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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Oslavy 30 let založení školy 

Naše škola oslavila své 30 výročí založení 

Základní škola německo-českého porozumění byla založena 1.9.1991. Slavíme 30. jubileum! 

Dárek byl velkolepý. Nebyl to dort se 30 svíčkami, ani nová školní budova. Nadělili jsme si už v 
červnu den plný tance – tančila celá škola. Poděkování patří paní Ramoně Schulz za krásnou hudbu, 
kterou pro nás složila, a paní Anně Rindové za střih videa. Premiéra byla 31.8.2021 na oficiální osla-
vě v Goethe Institutu Praha za přítomnosti významných hostů.  

Pozvání přijala paní prof. Válková – zmocněnkyně vlády pro Lidská práva, prezident shromáždě-
ní německých spolků v České republice pan Martin Dzingl, zástupci Německého velvyslanectví 
a Goethe Institut Praha. 

Děkujeme za všechna přání, podporu a důvěru. 

Video s naším tancem si můžete prohlédnout ZDE, článek v časopise LandesECHO ZDE (strana 29) a přání našich žáků 
v němčině ZDE. 

Když má škola narozeniny, můžeme zcela výjimečně mlsat při hodině. 

https://drive.google.com/file/d/1gB214B2zjpYAHsrZb_kr-A0MUfNDPRww/view
https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2021/09/Echo-9-2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=V2g0S5iZN0U
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Informace 

Jídelna ZŠ Burešova 8.10. nevaří 

8. října má ZŠ Burešova kvůli volbám ředitelské volno. Jídelna tedy nevaří. Prosíme, vemte si oběd 
do školy s sebou! 

Formativní hodnocení 

Koncem léta se celý učitelský sbor zúčastnil semináře formativ-
ního hodnocení. Seminář byl velmi inspirativní, zavádíme nové 
metody hodnocení ve výuce. 

Testování PCR 

Potlesk pro prvňáčky! PCR testování zvládli na jedničku. 

Zájmové kroužky na 2021/2022 

Seznam a popis školních i externích kroužků najdete na našem webu ZDE. 

 Školní kroužky začínají v týdnu od 4.10.2021. Školní kroužky a nepovinné předměty se platí na 
TŘÍDNÍ účet. 

 Na externí kroužky se přihlašujete přímo u pořadatele uvedeného v popisu kroužku a veškeré 
informace získáte také tam a také platíte přímo pořadateli dle jeho pokynů. 

Nový kolega 

Máme nového kolegu - praktikanta Jurije z Berlína. Jurij u nás bude každý čtvrtek 
pomáhat v modrých skupinkách s němčinou.  

Nový kurz pro rodiče - Jóga v hudebně 

Jóga s Pavlou Duháčkovou, každé úterý v 18:30 v hudebně. 
Začínáme 5.10.2021. 

https://zsncp.cz/pro-rodice/krouzky/
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Soutěž 0:1 pro němčinu 

Hudbou k sobě - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V září odstartoval nový ročník soutěže 1:0 pro němčinu, kterou pořádá Goethe Institut. Naší 
školu budou letos reprezentovat dva týmy ze tříd 5.A a 5.B: 

 FC KFC - Gary, Eliáš, Alex, Adam, Honza a Jirka 

 Manchester City - Fabien, Honza, Mikuláš, Jakub, Marek a Nicolas. 

Prvním úkolem všech týmů bylo natočit video a představit se. V dalším kole se účastníci soutěže 
setkají na finále v Praze, kde proti sobě jednotlivé týmy nastoupí ve fotbale a zároveň prokáží 
své znalosti němčiny v různých disciplínách. Za všechny disciplíny i zaslané video obdrží účastníci 
body. Týmy, které dosáhnou nejvíce bodů, vyhrají hlavní cenu: cestu do Berlína a návštěvu klubu 
Hertha BSC. Držíme našim fotbalistům palce! 

Učíme se respektovat, naslouchat a tvořit. 
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1. školní den - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 
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Hrad Okoř - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenečci se v září vypravili 
na výlet do Zooparku Zájezd 
a na hrad Okoř. V zooparku se 
jim nejvíc líbilo krmení cha-
meleonů. Odvážlivci si pohladi-
li varana a někteří i hada.  

Také hrad Okoř se jim moc 
líbil. Na nádvoří si dali oběd a 
v podhradí si ještě chvíli za-
soutěžili. Už se všichni těší na 
další výlet. 
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Toulcův dvůr - 1.A 

Němčina - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Výlet jsme si náramně užili a přespání jsme zvládli skvěle. Na farmě jsme viděli spoustu zvířátek, 
zahráli si seznamovací hry, vytvořili vílu Amálku z přírodnin a prošli se po mokřadech u Botiče. 
Dobrá nálada nás neopouštěla a byli jsme moc rádi, že jsme spolu.  

