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Vánoční vystoupení školního orchestru 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy a našich rodin, milí kolegové. 

Byl to další náročný rok. Děkujeme za celoroční podporu, důvěru a pomoc! Ještě nemáme vyhráno, ale 
víme, že společně to dokážeme! 

Přejeme všem krásné, klidné a požehnané Vánoce, radost z dárků, pevné zdraví a dobrou mysl do dalších 
dní. 
H. Nápravníková 
P. Krummackerová 
 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince, a plán 
práce na leden 2022. 
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Frohe Weihnachten 

ZŠ německo-českého porozumění 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Adopce na dálku 

Milé holčičky a kluci, vážení rodiče.  

Děkuji dětem za krásné a zajímavé výrobky, všem ostatním za vstřícnost a štěd-
rost. Prodejní galerie Babí léto vynesla celkem 6.249,- Kč. Našemu kamarádovi 
v Indii posíláme roční splátku školného a zbytek penízků schováváme na příští 
rok. Pomáháme a to je fajn! 

Ve světě Rýbrcoula a hastrmanů 
In der Welt von Rübezahl und den Wassermännern 

Náš zřizovatel Landesversammlung der deutschen Vereine / Shro-
máždění německých spolků vydal dvojjazyčnou knížku Ve světě Rýbr-
coula a hastrmanů / In der Welt von Rübezahl und den Wassermän-
nern a daroval knížky našim dětem. Knížka bude zajímavým zpestře-
ním hodin němčiny, děkujeme za dárek a za podporu čtenářských 
dovedností dětí. 

Školní orchestr 

Na vánočním meetingu nás orchestr překvapil vlastním doprovo-
dem zimního videa. Ukázky najdete ZDE a ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1SXHncU6IjXoRseZeKiE-WNRzmeW1qyrn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNll9kFDfzgJM_Ni6lYD-Vxw81Ds3ZlK/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Přáníčka do nemocnic 

Naše přáníčka, poděko-
vání a vzkazy už jsou u 
sestřiček a lékařů v ne-
mocnicích :-) Máme ra-
dost, že jsme je mohli 
podpořit a potěšit! 

Velké srdce plné přáníček ze 3.B už je u 
sestřiček na covidovém oddělení na Bulovce. 
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Stationenarbeit - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

1.A si vyzkoušela trochu jinou metodu učení. Děti si samy vybraly, čím chtějí 
začít, pracovaly svým vlastním tempem, pro radu si chodily k poradci - svému 
spolužákovi. Učíme se organizovat svou práci, plánovat, pomáhat si. 
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Online versus live - 2 blau 

ZŠ německo-českého porozumění 

Online versus live :-) - wir üben zusammen 
in der Gruppe 2blau. 

Unsere letzte Deutschstunde in diesem Jahr :-)  

Letzte Stunde - 2 blau 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Was wir letztes Jahr wegen Corona nicht backen 
konnten, haben wir dieses Jahr nachgeholt :-)  

Waffelbacken - 3 blau 

Weihnachten - 3.A 

Představení Weihnachten třídy 
3.A můžete shlédnout ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1PcZt9flEhsmzUuM9ITK44WJmADx2TNfg/view?ts=61b9ec2d
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Konversation - 5.A rot 

ZŠ německo-českého porozumění 

Skupinka 5.A rot si na konverzaci němčiny procvičovala 
vyprávění v minulém čase. Vzniklo z toho krásné povídá-
ní s ilustracemi, které si můžete poslechnout ZDE. 

Der Zirkus kommt - 4.B rot 

Skupinka 4.B rot nacvičila na Vánoce krátké cirkusové před-
stavení, které zahrála svým kamarádům z Německa a Rakous-
ka v rámci projektu Erasmus. Ke shlédnutí je ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/176U-A_Z0V1mdtYgShgsjufc3zzRi9rpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R5mi8WQe9F3F7WCOZEVIHNTOhwjMUz1r/view?usp=sharing
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Kinderpunsch - 5.A grün 

ZŠ německo-českého porozumění 

Zelená skupinka 5.A vařila na hodině němčiny vánoční Kinderpunsch. Snažili jsme se zapojit i děti připojené online, ale 
bohužel nemohly ochutnat dobrotu, kterou jsme uvařili. Pokud byste si chtěli zkusit připravit Kinderpunsch doma, tak 
tady je recept a link na video ZDE. 

