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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Deutsch als Unterrichts– und Kultursprache 

21. - 22. října se konala v Opavě konference s názvem „Němčina jako vyučovací a kulturní jazyk“, 
kterou pořádala organizace BOHEMIA Troppau. Cílem konference byla výměna zkušeností při výuce 
němčiny a prohloubení spolupráce mezi školami. Za naši školu se konference zúčastnily: 
Zuzana Svobodová, Pavla Krummackerová, Věra koubová, Ramona Schulz a Jitka Boučková. 

Nová praktikantka z Berlína 

Do vánoc u nás na škole bude pomáhat milá praktikantka z Berlína Clementine Bowen 
Xu, která studuje obor „Deutsch als Fremdsprache“ a vykonává u nás svou povinnou 
praxi. 

Nový kurz pro rodiče - Jóga v hudebně 

Jóga s Pavlou Duháčkovou, každé úterý v 18:30 v hudebně. 
Začli jsme již 5.10.2021. 
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Viktor Nosek, náš bývalý žák 

ZŠ německo-českého porozumění 

Viktore, od září studuješ na Gymnáziu v Pirně. 

Byl přestup na novou školu do Německa těžký? 

Přestup na novou školu pro mě nebyl až tak těžký. Od dětství jezdím pravidelně do Německa za bratrancema. Bohu-

žel, kvůli covidu jsem tam víc jak rok nebyl. Protože mám část rodiny v Hannoveru, tak jsem už v posledním roce 

školky začal chodit do přípravného kurzu na ZŠ německo-českého porozumění, kde jsem s němčinou začínal. Poznal 

jsem tam kamarády, moc se mi tam líbilo a po úspěšném zápisu jsem na tuto ZŠ nastoupil do 1. třídy. Na této škole 

jsem byl až do 5. třídy a dál pokračoval na Gymnáziu Thomase Manna. To co jsem si s blížícím začátkem školního 

roku uvědomoval, bylo, že se s kamarády, se kterými jsem strávil 6 let nebudu denně vídat. Na to jsem na konci 

prázdnin hodně myslel. Mám kamaráda Adama, kterého mám rád. Už jsme se dlouho neviděli. Těším se, že až budu 

mít prázdniny, tak Adama a své spolužáky navštívím. 

 

Jak funguje studium na německém gymnáziu? Jsou všechny předměty v němčině, nebo se učíte také v češtině? 

Už když jsem chodil na ZŠNČP, měli jsme možnost udělat si v rámci výuky certifikát Fit in Deutsch A1, který se konal 

na Goethe institutu tady v Praze. Vše zařizovala ZŠ, která nás na zkoušku taky připravila. Byl to můj první jazykový 

úspěch. Měl jsem velkou radost a chuť učit se němčinu dál. Potom se mi povedlo získat 3. místo v německé recitaci 

na Saském velvyslanectví v Praze. Na ZŠNČP moc rád vzpomínám. Při pobytu v Hannoveru jsem se už uměl bez pro-

blému domluvit. Na Gymnáziu Thomase Manna jsem složil zkoušku Fit in Deutsch A2. 

Myslím, že pro začátek na novém Gymnáziu v Pirně je dobře, že jsem tyto zkoušky udělal. Nyní používám všechno, co 

jsem se naučil, a nemám tolik práce s němčinou jako někteří mí spolužáci. Měl jsem radost, když jsem byl zvolen 

spolužáky za zástupce českých žáků v nové třídě. Pomohlo mi právě to, že více rozumím a komunikuji v němčině. 

Spolužáci zas umí lépe anglicky, a tak  se musím více učit angličtinu. 

 

Jak bys popsal hlavní rozdíly mezi školou v Německu a v Česku? 

Rozdíl ve výuce na Gymnáziu v Pirně je hlavně v samostatnosti a že bydlím mimo domov. Doma mi mohla pomoct 

mamka, tady se musím spoléhat na sebe a hlídat, abych nic do školy nezapomněl a abych se připravil na druhý den. 

Co mi  tady vyhovuje je to, že máme vyučovací hodiny ve dvou hodinových blocích. Nemusím se připravovat v jeden 

den na 6 předmětů, ale na 3-4. Zdá se mi, že se mohu předmětům víc věnovat a nemám každý den těžkou tašku 

jako jsem míval. Máme tu vymezený čas na přípravu na druhý den a hlavně máme možnost se při přípravě obrátit na 

učitele, kteří nám pomohou a vysvětlí, když něčemu nerozumíme. Po vyučování můžeme chodit do různých kroužků, 

nabídka je široká. Já chodím na plavání a kurz první pomoci. Velkou změnou je, že bydlím na internátě, který je mým 

druhým domovem. Je umístěn v historické části města. Mám tu kamarády, s kterými si rozumím. Starají se o nás 

mentoři, kteří nás podporují, povídají si s námi a připravují různé programy. Jsem tu rád. Vyučování máme jak 

v němčině, tak v češtině. Zatím máme v němčině předměty jako informatiku, tělocvik, občanskou výchovu, hudebku. 