Prvňáky při němčině 
doprovází kamarád 
Dino. Často zpíváme, 
kreslíme a jde nám to 
prima. V říjnu se těší-
me na náš první pro-
jekt. Jsme zvědaví, co 
to vlastně je :-) 
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Toulcův dvůr - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve středu 22. září jsme jeli na malý adaptační pobyt s exkurzí v Toulcově dvoře. Nejprve jsme 
se ubytovali, a potom se věnovali aktivitám podporujícím sociální jednání. Po obědě jsme měli 
možnost navštívit farmu, kde nám paní lektorka povídala mnoho zajímavého o jednotlivých zvířa-
tech. V noci bylo jen pár slziček a ráno se nikomu nechtělo odjíždět.  
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Putování - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na začátku školního roku se druháci vrátili k prázdninový výletům a zdokumentovali otisky let-
ních vzpomínek na stopy. Jejich putování pak pokračovalo mnohem dál, až k 1100 let starému 
příběhu kněžny Ludmily. Seznámili se se životem a smutným koncem nejznámější české babičky. 



 

10 

 www.gtmskola.cz 

Vracíme se do lavic - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Vracíme se do lavic. A aby byl návrat do školy příjemnější, zpestřili jsme si jej hudebním 
programem s Ondrou Tichým, skupinovým zpracováním známé básničky "Polámal se mrave-
neček" a na závěr měsíce projektem o svatém Václavu a jeho babičce Ludmile.  
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Škola v přírodě - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Pověst o vzniku Zvířetic 

Zvířetice… Ví někdo, jak 
vlastně vznikly a proč se tak 
podivně jmenují? Ano, něco se 
dá vyhledat na internetu. Ale 
co když to všechno mohlo být 
i jinak? O sepsání pověsti a 
vytvoření znaku vesnice jsme 
se proto pokusili sami. A jak 
to dopadlo, si můžete přečíst 
v našich ukázkách… 

V září se třídy 3.AB zúčastnily školy v přírodě s plaváním ve Zvířeticích u Bakova nad Jizerou. Famozclub ve Zvířeti-
cích je krásný: má velké a útulné prostory, venku se nachází oplocený travnatý pozemek s řadou sportovišť i dět-
ským pískovištěm. Bazén se slanou vodou a vyšší teplotou byl báječný. Na plavání jsme si objednali plaveckou školu 
z Rodinného centra Myšák z Neratovic. Všichni instruktoři včetně paní vedoucí Jany byli skvělí. Učili jsme se přede-
vším kraul a skoky do vody. Na odpoledne a večer jsme měli připravené soutěže, aby se děti z obou tříd lépe poznaly. 
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Vědafest - 3.AB 

Hudbou k sobě - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Třeťáci jsou velmi zvídaví, proto jsme 
se rozhodli navštívit vědecký festival 
v Praze. Děti měly možnost vyzkoušet 
si mnoho pokusů a dozvědět se spoustu 
zajímavých informací z oblasti fyziky, 
architektury, medicíny, biologie i počí-
tačové techniky. Vše si mohly osahat a 
vyzkoušet. Děti byly nadšené a za rok 
půjdeme zase.   

Letos už jsme se nemohli dočkat muzi-
círování s Ondrou. Opět na nás čekalo 
mnoho rytmických nástrojů a děti si 
měly možnost ověřit, jak si dokáží na-
slouchat, spolupracovat a soustředit 
se. Hudba je opravdu dokáže spojit. 
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Literární kavárnička- 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Máme za sebou první literární kavárničku. Děti prezentovaly přečtené knížky z prázdnin, 
vzájemně se inspirovaly a k tomu si pochutnávaly na dobrotách a teplém čaji.   
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Pravidla třídy - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nezbytné tvoření třídních pravidel. Bez nich by to nešlo :-) 
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Adaptační kurz - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V půlce září byla 4.B na adaptačním kurzu. Vše vyšlo výborně. Počasí se na nás usmálo, 
Krkonoše byly plné borůvek, zábavy a sportu bylo také hodně.  
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Divadlo Minor - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

 To jsme my, žáci z 5.A :-). Poznáváte nás?  

Třídy 5. A a 5. B navštívily v divadle Minor 
představení Lipany. Husitství nás baví!  

