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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Bezpečnější přechod pro chodce a naše školáky 

Děkujeme Městské části Praha 8 za úpravu přechodu pro chodce u naší školy. Rozhledový dopravní 
stín zamezí parkování přímo u přechodů, a tím zajistí lepší rozhledy pro řidiče i chodce. Je to bez-
pečnější pro všechny, kdo zde přecházejí.  

O2 - Chytrá škola 

Naše škola požádala o grant v programu O2 Chytrá škola, který slouží pro podporu digitalizace škol 
a zlepšování ICT dovedností žáků i učitelů. 

V listopadu jsme obdrželi výbornou zprávu - naše žádost byla úspěšná a získáme necelých 60.000,- 
Kč na školení pro učitele ohledně využití Ozobotů a Micro:bitů ve výuce, využití programovacího 
jazyku Scratch a zakoupíme několik malých robotů pro výukové účely. Ministerstvo školství uložilo 
všem školám inovovat výuku informatiky směrem k informatickému myšlení a programování nejpoz-
ději v roce 2023, grant nám pomůže tuto změnu nastartovat. Děkujeme společnosti 02 za podporu 
a schválení naší žádosti. 
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1:0 pro němčinu 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve čtvrtek 4.11. se konalo finále soutěže 1:0 pro němčinu, kterou pořádá Goethe Institut. Soutěže, 
která spojuje znalost němčiny s oblíbeným fotbalem, se zúčastnily dva týmy našich páťáků. První 
disciplínou byl kvíz o Německu a spolkových zemích a následně hráli kluci pexeso s fotbalovými 
slovíčky. Po obědě byl fotbalový turnaj. Výsledky ze všech disciplín se sčítaly a naše týmy skončily 
na čtvrtém a pátém místě. Fotbalistům děkujeme za reprezentaci naší školy! 
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St. Martin Projekt - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Am 11.11. feierten wir den Hl. Martin. Wir erfuh-
ren, warum er so berühmt wurde. Danach malten 
wir und spielten die Martinslegende als Theater. 
Am meisten gefiel uns das Gänse-Ausstechen aus 
Marzipan . Wir teilten unsere Gänse mit den an-
deren Kindern - wie der hl. Martin.  

Hudbou k sobě - 1.A 

Třída 1.A se opět sešla s 
Ondrou a všichni společně 
nadšeně muzicírovali. 
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Sätze mit „man“ - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V listopadu se páťáci v 
němčině učili používat ne-
určitý podmět „man“. Aby 
si používání nového slova 
procvičili, připravil si každý 
z nich recept na svoji oblí-
benou pochoutku. Většina 
dětí recept natočila na 
video. Recepty a videa jsou 
moc povedené, zde se mů-
žete podívat na dvě ukáz-
ky: video 1, video 2 

Planetino kommt - 3.A 

Skupinka 3.A rot si v hodině němčiny zahrála krátké divadlo 
„Planetino kommt“. Celé video si můžete pustit ZDE nebo ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1cExgXXMAplClLhw5ov3UAK6mBjM9oIJP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XDt7v2URIpCeuHbaRIQ7y_eGrVdy4JDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DFSE3UZ6PJRx-94o0pqyODBq3e2JCNHy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jcyN8_c37iW3YiAklTTlDwRDuc8tAeOx/view?usp=sharing
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Geburtstagsprojekt - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Velmi jsme si užili jazykový projekt „Geburtstag“. Naučili jsme se zabalit 
dáreček, vyrobit přáníčko, připravit občerstvení a zahrát si párty hry.  
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Das bin ich - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Der Zirkus kommt - 4.B 

Téma cirkus je u dětí velmi oblíbený. Tím spíš, že hrajeme 
různé divadelní scénky v němčině. Můžete je shlédnout zde: 
Video 1, video 2, video 3, video 4. 