Postupně se předměty v němčině přidávají. Je lepší studovat tam, kde se mluví jazykem, který se učím. Určitě se ně-

mecky naučím rychleji a dobře. 

 

Je škola a učitelé v Německu přísnější nebo ne? 

Nemyslím si, že tady v Německu by byli učitelé přísnější. Jako na všech školách i zde je velmi důležitá kázeň, správné 

chování a slušnost. Co vnímám jako přísnější, je klasifikace. Známky tu jsou od 1-6. Jednička je opravdu zaslouže-

ná…. Známka z chování není jen jedna, ale hodnotí se čtyři oblasti – chování, pořádek, spolupráce, píle (aktivita). 

Jiné je také to, že v pololetí dostaneme písemné hodnocení a až na konci vysvědčení se známkami. Známky jsou 

dány za celý školní rok. Musím se snažit hned od začátku, abych měl na konci dobrý výsledek. Jsem rád, že jsem se 

nebál a šel studovat na Gymnázium do Pirny. 
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Celoškolní meeting 

ZŠ německo-českého porozumění 

V hale školy jsme se sešli na celoškolním meetingu a každá třída představila nějakou zajímavost: 
projekt o ježkovi, adaptační kurz nebo volby nanečisto. Postavit se na pódium s mikrofonem zvládli 
i ti nejmenší školáci. 
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Landesversammlung 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nácvik školního orchestru na kulturní akci Landesversammlung. Letos to bylo velmi náročné, 
spousta dětí skončila před vystoupením v karanténě… ach jo! Malá ukázka ZDE. 

Děkujeme našemu školnímu orchestru 
za reprezentaci školy na kulturním 
setkání Landesversammlung. V karan-
téně nám bohužel skončila téměř po-
lovina účinkujících.... Ostatní to zvlád-
li skvěle, potlesk byl ohromný :-)  

https://drive.google.com/file/d/1dAOH0SdwY3WXDCKm7Jx5uSzHjujqJF84/view?usp=sharing
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Herbstprojekt - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Třída 1.A si užila svůj první 
školní projekt. Němčina, 
logika, vyrábění, zpívání, 
vaření. Děti pracovaly ve 
skupinkách a pomáhaly si 
navzájem. Draci zdobí tří-
du, německé sudoku nám 
trochu zamotalo hlavu a 
ježka jsme nakonec snědli. 
Pochvala pro všechny! 

Podzimní projekt ve 2.A jsme zakončili velkou mandalou z přírodnin. 

Herbstprojekt - 2.A 
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Das bin ich - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Skupinky rot a grün ze třídy 2.A kreslily při online 
hodině němčiny obrázky k tématu „Das bin ich“. 

Hallo, ich heiße - 2.B 

Se třídou 2.B jsme při němčině vyráběli plakát, kde 
jsme používali větu „Hallo, ich heiße, ich bin…“  
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Memory - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Informatika - 5.A 

Děti z 5.A se na informace učí pra-
covat s Google dokumenty a upravo-
vat text. Za domácí úkol měly krátce 
popsat školu snů. Jak se to všem 
povedlo, se můžete podívat ZDE. 

Se třeťáky jsme při hodině němčiny vyráběli pexeso, 
se kterým jsme pak procvičovali slovní zásobu. 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSv4MZ6VmlHcklc1RPKftc6h-T85X-SIQMQzZ9MOG7xS99fzsE3xh6u8ICBkvdcr00SrDyVQUagU8ZP/pub
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Jablíčkový týden - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

V rámci “Jablíčkového týdne” Mravenečci plnili 
různé jablíčkové úkoly, tvořili, zpívali, recitovali 
a také společně upekli jablkový koláč a jablko-
vou buchtu. Moc se jim to povedlo!   
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Návštěva divadla - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Před podzimními prázdninami se Mravenečci vydali do divadla Jiskra na představení Honza a strašidelný 
dům. Představení bylo chvíli opravdu strašidelné, ale dětem se moc líbilo. Pro některé to byla jejich úplně 
první návštěva divadla. Už se těšíme na další představení, které nás čeká v listopadu.  
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Výtvarka - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Jsme prvňáčci, ale jako 
první z naší školy jsme si 
letos vyzkoušeli online 
výuku. Naštěstí jsme ve 
škole ještě stihli nama-
lovat a vyrobit takové 
pěkné mísy s ovocem, 
které vám ukazujeme.  

