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1AB - Noční výprava po stopách Yettiho 

Milé děti, vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během ledna, a plán 
práce na únor 2022. 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Zápis dětí do 1. ročníku 

Zápis dětí do prvního ročníku bude 1. + 2.4.2022. Vnitřní předpis pro zápis bude zveřejněn během 
února na webu školy. Online Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky se koná 9.2.2022 od 16:00 
hodin na odkazu: meet.google.com/nbe-ibiw-qbw  

Zápis dětí do přípravného ročníku 

Zápis dětí do přípravného ročníku se koná 25.4.2022 od 14:00 hodin. Vnitřní předpis pro zápis na-
jdete během února ZDE. Online Den otevřených dveří pro předškoláky se koná 23.3.2022 od 16:00 
hodin. Link bude včas zveřejněn na webu školy ZDE. 

Přáníčka našim zdravotníkům 

V adventu psaly naše děti vánoční přáníčka a poděkování našim 
zdravotníkům. Nyní se jim od nich vrací poděkování z nemocnice 
v Neratovicích. Děkujeme!  

Školní zájmové kroužky 

Prosíme, nezapomeňte uhradit školní zájmové kroužky na druhé pololetí. Platí se převodem na 
TŘÍDNÍ účet. Pokud děti v kroužku pokračují, není třeba je znovu přihlašovat. Pokud chcete dítě 
na druhé pololetí odhlásit (nebo případně nově přihlásit), prosíme, učiňte tak nejpozději do 
7.2.2022. Informace o kroužkách najdete ZDE. 

Online Den otevřených dveří 

Ve středu 9.2.2022 bude Den otevřených dveří naší školy ONLINE. Při této příležitosti natočily 
děti z 5.A krátké video o naší škole. 

Natáčení, stříhání i komentáře měli na starosti sami páťáci v rámci hodin informatiky. Děkujeme 
celému produkčnímu týmu z 5.A :-) 

Video můžete shlédnout ZDE. 

https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
https://zsncp.cz/pro-rodice/krouzky/
https://drive.google.com/file/d/1cTDyd68MytT-AL_0zT0naoARbjhtcdBv/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

Wir lesen Geschichten - 4+5 blau 

ZŠ německo-českého porozumění 

Leseprojekt „Märchen und Sagen der Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schle-
sien“ mit den blauen Gruppen der Klassen 4+5. Die SchülerInnen haben etliche 
alte Sagen gelesen und dazu eine Zusammenfassung mit Bild geschrieben. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při výuce němčiny měly děti ze zelené 
skupinky 3.B vytvořit zvířecí komiks. 

Tiercomic - 3.B grün 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při výuce němčiny vytvořily děti ze zelené 
skupinky 3.A komiks o kamarádech. 

Comic Freunde - 3.A grün 
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 www.gtmskola.cz 

Ich kann….. - 4.B rot 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nácvik německých vět nás baví, protože si při tom uži-
jeme legraci. Kratičké věty „Ich kann...“ jsme také na-
točili na video, které můžete shlédnout ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1EEJrx4jveFdLQVv8QKlyQ0VxTzxBDmVm/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Einladung - 3.A rot 

Čtvrťáci se při němčině učí téma „Wir feiern“. Děti umí 
napsat narozeninovou pozvánku mailem, smskou nebo na 
kartičce. Dále se naučíme, co všechno se na takovou osla-
vu musí připravit, a také jak se vaří „Kinderpunsch“. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Duhový cirkus - 0. ročník 

Na začátku ledna navštívila Mravenečky paní Krištofová z Besedária s progra-
mem Duhový cirkus. Nebylo to obyčejné divadlo, ale interaktivní program, do 
kterého byly aktivně zapojeny všechny děti. V průběhu představení se seznámily 
s prostředími matematiky Hejného. Dřívka jsme už znali, nově si děti vyzkoušely 
krokování s počítáním a moc se jim líbilo prostředí parkety. To vše formou hry.   
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Vltava - 0. ročník 

I letos se Mravenečci zaposlouchali do symfonické básně Bedřicha Smetany 
Vltava a představovali si podle hudby, co právě zažívá kapka vody na své ces-
tě od pramene až k soutoku s Labem. O jednotlivých částech jsme si povídali 
a nakonec děti celé dílo výtvarně ztvárnily. Moc se jim to povedlo!  

Krmítka - Školička 

Školička má také svou nástěnku. Tentokrát jsme si 
povídali o ptáčcích v zimě a vyrobili jsme krmítka.   
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Bruslení - 1.AB 

Počasí nám přálo - mrzlo tak akorát a i sluníčko se chvílemi 
ukázalo. Bruslení na kluzišti Ládví jsme si náramně užili.  
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 www.gtmskola.cz 

Hory - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Prvňáci mají za sebou svůj první lyžák. Počasí bylo dost extrémní, ale 
zvládli jsme sjezdovky i běžky. Velký úspěch měla noční výprava po 
stopách Yettiho. Nakonec se zjistilo, že si z nás Krakonoš vystřelil :-) 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Bruslení - 2.A 

V novém roce si 2.A užívala zimy venku i ve třídě. Bruslení všechny moc 
bavilo. Ve výtvarné výchově se děti učily míchat různé odstíny studených 
barev. Zimní náladu podpořily jemné i drsné tóny Orffových nástrojů pod 
vedením Ondry Tichého.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Zima - 3.A 

Po Vánocích jsme byli 
rádi, že se zase vidí-
me. Ve výtvarné vý-
chově jsme se inspiro-
vali zimou a zimu jsme 
si užili i na bruslení. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Naše příběhy - 3.A 

Baví nás psát příběhy, 
třeba o tom, jaké je 
to mít štěstí, nebo 
jaké je to hledat a 
najít v sobě odvahu…  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tříkrálové koledy - 3.B 

Na 6. ledna si děti připravily tříkrálové koledy a společně navštívily všechny třídy naší školy. 
Odměnou nám byla radost ze zpívání, ale i bonbonek od paní ředitelky. Nezapomínáme ani na 
sportování, a tak jsme využili možnosti navštívit kluziště na Ládví. Bylo to bezva.   
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 www.gtmskola.cz 

Bruslení - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Třída 4.A byla v lednu dvakrát bruslit. Hráli 
jsme hry a zdokonalovávali se v bruslení.  