Při hodinách němčiny procvičujeme otázky a odpovědi, ma-
lujeme a hádáme, kdo to může být. Někdy je to legrace! 

https://drive.google.com/file/d/1TIN4s_F3gl1aN1N0Z9iLfVTxU4isqfFe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oZM0UlDGh1_1fsx2mvt_3CD4ID7HFlXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16SYyREU1UtDm-uXcuQ92jidsG06JVOuA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EGOxidZv-dmmlrKLIbmf_Ldrc11naM6B/view?usp=sharing
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Návštěva divadla - 1.AB + 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V pátek 12.11. šli prvňáčci a druháčci společně do divadla Karla 
Hackera na Legendu o sv. Martinovi. Divadlo pěkně doplnilo vše, co 
jsme se o sv. Martinovi již dozvěděli v Martinském projektu. Diva-
dlo bylo zajímavé tím, že bylo stínové, prohlédněte si fotky.  

Minor - 1.A 

Vánoce v Laponsku, tuhá zima, sněhová bouře, mráz a pevné kamarádství 
lovce Panuka a jeho psího přítele Nanuka. To vše jsme společně 
v divadle mohli prožít. A také už víme, že na Vánoce nemá být nikdo sám.  
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Matematika Hejného - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Hejného metoda využívá spoustu zábavných výukových prostředí sloužících k tomu, aby děti hravě a 
s radostí dobře porozuměly matematickým pojmům a vztahům mezi nimi. Hravou formou se s těmito pro-
středími seznamují děti již v 0. ročníku. 

Propojujeme rytmus s pohybem, a připravujeme se tak na prostředí Krokování. Momentálně ale u dětí ve-
de prostředí Stavitelé. A co takovou hrou s kostičkami vše trénujeme? Představivost, jemnou motoriku, 
orientaci v prostoru, vyjadřovací schopnosti, myšlení, argumentaci, porovnávání, odhad, počet, barvy, zra-
kovou paměť, prostorovou představivost a také spolupráci. Děti to ale především moc baví.   
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Svatomartinský průvod - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Druhý listopadový týden byl věnován svátku svatého Martina. Mrave-
nečci se seznámili s příběhem svatého Martina, se svatomartinskými 
tradicemi, plnili spoustu svatomartinských úkolů, učili se české i ně-
mecké písničky, tvořili, vyráběli lampiony a v divadle Jiskra si užili 
svatomartinské představení. Týden jsme zakončili naším tradičním 
lampiónovým průvodem, který si děti moc užily a moc se jim líbil.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Slavnost slabikáře - 1.AB 

Tak dlouho jsme čekali a konečně jsme se dočkali. V pondělí 8. listopadu jsme dokončili práci v Živé abece-
dě a dostali jsme Slabikář. Takhle jednoduché to ale nebylo. Napřed jsme museli ve skupinkách vyřešit 
různé čtenářské úkoly, získat jednotlivé klíče od komnat zakleté Písmenkové královny, a tím ji vysvobodit. 
Královna nás potom mohla pasovat na čtenáře Slabikáře. Nakonec jsme vše oslavili písmenkovou hostinou.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

I letos za námi přijel Martin na bílém koni a  v divadelní ukázce nám připomněl, jak je to hezké umět se roz-
dělit nejen o svatomartinský rohlík. Společně jsme si také zatancovali, zazpívali a tvořili ilustraci k písničce. 
Nakonec nás čekalo skvělé překvapení - marcipánové svatomartinské husy. Moc jsme si pochutnali.  

Martinský projekt - 1.AB 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Jak se bezpečně chovat doma a cestou školy, co vše potřebuje cyklista k bezpečné jízdě a jak dob-
ře zareagovat při setkání s cizím člověkem - o tom všem jsme si povídali s Policií České republiky.  

Preventivní program - 1.AB 
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Herbstprojekt - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve středu odpoledne po podzimních prázdninách nás čekal „Herbstprojekt“. V němčině jsme si 
zopakovali vše, co o podzimu umíme, naučili jsme se pěknou písničku, vyrobili draka a  „uvařili“ 
hruškového ježečka. Vše jsme si moc užili a co jsme si „uvařili“, to nám moc chutnalo.  
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Listopad - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na začátku listopadu si druháci společně s Ondrou Tichým zamuzicírovali, užili si společné hraní 
podbarvené jemnými zvuky kytary. V rámci charitativní sbírky vyrobili kouzelné lucerny, které 
nejenom svítí, ale také pomáhají. 
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Listopad - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Listopadem nás provázelo mnoho aktivit. Svatomartinský den byl věnovaný projektu, který prohlou-
bil naše vědomosti a byl zakončený návštěvou Loutkového divadla Jiskra. Ondra Tichý si pro nás 
připravil opět úžasný hudební program.  