Hravá matematika - 1.A 

Počítání nám jde hravě. 
Číslice umíme nejen na-
psat, ale i poskládat tře-
ba z kaštanů.   
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Online výuka - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Online učení se nám naštěstí daří. Už umíme důležité věci s počítačem, jako vypnout a zapnout mi-
krofon. Někteří umí pozadí a někdo se též dokáže i sám přihlásit k výuce. Už se ale těšíme do školy.  
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T.G. Masaryk - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V říjnu si druháci i na dálku při-
pomněli výročí naší republiky. 
Tentokrát putovali po stopách 
prvního prezidenta T.G. Masary-
ka a zanotovali si jeho oblíbenou 
píseň Ach synku. Současně se 
také nechali inspirovat slovy 
naší stání hymny a nakreslili, jak 
si představují svůj zemský ráj. 



 

14 

 www.gtmskola.cz 

Říjen ve třídě 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Krásné podzimní počasí vyzývalo 
k učení venku. Spojili jsme tělocvik 
s prvoukou a v okolí naší školy si tak 
užili šifrovanou poznávačku živočichů, 
rostlin a hub. Na čtyřech stanovištích 
děti čekal jeden sportovní úkol a šest 
obrázků, které měly poznat. Nezapo-
mněli jsme ani na skupinovou práci na 
téma podzim a můj vysněný ostrov.  
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Říjen ve třídě 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Po vydařené škole v pří-
rodě jsme si rychle 
zvykli na školní výuku. 
Začali jsme ve výtvarce 
zase malovat, především 
nádherně zbarvenou 
podzimní krajinu a měli 
jsme několik moc pěk-
ných čtenářských besed. 
Takže se nám dařilo. Ale 
najednou ze dne na den 
konec: ocitli jsme se ve 
14denní karanténě. Výu-
ku jsme měli kombinova-
nou, ale i při ní jsme 
četli a dokázali se za-
snít… Třeba o tom, jaké 
by to bylo na výletě 
v pohádkové krajině...  
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Můj výlet -  3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 
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Den stromů - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na konci loňského 
školního roku dostaly 
děti knížku Eliáš mezi 
piráty. Autorkou kni-
hy je Veronika 
Krištofová, která za 
dětmi přijela do ško-
ly. Povídali jsme si s 
ní o knížce, vyrobili 
jsme si medúzky a 
nechyběla ani auto-
gramiáda.   

Dne 20. října jsme s kama-
rády z komunitní školy Dob-
romysl oslavili Den stromů. 
Děti z Dobromysli pro nás 
připravily super úkoly a 
dopoledne v lese jsme si 
všichni užili. Ve škole jsme 
ještě vymýšleli básničky o 
stromech a vyplnili jsme si 
na toto téma pětilístek.  

Mezi piráty - 3.B 
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Hudbou k sobě - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Naše třída se účastní krásného projektu České filharmonie, kte-
rý se jmenuje Hudbou k sobě. Spolu s kamarády z jiných škol 
muzicírujeme s Ondrou Tichým a dalšími muzikanty v Rudolfinu.  
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Houstone, máme problém - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Žáci 4.AB se vypravili na dobrodružnou cestu do vesmíru. V doprovodu odborně vycvičených 
pilotů absolvovali velmi nebezpečnou a objevitelskou cestu, jejímž cílem bylo nalézt planetu, 
kam by se mohlo lidstvo přestěhovat. Mise dopadla dobře! Díky výborným znalostem např. arit-
metiky, geometrie, přírodních věd a dalších, našli žáci planetu Dišule, která lidstvu vyhovuje.  

Třídy 4.AB se v pondělí 
4. října zúčastnily zpí-
vání s Ondrou. Zazpí-
vali jsme si a zahráli na 
netradiční hudební 
nástroje. 

Od 11. října byla třída 
4.A v karanténě a uči-
la se distančně. Nau-
čili jsme se pracovat 
v Google učebně, ode-
sílat úkoly a psát tes-
ty. Většinou se všem 
dařilo. Takže velká 
pochvala.  
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Teambuilding - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V měsíci říjnu jsme se v 5.A 
zaměřili na vztahy ve třídě a 
na spolupráci. Na přelomu září 
a října jsme si užili teambuil-
dingový pobyt. Těsně před 
karanténou jsme ještě stihli 
preventivní program ve škole.  
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Říjen ve třídě 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Páťáci mají za sebou podzimní setkání s Ondrou Tichým, opět si to moc pěkně užili.   

Místo výletu do Berlína jsme jeli do Jizerských hor na adaptační kurz.  