I letos propojujeme vlastivědu s výtvarnou výchovou - děti 
se pokusily nakreslit portrét svatého Václava. Obrázky se 
jim moc povedly. Po prodlouženém víkendu vyrážíme na team-
buildingový pobyt, v příštím NL přineseme více informací. 
Těšte se :-) 
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Etika - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Páťákům letos přibyl předmět etika. Důraz při tomto předmětu klademe na rozvoj kritického myšlení, na spolu-
práci ve skupinách, formulování vlastního názoru a naslouchání názorů ostatních. Budeme se učit argumentovat 
a vyhledávat informace. Navíc používáme metodu CLIL, při které si k danému tématu rozšiřujeme slovní zásobu 
také v němčině. Při etice se učíme moderně a tak, aby nás to bavilo. Naším prvním tématem byl rozdíl mezi svo-
bodnou a nesvobodnou společností a základy demokracie. Protože základním principem demokracie jsou svobod-
né volby,  budeme si je ve třídě začátkem října simulovat. Na to se děti opravdu těší. 
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Září bylo ve družině 1.A přede-
vším o seznamování a zapamato-
vání si jmen nových kamarádů. 
Hráli jsme seznamovací hry, na-
malovali si narozeninový kalendář 
a na zahradě jsme si z přírodnin 
tvořili veselé postavy kamarádů. 
Budeme dobrá parta.  
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti z 1.B si zvykly ve škole 
opravdu rychle. Protože nám 
počasí přálo, běhali jsme hodně 
venku, seznámili jsme se 
s možnostmi celé zahrady a hráli 
seznamovací hry. Také jsme za-
hájili podzimní tvoření. Děti to 
moc baví a jestli se to povedlo, 
posuďte sami.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V družině 2.A jsme v září měli velkou výzvu složit a zkontrolovat všechny 
puzzle, malovali jsme svůj třídní strom, kreslili jsme opět po roce erb a 
učili jsme se písničku Září od pánů Svěráka a Uhlíře. Hlavně jsme si však 
hráli (se stavebnicemi, s kolejemi, se zvířátky, s kuličkovou dráhou, s pa-
nenkami), abychom se navzájem co nejvíce po prázdninách užili.  
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

A máme tu další školní rok, na kte-
rý jsme se všichni moc těšili. 

Na celý tento školní rok jsme od-
cestovali do Školy čar a kouzel v 
Bradavicích. Byli jsme rozděleni do 
čtyř kolejí a budeme soutěžit o 
velkou výhru na konci roku. Co to 
ale bude, je jedno velké překvape-
ní. 

Vyrobili jsme si erby našich kolejí, 
zasoutěžili jsme si, kdo postaví 
větší věž z kostek na čas a vyzkou-
šeli jsme si složit některé origami.  
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nový školní rok zahájili žáci a žač-

ky duchem Jana Ámose Komen-

ského „škola hrou”. V tomto duchu 

děti  střídaly školní činnosti se 

zábavnými aktivitami a hrami. 

Ve vzájemné spolupráci s dětmi ze 

třídy 2.B vznikly parníky a žabičky 

z papíru.  
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Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V měsíci září děti ze 3.B zářily, 
protože začala škola a konečně 
se po prázdninách opět viděly. 
Naše družina se přestěhovala na 
jiné místo, a tak hrajeme ping-
pong, dělíme se o houpačky s 
Mravenečky, vyrábíme a také 
jsme si oblíbili hru Activity :-) 
Holky v odpoledních hodinách 
postavily u Mravenečků vysokou 
věž a s kluky jsme pořádali tur-
naj v ping-pongu. Konec měsíce 
jsme zakončili na škole v přírodě 
a moc jsme si ji užili.  



 

24 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 4+5 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve družině 4.A a 5.AB vytvářely 
děti z Nesspreso kapslí na čtvrtku 
obrázky dle své fantasie.  
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1.10.  3b - Rudolfinum - koncert - cyklus Hudbou k sobě 

 4.10.  4ab  - Hudbou k sobě – hudební dílny, dopoledne  / O. Tichý 

 4.10.  5ab - preventivní program / klima třídy - Ped. psych.poradna 

 5.10.  5ab  - Hudbou k sobě – hudební dílny, dopoledne / O. Tichý 

 5.10. 14:30 5ab - začíná odpolední přípravný kurz na GTM 

 5.10. 13:15 začínají kurzy pro předškoláky Školička 

 7.10. 16:30  2a - Podzimní dílna; setkání rodičů a dětí 

 8.10  VOLBY - jídelna nevaří !!! 

11.10. 18:00  zasedání Správní rady online 

13.10.  3ab - Besedárium / preventivní program ve škole 

13.10 12:00  celoškolní meeting - hala školy 

15.10  třídy 2ab + 3ab + 4ab - Projekt MŠMT - kombinovaná výuka ONLINE    

  (pouze pro přihlášené žáky) 

16.10. 14:00  vystoupení školního orchestru - Landesversammlung / Praha 4 

20.10.  1ab – Herbstprojekt - dopoledne / svo, náp, fol, fisch, nep, čeh  

 

25.10. – 29.10.  podzimní prázdniny a ředitelské volno  

 Datum Čas Akce 