Divadlo Minor - 4.AB 

Představení v divadle Minor „To byl jen vtip!“ 
Kde je hranice mezi legrací, drzostí a šikanou? V příběhu se děti setkaly 
s postavami, které porušují hranice tak dlouho, až se něco přihodí… 
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 www.gtmskola.cz 

Erasmus - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

V rámci projektu 
Erasmus se děti 
zabývaly svátky a 
tradicemi dvanácti 
evropských zemí. 
Zjišťovaly shody a 
rozdíly s ČR, učily 
se je respektovat 
a vážit si jich. Pra-
covaly ve skupi-
nách a informace 
vyhledávaly na in-
ternetu. Na závěr 
vytvořily kalendář. 
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 www.gtmskola.cz 

Bruslení - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Brusle, zábava, sluníčko, co 
víc si přát? Tento tělocvik si 
děti z 5.A i 5.B moc užily.  

Chytré hlavy a stavby z kos-
tek - diskutujeme, zkoumá-
me... 
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 www.gtmskola.cz 

Bruslení - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti z 5.B tvořily vynálezy a starobylou 
světnici. Pak bruslily a chystaly se na hory. 
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V lednu jsme přivítali Tři krále a 
udělali si královské koruny. Hráli 
jsme hru “Hádej kdo jsem”, kterou 
si všichni  moc oblíbili. Ve skupi-
nách holky - kluci jsme soutěžili, 
kdo vyrobí hezčí Paní zimu. Tu 
jsme pak poprosili, aby nám zařídi-
la spoustu sněhu na lyžák. 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Stále čekáme na sníh. Nepři-
chází. Proto si stavíme sněhu-
láky z papíru, malujeme zimní 
obrázky a hrajeme různé hry. 
Moc se těšíme na lyžák a dou-
fáme, že tentokrát to vyjde.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V lednu 2022 jsme oslavili příchod nového roku zpěvem, malovali jsme nejhezčí dárky od Ježíška, 
trénovali jsme nástupy do dvojic a skákání přes švihadlo, učili se hrát Activity, tvořili jsme stavby 
z ruliček i z naší nejoblíbenější stavebnice Kapla. Měli jsme štěstí, že se nám vyhnula celotřídní ka-
ranténa, tak jsme mohli chodit do školy celý první měsíc roku!  
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tento měsíc byl pro nás spíše odpočinkový. Hráli jsme spolu 
hlavně deskové hry, ale rozhodně jsme si u nich užili spoustu 
legrace.  

Zkoušeli jsme skládat některé origami a docela nám to šlo. Příš-
tě zkusíme něco složitějšího!  

Také jsme se trochu zamysleli nad tím, co máme jeden na dru-
hém rádi, a každému ve třídě jsme měli možnost napsat, co to 
je. Výsledek nám udělal radost a vykouzlil úsměv na tváři.  
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Kosmetika, šminkování a zkrášlení v jednom si vyzkouše-
ly děti v odpolední družině. Stačily štěteček, pestré 
barvy, šablony, fantazie s kreativitou a hotové jsou 
úžasné ornamenty, vzory, siluety a symboly jak ze snů.  
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti z 3.B si v prvním měsíci v roce 
pěkně zasoutěžily, vyráběly výrobky, 
skládaly origami a hrály si. Měsíc le-
den utekl rychle, ale zároveň jsme 
toho hodně stihli. Házení na terč s 
ručně vyrobenými a pomalovanými 
talířky a shazování petlahví pomocí 
punčochy na hlavě dětem vykouzlil 
úsměv na tváři a vychovatelce Áďe 
horší sluch:-) Ale o úsměv na tváři 
dětí přeci jde. 
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Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti si v družině opakovaly vlastivědu na interak-
tivní tabuli. Malovaly podle předlohy obrázky su-
chými křídami. Kluci si vyráběli vlastní hopík z 
klovatiny a Herkulesu. Také se jim povedla moc 
hezká stavba z Kaply a pustili se i do vyškrabávání 
obrázků.  
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Plán práce na únor 
 www.gtmskola.cz 

4.2.  Pololetní jednodenní prázdniny 

9.2.  Prevence Zlepšujeme vztahy ve třídě / 5ab - program Ped. psych. poradny 

9.2. 16.00 Online Den otevřených dveří: meet.google.com/nbe-ibiw-qbw   

10.2. 9.30 2.AB - divadlo Minor „Nanuk“ 

18.2.  Online den - pokusné  ověřování - Kombinovaná výuka  

20. - 27.2.  2ab + 0 - lyžařský výcvik - Pec pod Sněžkou 

21.2.  Zasedání Správní rady 

22.2.  1ab - Hudbou k sobě - Orff 

23.2.  4ab - Hudbou k sobě - Orff 

1.3.  Karneval na ledě, kluziště Ládví  

 Datum Čas Akce 