Po návratu z adaptační kurzu měly děti program s psychologem a aktivně se do něj zapojily.  
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V říjnu jsme si společně pomě-
řovali síly při různých soutě-
žích. Užívali jsme si krásného 
podzimu při hrách na zahradě.  

Nasbírali jsme barevné podzim-
ní listí a vyráběli z něj skřítky 
a víly. 

Z podzimních plodin se dětem 
podařilo sestavit a nalepit 
krásné stromy. 

Měsíc jsme uzavřeli výrobou 
halloweenských strašáků. 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V říjnu jsme ve škole, bohužel, byli jenom jeden týden. Než jsme nastoupili do karantény, 
stihli jsme alespoň podzimní obrázky – frotáž, několik roztomilých strašidýlek a pavouky 
v pavučinách. Také jsme si hodně zpívali pohádkové písničky. Už se zase těšíme po prázd-
ninách do školy. 
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na začátku měsíce jsme vyráběli podzimní dekorace z ruliček. V polovině října musela jít naše třída (kromě 
dvou žáků) do karantény, tak jsme tvořili Popletené stromy online. I v karanténě jsme měli dobrovolnou onli-
ne družinu, kde jsme četli na pokračování již poslední díl Paní Láryfáry od Betty MacDonaldové. Také jsme 
hráli slovní hry a ukazovali si domácí mazlíčky. Naší písní na říjen byla písnička Ach synku, synku.  
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tento měsíc nás čekala další bradavická 
soutěž. Měli jsme co nejpřesněji přepisovat 
znaky důležité pro naše kouzla. A opravdu 
se nám to podařilo. 

Vyzdobili jsme si třídu podzimní atmosfé-
rou a vyrobili si masky na oslavu Día de 
Muertos.  
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Korálkování podporuje jemnou motoriku 
a je oblíbené u žákyní i žáků a nikdy 
neomrzí. Vášeň pro korálkování pokra-
čovala také doma pří výrobě nádher-
ných a okouzlujících náušniček.   



 

27 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Přestože říjen patří do podzim-
ních měsíců, podzimní pochmurná 
nálada se vyhnula 3.B obloukem. 
Děti si zahrály improvizované 
divadlo, ve kterém si rozdělily 
role a představení mohlo začít. 
Také tvoření se neslo v duchu 
improvizace. Stačil bílý a barev-
ný papír, lepidlo, nůžky a opět 
jsme si potvrdili, že dětská fan-
tazie nezná hranice. Teď už se 
ale těšíme na práááázdniny!!! 



 

28 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 4+5 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti ze 4.B chodí nejraději na školní zahradu. Když se ale ochladilo, pustili jsme se v teple do 
výroby ozdobných předmětů. Zde děvčata například lepila z kousků dřeva brýle a srdíčka.   

Děti ze 4.A kreslily v domácí 
karanténě podzimní strom. 
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Plán práce na listopad 
 www.gtmskola.cz 

1. – 5. 11.  3ab – Jazykový pobyt v Querxenlandu 

2.11.  2ab – Prevence 

2.11.  4ab – Projektový den 

3.11.  5ab – Besedárium „Rodinné finance“/ škola 

3.11.  1ab + 2a  – Orff  / O. Tichý 

3.11. 12 – 15 1b – Herbstprojekt  

4.11.  4ab – Projektový den 

4.11.  5ab – Fotbalový turnaj 1:0 pro němčinu (2 týmy z 5A a 5B)  

5.11.  1ab – Prevence „Cesta do školy a sám doma“ 

10.11. 12.00 Vánoční focení / celá škola 

11.11.  Návštěva ze ZŠ Cheb / hospitace v 1ab + 3a 

11.11.  1ab – Martinský projekt / hospitace ze ZŠ Cheb 

17.11.  Státní svátek 

19.11.  Kombinovaná výuka „Online Day“ 

22.11. 8.30/9.30 5ab – Prevence „Osobní bezpečí a kyberšikana“ 

22.11. 10.20/12.05 4ab – Prevence „Osobní bezpečí a kyberšikana“ 

24.11. 16:30 Schůzka se zástupci Rodičovské rady – online 

24.11. 17:30 Schůzky rodičů – online  

24.11.  2b + 2a + 1b – Orff  / O. Tichý 

24.11. 8.30 1a – Divadlo Minor „Nanuk“ / oběd 

25.11. 8:30–12.00  5.ab – Divadlo Minor „To byl jen vtip“ 

25.11. 8.30/9.30 3ab – Dopravka 

25.11. 10.20/12.05 2ab – Dopravka 

26.11.  0. ročník – Divadlo Minor „Koukej, svět!“  

 Datum Čas Akce 


