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Celoškolní online meeting k válce na Ukrajině  

Milé děti, vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během února, a plán 
práce na březen 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. 

Fotbalový turnaj McDonald´s cup 

Letos se po roční pauze uskuteční fotbalový turnaj McDonald´s cup pro děti z prvního stupně. 

Oblíbeného turnaje se mohou zúčastnit družstva 
ze základních škol z celé republiky a ani naši hrá-
či nebudou chybět. Třídy čtvrťáků a páťáků do-
stali možnost složit šestičlenné týmy. V květnu 
potom proběhnou krajská a celorepubliková finále. 
Budeme našim fotbalistkám a fotbalistům držet 
palce! Více informací můžete nalézt 
na www.mcdonaldscup.cz. 

Celoškolní online meeting k válce na Ukrajině 

Ve čtvrtek 24. února jsme před výukou udělali neplánovaný meet pro všechny žáky. Máme ve škole 
děti ruské i ukrajinské. Válka je strašná věc a vymysleli ji dospěláci. Děti si neubližují, naopak si 
pomáháme. A na to jsme si společně online plácli. Soucítíme se všemi rodinami, kterých se situace 
bezprostředně týká. Záznam z meetingu 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://drive.google.com/file/d/1MJwhtXr6i5nS4PtKDBpKwiT3DjFue_RX/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

Nábor do fotbalového klubu DFC 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nábor do fotbalového klubu DFC 

Fotbalový klub Deutscher Fußball-Club Prag pořádá ukázkové tréninky pro děti z naší školy. Tréninky budou 
v rámci odpoledního vyučování (místo HV). Dětem stačí převlečení na tělocvik, které mají ve škole, tréninky 
budou v tělocvičně. Podrobné informace k DFC Vám může poskytnout trenér René Drtina 
(alfacard@alfacard.cz). 

Termíny ukázkových tréninků: 

2.3. 13.00 - 13.45 trénink DFC 2A 

2.3. 14.00 - 14.40 trénink DFC 2B 

9.3. 13.00 - 13.45 trénink DFC 1A 

9.3. 14.00 - 14.40 trénink DFC 1B 

23.3. 13.00 - 13.45 trénink DFC 3A 

23.3. 14.00 - 14.40 trénink DFC 3B 
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 www.gtmskola.cz 

Deutscholympiade - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Deutscholympiade s Dino 
- prvňáci to zvládli skvěle! 
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 www.gtmskola.cz 

Mein Monster - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Prvňáčkové při němčině 
probírali části lidského těla. 
Projekt „Mein Moster“ byl 
veselým závěrem tématu. 
Děti to s příšerkami bavilo, 
dívaly se na veselá videa, 
malovaly, pracovaly se sta-
vebnicí LÜK a vyráběly pří-
šerky z modelíny. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Druháci se při němčině učili o zvířatech a vyrá-
běli komiksy se zvířaty podle vlastní fantazie. 

Mein Fantasietier - 2.A grün 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Anglický projekt třídy 3.B 
„We are animal crazy“. 

Angličtina - 3.B 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Werbung - 4 blau 

Unsere Werbeexperten aus der Gruppe 4 blau warben diesen Monat für ihre 
innovativen Produkte. Wir entlarvten auch Tipps und Tricks der Werbebranche.   

Fahrzeuge - 3 blau 

Mit der Gruppe 3 blau befassten wir uns in diesem Monat mit dem Thema 
Fahrzeuge. Wir suchten Informationen im Internet und präsentierten sie 
anschließend zusammengefasst in Plakatform unseren Mitschülern.  



 

9 

 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Němčina - 3.A grün 

Třeťáci při výuce němčiny vyráběli komiksy a psali o tom, jak 
vypadá „Quatsch Schule“, nebo tvořili jednoduché rozhovory. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Etika - 5.A 

Dětem přibyl ve 2. pololetí nový 
předmět etika. Důraz klademe na 
rozvoj kritického myšlení, na spo-
lupráci ve skupinách, formulování 
vlastního názoru a naslouchání 
názorů ostatních. Učíme se argu-
mentovat a vyhledávat informace. 
Používáme metodu CLIL, při které 
si k danému tématu rozšiřujeme 
slovní zásobu také v němčině. Učí-
me se moderně a tak, aby nás to 
bavilo. Naším prvním tématem byl 
rozdíl mezi svobodnou a nesvobod-
nou společností. Hlavní znaky pro 
oba druhy společnosti dávaly do-
hromady děti samy. Pracovaly ve 
skupinkách a potom jsme o tématu 
společně debatovali. Ještě se mu-
síme učit lépe naslouchat :-) 

Aerobik ve škole 

Potíme se nejen při písemkách, 
ale také na kroužku aerobiku. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Hory - 0. ročník 

Jedenáct odvážných Mravenečků vyrazilo na osm dní na polární expedici na 
Kolínskou boudu. Lyžovali, bobovali, stavěli iglů, závodili a užívali si sněhu. 
Všichni to zvládli na jedničku a jistě si odvezli spoustu skvělých zážitků.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Hudbou k sobě - 1.AB 

Na muzicírování s Ondrou Tichým se vždy těšíme. Hra-
jeme nejen na různé rytmické nástroje, ale zkoušíme i 
hru na tělo. Hudba je náš pomocník a kamarád.  