Man braucht: 

 1 Flasche Apfelsaft 

 1/2 Flasche Orangensaft 

 3 Esslöffel Honig 

 2 Orangen 

 2 Äpfel 

 Zitronensaft 

 
 Zubereitung: 

1. Apfelsaft und Orangensaft im Topf warm machen  

2. Honig und Zitronensaft hineinrühren 

3. Die Orangen und Äpfel schälen und in Stücke schneiden 

4. Die Obststücke in Gläser verteilen und mit Saft auffüllen 

https://drive.google.com/file/d/1DLnihmjmSv2MBz8_fOymRMxdKhuSivYP/view?usp=sharing
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Advent - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Vánoční atmosféru jsme 
v 0. ročníku nasávali celý 
prosinec. Děti pilně tréno-
valy na besídku, kterou 
jsme rodičům natočili na 
video. Těsně před vánoční-
mi prázdninami jsme si 
udělali dopoledne s vánoč-
ními tradicemi, zakončené 
slavnostní tabulí.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Divadlo Karla Hackera - 1.AB + 2.AB 

Vánoční pohádka v Divadle Karla Hackera nám připomněla 
staré vánoční zvyky a obyčeje, zazpívali jsme si společně 
koledy a setkali se s Ježíškem, který pomohl Marjánce a 
Toníkovi vyhrát nad zlem.  

V pátek 17. prosince šla 1.B spolu s ostatními třídami do Divadla Karla 
Hackera na Vánoční příběh. Bylo to velmi napínavé a vše nakonec dobře 
dopadlo. Divadlo se nám moc líbilo.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Dárek pro zvířátka - 1.A 

Protože jsme chtěli zvířátkům udělat radost, vydali jsme 
se za nimi do Ďáblického lesa a přinesli jim spoustu dobrot 
- kaštany, žaludy, oříšky i ptačí krmení.  
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Všichni se těšíme na Vánoce. Nadílku jsme dostali do třídy 1.B, 
byla to naše první opravdová čtenářská knížka. Spolu s dopo-
ledním pečením vánočního štrůdlu se nám besídka vydařila. 

Vánoční besídka - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

I prvňáčkům přišel do 
třídy Mikuláš s anděly a 
čerty. Děti 1.B byly hod-
né a nadílku si zasloužily. 
Někteří spolužáci 1.B byli 
bohužel doma. Mikuláš si 
s nimi popovídal online a 
nadílku jim zanechal ve 
škole. Nikdo se návštěvy 
nebál a neplakal a naopak 
se všichni těší už na příš-
tí návštěvu.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Prosinec - 2.A 

V prosinci si druháci užili prima dopoledne s psychologem Vítkem Hrbáč-
kem. Učili se poslouchat jeden druhého, prostřednictvím společné hry 
stavěli nejen město, ale i vzájemnou důvěru, respekt a porozumění. Tě-
šení na Ježíška zpříjemnil dětem adventní kalendář plný úkolů. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Prosinec - 2.B 

Adventní prosinec začal čertovskou školou, kterou nám zpestřili čertíci, andílci a Mikuláš z 5.B. Navštívili jsme 
koncert Prague Philharmonie, kde jsme si poslechli českou mši vánoční od J. J. Ryby. Vyráběli jsme velké pře-
kvapení pro rodiče, ze kterého jsme měli všichni obrovskou radost - doufáme, že i obdarovaní :-) Zapojili jsme 
se také do projektu "Radostný advent všem", do kterého jsme vyráběli přáníčka. Užili jsme si také báječnou 
vánoční besídku a nakonec přišel i Ježíšek, který všem na tváři vykouzlil velké úsměvy a přinesl nefalšovanou 
radost! Do nového roku všem přejeme pevné zdraví, mnoho lásky, štěstí a splněných přání. Vaše 2.B.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Nejzajímavější byla určitě literární dílna s paní Krištofo-
vou: tentokrát na téma knížky Eliáš mezi piráty. Také jsme 
se znovu setkali s panem Ondrou Tichým. Ten pro nás měl 
nachystané překvapení: nový hudební nástroj. Zněl velice 
pěkně a bylo možné si na něm zahrát na „rozhovor“. Závěr 
adventu patřil samozřejmě krásné a vydařené vánoční be-
sídce se spoustou dobrůtek a dárků.  

Advent - 3.A 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Povolání budoucnosti - 3.A 



 

18 

 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Vánoce - 3.B 

Děti ze 3.B se letos pustily do pečení vánoč-
ního štrúdlu. Moc se jim povedl. Mňam :-)  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Třeťáci ani letos nezapomněli na zvířátka. Při procházce do Ďáblického 
háje jsme jim ozdobili strom nejrůznějšími dobrotami.   

