
cvičí, muzicíruje, vyrábí, pěstuje 
nebo uklízí. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Vypravování - 2.B 

Co se děje ve škole, když tam děti nejsou? V rámci slo-
hové výuky jsme napsali vypravování o tom, co dělají věci 
ve škole, když tam nejsme. Tabule se nudí, krteček zalé-
vá květiny a pastelky si malují, aby nevyšly že cviku.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Noc s Andersenem - 2.B 

V noci z 30. na 31.3. děti z 2.B 
navštívily Františka Hrubína. 
Dozvěděly se, že založil časopis 
Mateřídouška, psal básničky, 
hádanky i pohádky. Tu o holoub-
kovi a perníkové chaloupce jsme 
si společně přečetli a v online 
dílničce si děti holoubka i vyro-
bily. Na dobrou noc si poslechly 
pohádku O bílé laňce a indián-
skou ukolébavku Ho, ho watanay.   
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ZŠ německo-českého porozumění 

Sluneční soustava - 3.A 

Při prvouce jsme si povídali o sluneční soustavě. 
Podívejte se, jak jsme ji potom ztvárnili kres-
bou, modelem nebo malováním přímo v počítači. 

Online němčina - 3.B 

Při procvičování němčiny oblékáme a 
svlékáme podle instrukcí klauna Kuno. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Noc s Andersenem - 3.A 

Během noci s Andersenem nás navštívili kamarádi z Rychlých šípů. Povídali jsme si o 
jejich dobrodružstvích, soutěžili jsme, malovali, vyráběli i zpívali. Bylo to moc fajn.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka - 3.B 

Během online výuky naše třída nelení. Učíme se a pilně se připravujeme na Velikonoce. Ta-
ké Noc s Andersenem byl prima večer s hudebními hádankami, přesmyčkami a samozřejmě 
pohádkou. To nevadí, že všichni všechny otázky neuhádli, hlavní byla zábava a poučení.   
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ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka - 4.A 

V březnu jsme se ve 4.A stali jarními detektivy. Objevujeme 
vše, co kolem nás kvete. Poznáte tyto první jarní kytičky?  
Také pěstujeme různé rostlinky ze semínek, pozorujeme je 
a zapisujeme, co jim prospívá a jak rostou. 
Vlastivědu propojujeme s pracovním vyučováním. Slovanské 
polozemnice se dětem moc povedly :-). 
A měsíc jsme zakončili velikonočním tvořením zajíčků. 



 

22 

 www.gtmskola

ZŠ německo-českého porozumění 

Online výuka - 4.B 

V březnu jsme ve vlastivědě stavěli slovanská osídlení, vyráběli keltské mince a psali jsme si jména hlaholicí. 
Fantazii jsme použili při psaní textu „Kdybych byl mým tatínkem/mojí maminkou“ a obyčejná čísla prozradila 
něco o nás samotných. 30. března nás osvěžil hudební workshop s Ondrou a večerní čtení s knížkami J. Foglara.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Velikonoční animace -  5.B 

Klikněte na obrázek pravou myší a otevřete hy-
pertextový odkaz, kterým si prezentace pustíte. 

https://drive.google.com/file/d/1zuxa2qaMEytkUYGBsAWlXD4mb887lHBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRqbJEGNuDR_gLCeZW28tVM_TUuCN0g8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L6jha-uFZ4ljqhOQrleJv-0xHHxlWzET/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YijXcAhJKnfGf90Mybp8LCIlsjlLyYq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/115vgHi9EYEorUKqRRhC0gnkyygJKRO78/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FAAv_dyhMJ8uLNwMyu6zNlR-g9gMRRR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEm-pUl1A_FE5k-0qJ0E79Mvhx2hmjWk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17sgq8kjmSIyNu9SKq6ugZM41yLTH-dhM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18Is04GkFLvQK5c0BHqpQi-aE9nJjwOLs/view?usp=sharing
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V březnu se setkáváme se spolužáky z 1.A každý den v online družině, účast je dobrovolná. Čteme 
knížky od Astrid Lindgrenové - dočetli jsme Děti z Bullerbynu a začali číst Emilovy skopičiny. 
Cvičíme jógu, učíme se nové písničky a tanečky, hrajeme různé hry, představili jsme si domácí 
mazlíčky i mladší sourozence (ti se většinou účastní družiny s námi). S těmi, kdo dochází na dou-
čování, jsme osázeli i zahradu ŠD a vyzdobili si velikonočně naší třídu. Těšíme se do školy! 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tvořili jsme sněženky, které 
rozkvétají na louce, kde ještě 
roztává poslední sníh. 

Také jsme malovali velikonoční 
vajíčka a jak se nám mezi nimi 
schovávají kuřátka a slepičky.:)  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při vyprávění o ochraně přírody a nutnosti třídění odpadu, jeho recyklaci a následném možném použití zrecyklova-
ného materiálu, jsme si z jednoho takového použitého plastového kelímku vyrobili bezva hračku . 

Kelímek se zavěšenou papírovou koulí měl velký úspěch a společně jsme se dobře bavili při soutěži, kdo v časovém 
intervalu nachytá nejvíc. K MDŽ jsme vyráběli papírové kytičky a vyhlásili soutěž o nejhezčí namalovanou duhu. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina - 2.B 

V družině jsme kreslili své jméno a okolo něj naše oblíbené věci a to, co nás vystihuje. Poté jsme si 
vyrobili sněženky a jarní strom z papíru. Na čtení dostaly děti za úkol nakreslit a popsat ptáčka.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina - 3.A 

Dnes ve čtvrtek se společně setkali žáci ze 3.A. Povídali si a hráli online hádanky na internetu. Poté se setkaly 
také žákyně ze 3.A. Rovněž si povídaly, ale také hrály na kytaru, zpívaly a ukazovaly si svá oblíbená plyšová zvířát-
ka. Vedle toho se ještě dívaly na krátké, zábavné online záběry se zvířaty. O legraci bylo každopádně postaráno. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Družina - 3.B 

Stále nejsme ve škole. I tak se 
snažíme pracovat. Jsme online, 
povídáme si vtipy, hádanky, růz-
né příhody a hlavně se smějeme. 
Také tvoříme. V březnu to bylo 
přáníčko k MDŽ, papírové pivoň-
ky a městečko, které bylo sou-
částí českého jazyka.  