 

13 
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Třída - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V únoru si druháci opět užili hraní na 
Orffovy nástroje s Ondrou. Společné 
malování je také moc bavilo.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Hory - 2.AB 

V únoru se děti z 2.A a 2.B dočkaly vytouženého lyžařského výcviku. Uží-
vali jsme si hezkého počasí a skvělých lyžařských podmínek. Nezapomněli 
jsme ani na hrátky ve sněhu, závody na běžkách či slalom. Nechyběl ani 
karneval. Máme velkou radost, že už všichni umíme lyžovat. 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Třída 3.A 

Od konce ledna až do téměř poloviny února jsme byli hodně nemocní a často 
v karanténě. Přesto jsme nezaháleli. Hodně píšeme: především příběhy. V posledním, 
O modrém štěňátku, se musel malý pejsek vypořádat s tím, že se narodil jiný. Jestli-
pak se mu to podařilo? Taky pilně čteme a malujeme, a věřte, že nás to moc baví!  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

O modrém pejskovi - 3.A 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Sloh s výtvarkou - 3.B 

Co bych chtěl vidět klíčovou dírkou? 

Tentokrát jsme propojili český jazyk 
s výtvarnou výchovou. Děti se měly za-
myslet, co by bylo jejich tajné přání. Co 
by jim mohla ukázat klíčová dírka? 

Své myšlenky potom namalovaly. Moc se 
to všem povedlo.  



 

18 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Hudbou k sobě - 3.B 

Jako účastníci projektu Hudbou k sobě v Rudolfinu jsme 
se opět rádi setkali s Ondrou Tichým a dalšími muzikanty. 
Děti improvizovaly na rytmické nástroje a malovaly hudbu. 
Bylo to nádherné setkání. 



 

19 

 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Reklamní plakát - 3.B 

Ve třídě 3.B se děti pokusily vytvořit reklamní plakát 
ke knížce, kterou čtou ve škole v čtenářské dílně.  
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 www.gtmskola.cz 

Třída 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti v únoru stihly ještě poslední letošní bruslení. Moc jsme si to užili. Zahráli jsme si 
rybičky, rybičky, rybáři jedou. Země, láva, povodeň. A také jsme soutěžili na velrybách.  

S Ondrou Tichým jsme si vyzkoušeli různé hudební nástroje. Otočeni zády jsme hádali, 
kdo na jaký hudební nástroj hrál. Čtyři kluci vytvořili krásnou, novou melodii a my jsme 
hádali, co nám tím chtěli říci. Děkujeme, byl to krásný zážitek. 
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Divadlo Minor - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Co jsou to volby? Děti si při představení vyzkoušely volby nanečisto. Demokracie je hra, 
která má svá pravidla, jmenují se Ústava. A podle těchto pravidel se řídí život v každé 
demokratické zemi. Zkrátka, demokracie není žádná sranda, ale v divadle Minor byla.  

Budoucí architekti - 4.B 
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 www.gtmskola.cz 

Primární prevence 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Dopoledne plné zajímavých her. Děti pracovaly jako jeden tým. 
Vzájemně se podporovaly a měly pro sebe dostatek pochopení.  
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 www.gtmskola.cz 

Třída 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Po několika větrných a zamračených dnech jsme 
si v Krkonoších užili i sluníčko :-) 

Při preventivním programu zaměřeném na vztahy 
ve třídě jsme trénovali spolupráci ve skupinách. 
Na fotce je vítězné družstvo. 



 

24 

 www.gtmskola.cz 

Kybernetická bezpečnost - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve středu 23.2. se páťáci zúčastnili semináře na téma kybernetická bezpečnost. Seminář vedl lektor Filip 
Šolle, který se bezpečností v online světě dlouhodobě zabývá. Lektor dětem připomenul a vysvětlil hlavní pra-
vidla bezpečného používání internetu a různých aplikací. Mezi nejdůležitější zásady patří ověřování informací 
z internetu, používání bezpečného hesla a anonymity, kontaktování dospěláka v případě vyhrožování nebo jiné-
ho nebezpečí, předcházení závislosti na mobilu a počítači.  