Navštívil nás také pan policista v rámci prevence dopravní výchovy a nezapomněli jsme ani na skupi-
nové práce, které nás moc baví. Přejeme všem krásný adventní čas.  
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Jak se měla 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Pro rodiče jsme zhotovili obrázky 
s barvami hýřícího podzimního listí.  

17. listopad jsme si připomněli vycházkou na 
Ďáblický hřbitov. Zde jsou pochovány oběti ko-
munistické zvůle, a to dospělí i děti. U pomníčků 
dětským obětem jsme zapálili přinesené svíčky.  

U příležitosti svátku sv. Martina da-
roval každý, kdo chtěl, do zlatého 
prasátka na infocentru finanční ob-
nos pro chudého indického chlapce 
v rámci Adopce na dálku.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Querxenland - 3.AB 

Ve dnech 1.-5. listopadu jsme 
spolu s paní učitelkou Matyas a 
třídou 3.B vycestovali do Němec-
ka do Querxenlandu, což je roz-
sáhlý areál v přírodě severně od 
Varnsdorfu. Zde jsme spolu 
s našimi hostiteli nabídli dětem 
pestrý a zajímavý program. Pod-
nikli jsme vycházku s panem haj-
ným, pekli jsme pizzu, vyráběli 
skřítka a zahráli si spoustu her 
uvnitř i venku. Pobyt se nám moc 
líbil, rádi na něj vzpomínáme!  
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Listopad - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Letos děti ze 3.B vyráběly skřítky Podzimníčky. 
Výdělek z prodeje byl jako každý rok určen pro 
našeho kamaráda do Indie.  

Třeťáci v listopadu odjeli do Německa. Čekal 
je tam projekt zaměřený na lidské smysly.   
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Martinský projekt - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

16. listopadu jsme pekli trochu opožděně Martinské rohlíčky. Byly 
s oříškovou, povidlovou i sýrovou náplní. Povedly se nám a všem chutnaly.  
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Besedárium - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Opravdu si ve třídě rozumíme? Dopolední program primární 
prevence „Rozumíme si?“ od lektorů Besedária pomohl dětem 
pomocí divadelních prvků a dalších zajímavých her nahlédnout 
na každodenní problémy z jiných pohledů.  
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Projektový den - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Začátkem listopadu se uskutečnil projektový den 
pro třídy 4A a 4B. Děti se na půl dne staly redak-
tory časopisu a vytvářely svůj vlastní časopis o 
jedné vybrané cizí zemi. 

Na začátku semináře se od šéfredaktora časopisu 
ABC pana Ležáka dozvěděly, jak funguje redakce 
časopisu, jak dlouho trvá vytvoření jednoho čísla 
a kolik lidí se na tvorbě časopisu podílí. 

Potom každý zpracoval pod vedením pana Ležáka a 
paní učitelky svůj vlastní několika stránkový časo-
pis, do kterého vkládal informace a obrázky. Děti 
kreativní seminář velmi bavil a s paní učitelkou si 
povídaly o možnosti tvorby vlastního školního ča-
sopisu. 