Krmíme zvířátka - 3.AB 
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Bruslení - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Bruslení 4.B. Zase všichni spolu! 
Veselé Vánoce! 
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Hudba v 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

5.A se předvánočně naladila hudbou - v úterý 21.12. proběhl 
hudební workshop s Ondrou Tichým. Ve středu 22.12. jsme 
uspořádali vlastní koncert, na který jsme pozvali paní učitelky 
a kamarády z 5.B.  
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Prosinec - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na čertovskou školu se páťáci těšili a moc se jim poved-
la. Čerti strašili i děti, které byly doma online :-) 

Sněhuláky jsme nestavěli, protože nebyl sníh, tak jsme si 
je alespoň vyrobili. 

Vánoční hudební workshop byl inspirativní, zazpívali jsme 
si vánoční koledy. 

Ježíšek k nám do třídy přišel, dárky jsme si rozdali a 
hurá na vánoční prázdniny! 
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Krásný předvánoční čas jsme si v družině 1.A náramně užili. Hned na začátku prosince 
jsme si vyrobili adventní kalendář, ve kterém děti potom postupně odstřihovaly dny a 
plnily drobné úkoly a hádanky.  

Vyrobili jsme spoustu krásných vánočních dekorací. Ve skupinách jsme namalovali kou-
zelné vánoční stromy a každý si pod něj nalepil obrázek svého vysněného dárku. 

Z prvního sněhu jsme vytvořili sněhuláka - bahňáka, stavěli jsme spoustu super domů 
z papírových bloků a závodní dráhy.  

Pletli jsme ozdoby do vlasů a těšili se na Ježíška . 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tento měsíc je pro všechny 
magický, přijdou Vánoce. A tak 
jsme kromě hraní různých her 
hlavně tvořili. Vánoční výzdo-
bu, přáníčka, dárečky a sněhu-
láky. Třídu jsme si vyzdobili 
vločkami a zimními obrázky. 
Losujeme výběr z adventního 
kalendáře a netrpělivě čeká-
me… 

Krásné a poklidné vánoční 
svátky vám přeje 1.B. 
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V prosinci jsme se v družině 2.A společně ladili na příchod zimy a na Vánoce tvorbou společných vý-
tvarných projektů, výzdobou družiny papírovými řetězy, vločkami a ozdobenými jedlovými větvička-
mi, výrobou stromečků a levandulových andělíčků. Dočetli jsme poslední díl Paní Láryfáry. Těšíme se 
na Vánoce a nový rok 2022. 
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tento měsíc jsme se trošičku 
„rozdováděli“, byl to pro nás měsíc 
her. Nejlépe nám bylo venku, kde 
jsme měli spoustu možností, co dělat 
nebo jak si hrát, abychom se trochu 
zahřáli. 
Vyzdobili jsme si naši třídu a na závěr 
jsme  uspořádali soutěž v kolejích, 
kdo vytvoří nejoriginálnějšího sněhu-
láka. 
Prosinec jsme si opravdu velmi užili! 
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Zelený papír s červeným papírem a nůžky 
s lepidlem tvoří výtečný recept k vytvo-
ření nádherných vánočních přání.   
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Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Jeden z nejkrásnějších 
měsíců celého roku… PRO-
SINEC. V tomto měsíci 
jsme hráli na klavír, zpívali 
koledy, zdobili jsme halu 
vločkami a vyráběli jsme 
vánoční stromečky s přá-
níčkem. 
Samozřejmě nesmí chybět 
fotky z Mikuláše. V druži-
ně je veselo, ale chybí nám 
tu děti, které jsou doma. 
Už se těšíme, až budeme 
všichni spolu.   
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Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Letos si děti vyrobily vlastní ozdoby na stro-
meček. Zvonečky a hvězdičky. Ozdobili jsme 
si i třídu velikými hvězdami. Dětem se to moc 
povedlo.   
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Plán práce na leden 
 www.gtmskola.cz 

14.1.  3b - Rudolfinum - Hudba do škol 

17.1.  1a + 4a + 4b - Hudbou k sobě, O. Tichý 

24.1.  3b - Rudolfinum - Hudba do škol (náhradní termín) 

27.1.  0. ročník - Divadlo Minor 

23. - 30.1.  1ab hory - Vraní bouda 

28.1. - 4.2.  5ab hory - Kolínská bouda 

4.2.2022  Jednodenní pololetní prázdniny 

 

Milé děti, vážení rodiče. 

Přejeme vám krásné prožití vánočních svátků, všechno dobré v novém roce a těšíme se na vás opět 

ve škole 3. ledna 2022. 

  Vaše paní učitelky a učitelé 

 Datum Čas Akce 