Seminář se uskutečnil díky grantu od nadace O2 Chytrá škola, který jsme úspěšně získali v minulém roce. Dě-
kujeme společnosti O2 za podporu. Prevenci v oblasti online světa považujeme za velmi důležitou. Na strán-
kách www.O2chytraskola.cz můžete k této tématice najít spoustu užitečných informací pro rodiče i děti.  



 

25 

 www.gtmskola.cz 

Hory - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Konečně jsme po dvou 
letech vyjeli společně na 
hory na Kolínskou boudu. 
I když bylo málo sluníčka, 
sněhu bylo dost a lyžování 
i běžkování jsme si užili :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Únor nám v Praze moc sněhu nenadělil, přesto jsme se v družině vůbec nenudili. Uspořádali jsme si 
malé olympijské hry, soutěžili jsme v rychlobruslení, carlingu, povedly se nám i „skoky na lyžích”. 
Vyrobili jsme valentýnská přáníčka, chystáme se na karneval a povídáme si o Masopustu. Předjarní 
sluníčko nás vytáhlo na školní zahradu, kde si „vaříme” lektvary a různé pochutiny. Hrajeme fotbal. 
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Po návratu z lyžáku jsme propadli 
olympiádě. Naučili jsme se barvy a 
význam kruhů a fandili jsme Ester. 
Proto jsme si vyrobili medvídky snou-
borďáky. 

Naučili jsme se plést náramky přátel-
ství – Kumihumo i stočené ozdoby do 
vlasů. Přenesli jsme krásné obrázky 
pomocí temperových barev technikou 
monotyp. Nejvíce jsme se pobavili při 
tvorbě panáčků z brček.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V únoru jsme v družině moc času společně nepobyli, měli jsme online výuku a lyžař-
ský výcvik. Vytvořili jsme olympijskou nástěnku, poprvé jsme pracovali s kružítkem. 
Začali jsme číst novou knihu „My z ostrova Saltkrakan“ od Astrid Lindgrenové.   
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Tento měsíc jsme toho stihli 
opravdu hodně! Zahráli jsme 
si hned několik didaktických 
her, nejvíce nás však bavila 
hra Kompot.  

Představili jsme si, jak by 
vypadaly naše vysněné ostro-
vy, a trochu jsme si zasoutě-
žili ve štafetách s kruhy. 
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Blížící se karneval pobízel dětí k výrobě vlastní škrabošky. Předlo-
ha s motivem vysněné postavičky nebo zvířátka a k tomu pestré 
barvy, kreativita s fantazií a šikovné prstíčky s nůžkami jsou vý-
tečný recept na půvabného jednorožce nebo indiána.   
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Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Měsíc únor utekl rychle, ale byl moc 
pěkný. Děti ze 3.B si stihly zahrát 
společné soutěže, zopakovaly si Evro-
pu, škrábaly obrázky a vyráběly rybič-
ky z kartonu a další výrobky. 

Zdá se, že dětem škola dopoledne ne-
stačí, a tak si hrají na školu i ve školní 
družině. Těšíme se na březen :-) 
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Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Krásné počasí nás v únoru táhlo ven na školní zahra-
du, kde si děti hrály fotbal, houpaly se na houpač-
kách a vymýšlely hry. Ve třídě jsme ve skupinkách 
malovali na plata od vajec. Dětem se to moc povedlo.  
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Plán práce na březen 
 www.gtmskola.cz 

1. 3. 8:00 - 11:00 Karneval na ledě/Ládví 

1. 3.  3A+0 – Hudbou k sobě/ORFF 

2. 3.  1AB – Tanec do škol 

2. 3. 12:00 Meeting celoškolní 

 13.00 - 13.45 Ukázkový trénink DFC 2A 

 14.00 - 14.40 Ukázkový trénink DFC 2B 

         15:30 Seminář formativní hodnocení – pedagogický tým 

3. 3.  Praha + Cheb – sdílení metod výuky NJ 

6. 3. – 13. 3.  3AB – Hory/Pec pod Sněžkou 

9. 3.  1AB – Tanec do škol 

 13.00 - 13.45 Ukázkový trénink DFC 1A 

 14.00 - 14.40 Ukázkový trénink DFC 1B 

14. 3. – 18. 3.  Jarní prázdniny 

23. 3. 12:00 1AB - Projekt zuby curaprox 

23. 3.  1AB – Tanec do škol 

 13.00 - 13.45 Ukázkový trénink DFC 3A 

 14.00 - 14.40 Ukázkový trénink DFC 3B 

 16:00 0. ročník – Deutscholympiade 

30. 3.   1AB – Tanec do škol 

25. 3.  Online den / kombinované vzdělávání 

28. 3. – 30. 3.  2AB – Osterprojekt Querxenland 

30. 3. 19:00 3A – Noc s Andersenem 

31. 3. 19:00 3B – Noc s Andersenem 

 Datum Čas Akce 