Projektový den spojuje několik předmětů dohro-
mady a pro děti je to zajímavá příležitost vyzkou-
šet si něco praktického a nového. Panu Ležákovi 
velmi děkujeme za jeho čas a ochotu věnovat se 
dětem. 
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Listopad - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V listopadu v 5.A probíhaly preventivní programy. Učili jsme se, jak 
udělat rodinný rozpočet, jak se bránit kyberšikaně a jak na vztahy 
se spolužáky. Také jsme navštívili Den otevřených dveří na GTM. 
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Etika „Multikultura“- 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V etice jsme si vyzkoušeli moderní výukovou metodu “Hru s dobrými otázkami”. Žáci pracovali ve 
dvoučlenných skupinkách a debatovali na téma “Multikulturní společnost”. Pomocí správných otázek 
se seznamovali s tím, co to je multikultura, debatovali o svých zkušenostech, vyhledávali informace 
na pracovních listech a řešili úkoly na tabletech. Žáci se tím učí nejen novým poznatkům, ale jsou 
vedeni ke spolupráci, vzájemnému naslouchání, obhajování vlastního názoru i k tvorbě dalších otázek. 
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Listopad - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti 5.AB navštívily zajímavé představení v Minoru „To byl jen vtip“. Mohly si 
vyzkoušet, jaké to je, stát se na chvíli herci. Bylo to inspirativní.  
18. listopadu měly děti možnost podívat se na Gymnázium Thomase Manna na Den 
otevřených dveří. Hodně páťáků tuto možnost využilo. 
Workshop Velká rodinná rada o finanční gramotnosti si děti užily. Pronikly tak 
více do světa financí. Také jsme vyráběli nástěnku k 17. listopadu 1989. 
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V listopadu jsme si ještě trochu pohráli s podzimem. Namalovali jsme spoustu krásných 
makovic a vytvořili z nich kytice. Svatému Martinovi jsme připravili krásné koníky. 
Nejraději ale stavíme ze stavebnic rakety a z papírových bloků domy a bunkry. 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V měsíci listopadu jsme si užívali podzim. Venku se krásně zabarvilo listí, které si říkalo o použití. Malovali jsme 
vodovkami, použili jsme techniku frotáž. Rádi jsme vyrobili dva druhy soviček pro našeho kamaráda v Indii. Povídali 
jsme si o svátku sv. Martina a vyrobili kombinované obrázky. Legraci jsme si užili s náhradními hlavami žabiček. 
Naučili jsme se nové hry a celý měsíc jsme si krásně podzimně užili.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V družině 2.A jsme se v listopadu naučili píseň Listopadový písně od Wabiho Daňka. 
Pokračovali jsme v četbě "Paní Láryfáry" a tvořili jsme deštníky a společný obraz 
z přírodních materiálů. Stihli jsme i procházku do lesa.  
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tento měsíc jsme pojali spíše výtvarně. Vyro-
bili jsme si krásnou zimní výzdobu na chodbě.  
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Vodové barvy, štětečky, kelímek s vodou a 
papír jsou přísady na hotový recept k malová-
ní náramně malebných podzimních stromů.  



 

31 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Začátek listopadu jsme 
strávili v Německu. Na 
pobytu v Querxenlandu si 
děti procvičily němčinu, 
poznaly krásy zdejšího lesa 
a také si upekly pizzu. Spo-
lupráce hrála při vaření 
hlavní roli. 

Třída 3.B také ozdobila 
svými obrázky chodbu 
v přízemí u družin. Mezi 
další výrobky patří napří-
klad barevný strom prople-
tený bavlnkami. 
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Družina - 4+5 

ZŠ německo-českého porozumění 

V měsíci listopadu jsme mohli na pár dní využít 
třídu družiny a děti z toho měly velikou radost. 
Holčičky si u tabule hrály na školu a tančily před 
porotou. Kluci se pustili do skládání puzzle a ko-
rálkovali. Kdo chtěl, mohl jít ven.  
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Plán práce na prosinec 
 www.gtmskola.cz 

3.12.  9:30 Čertovská škola s nadílkou / celá škola 

 7.12.  8:30 3ab + 0 – Hudbou k sobě, O. Tichý 

13.12.  dopoledne 2ab - preventivní program  

17.12.  9:00 1b - divadlo Jiskra 

 10:30 1a - divadlo Jiskra 

17.12.  Kombinovaná výuka: Online den 

21.12.    Třídní besídky  

21.12.  8:30 5ab + 1a – Hudbou k sobě, O. Tichý 

22.12.  Es weihnachtet schon – vánoční kino, pečení cukroví, 

  výroba dárečků 

23.12.—2.1.  Vánoční prázdniny 

3.1.2022  Začátek výuky v novém roce 

 

Milé děti, vážení rodiče. 

Přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2022. 

Pevné zdraví, lásku, úsměv a dobrou mysl. 

   My všichni z naší školy  

 Datum Čas Akce 


