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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Zápis dětí do 1. ročníku 

V termínu 1.-2.4.2022 proběhl Zápis do prvního ročníku. V příštím školním roce 
otevírá naše škola dvě první třídy, přihlásilo se více než 80 zájemců. Podle předem 
stanovených kritérií přijmeme celkem 52 nových prvňáčků, na které se už těšíme. 
Děkujeme dětem a kolegyním z družiny za výrobu dárečků, budoucí prvňáčkové 
měli z drobné pozornosti velkou radost.   

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. 

Vážení a milí rodiče.  

Po dohodě s vedením obou škol a správní a dozorčí radou jsme se rozhodli zapojit se do pomoci 
ukrajinským rodinám i nabídkou několika míst ve škole bez nutnosti hradit školné.  

Jedná se o pomoc nově příchozím ukrajinským rodinám, které utekly před válečným konfliktem. Vě-
říme, že díky našim zkušenostem se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem a multikultur-
ním prostředí ve škole jsme vhodnou institucí, která může v tomto směru smysluplně pomoci. Žáky 
můžeme v tuto chvíli přijmout do naplnění kapacity tříd a školy. V případě, že byste o někom věděli, 
obraťte se pro ZŠ na paní ředitelku Nápravníkovou a pro gymnázium na paní ředitelku Vopařilovou.  

Děkujeme i vám za vstřícnost. Pokud se bude přijetí týkat Vaší třídy, dostanete pak samozřejmě 
včas konkrétní informace.  

Zuzana Svobodová 

Materiální pomoc pro Ukrajinu 

Děkujeme všem, kdo jste přispěl na pomoc Ukrajině! 

Scio testy páté třídy 

Naše škola pořádá pro páťáky srovnávací Scio testy z matematiky, českého jazyka a obecných stu-
dijních předpokladů. Páťáci budou vyplňovat testy v online aplikaci ve škole ve dnech 4. - 6.4.2022 
Souhrnné výsledky dostane škola a každý páťák pak bude mít k dispozici osobní vyhodnocení a po-
rovnání svého výsledku s celkovými výsledky za všechny děti v ČR. Testy slouží jako příprava na při-
jímací zkoušky a také jako porovnání znalostí a studijních předpokladů dětí. Naše škola dosahuje ve 
Scio testování každoročně nadprůměrných výsledků, přejeme letošním páťákům hodně úspěchů!  

https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
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 www.gtmskola.cz 

Návštěva z Dortmundu 

ZŠ německo-českého porozumění 

28.2. a 1.3.2022 nás v rámci projektu Erasmus+ navštívili kolegové a kolegyně z Paul-Dohrmann-Schule Dort-
mund. Tématem návštěvy bylo použití moderních médií ve výuce. Proto se naši kolegové zúčastnili také hospi-
tací ve výuce, kde jsme jim předvedli různé možnosti využití interaktivních tabulí a tabletů v jednotlivých 
předmětech. Mezinárodní výměna zkušeností mezi školami má velký smysl, děkujeme za podporu z prostředků 
Erasmu+, bez kterých by se tato výměna jen těžko mohla uskutečnit. Článek o návštěvě si můžete přečíst 
v časopise LandesEcho ZDE. 

https://zsncp.cz/fit-fur-die-zukunft/
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 www.gtmskola.cz 

Podpora ukrajinským dětem 

ZŠ německo-českého porozumění 

Páťáci si v etice povídali o válce na Ukrajině a vznikl takový nápad, namalovat ukrajinským dětem obrázky, které 
by jim udělaly radost. Při výtvarce je děti namalovaly, paní učitelka je naskenovala a poslala mailem šesti školám 

na Ukrajině. A jedna z nich nám opravdu odpověděla: Слава Україні! 

Vítáme v 1.B Ivanka a Davídka z Ukrajiny a držíme jim palce. Velká pochvala pro prvňáčky, kteří jim úžasně po-
máhají. A velké díky také paní učitelce a vychovatelce. 
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 www.gtmskola.cz 

Celoškolní meeting 

ZŠ německo-českého porozumění 

2. března se v hale naší školy konal celoškolní meeting. Učíme se prezentovat 
naše třídní projekty a zajímavé mimoškolní akce před celou školou. Snažíme 
se mluvit srozumitelně, ale také naslouchat, co říkají ostatní spolužáci. 
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 www.gtmskola.cz 

McDonalds cup 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve čtvrtek 24.3. se konalo školní kolo fotbalového turnaje McDonalds cup. Do turnaje se přihlásilo celkem 7 týmů ze čtvrtých 
a pátých tříd. Turnaj byl rozdělený do 2 skupin - 4 týmy fotbalistů a 3 týmy fotbalistek. Klučičí kategorii vyhrál Česko-
německý tým ze třídy 5.B, holčičí kategorii vyhrál tým FC Mann ze třídy 5.A. Zároveň profesionální trenér z klubu DFC Prag 
předal 11 jokerů těm nejlepším hráčům a hráčkám, kteří budou reprezentovat naší školu v okresním kole pro Prahu 8 (koná se 
21.4.2022). Jsme rádi, že je ve škole o sport a fotbal velký zájem, budeme držet našim reprezentantům palce!  
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Deutscholympiade - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

7. března se konala německá olympiáda pro druháčky. Soutěžilo 
se ve třech disciplínách: čtení, LÜK a krátká konverzace. 

Deutscholympiade - 4.AB 

9. března se konala německá olympiáda pro čtvrťáky. Soutěžilo 
se ve třech disciplínách: čtení, poslech a konverzace. 
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 www.gtmskola.cz 

Vyhodnocení Deutscholympiade 

ZŠ německo-českého porozumění 

Druháci se konečně výle-
tu do Querxenlandu do-
čkali. Osterhase Oli je 
přivítal malou sladkostí, 
děti si užily velikonoční 
dílničky s vyráběním a 
pečením, zpívání, sportov-
ní hry na sluníčku i hledá-
ní velikonoční nadílky.  

Osterprojekt - 2.AB 

31. března proběhlo v hale školy vyhodnocení německé olympiády. Vý-
sledky třetích, čtvrtých a pátých tříd dostanete spolu se čtvrtletním 
hodnocením němčiny. Všem účastníkům blahopřejeme! 
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 www.gtmskola.cz 

Tablety ve výuce 

ZŠ německo-českého porozumění 

Od ledna 2022 má naše škola k dispo-
zici 10 nových tabletů, které používá-
me jako doplněk ve výuce. Děti díky 
tabletům procvičují zábavnou formou 
zejména němčinu. Používáme různé 
aplikace, jako Kahoot, Schlaukopf 
nebo Learningapps, starší děti se 
také učí používat online slovník a hle-
dat na tabletu nová slovíčka.   

Mein Tagesablauf - 4.B rot 

Rozhovor na téma „Mein Tagesablauf“ 
si můžete celý poslechnout ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1FsFo7_NrbFZLLEIcFosDBRlBNJOl5GSI/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

Kleidung - 3.A rot 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při hodině němčiny jsme vytvořili komiks na 
opakování slovní zásoby „Kleidung“ a procvičo-
vání nové vazby se čtvrtým pádem „ich finde“.  
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 www.gtmskola.cz 

Quatschbild - 3.A rot 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při hodině němčiny kreslíme „Quatschbild“ 
na téma Zieh an x Setz auf. A ještě se 
nám to trochu plete :-) 
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Kleidung - 3.B grün 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při hodině němčiny jsme procvičova-
li slovní zásobu „Kleidung“ a novou 
vazbu se čtvrtým pádem „ich finde“.  

Animals - 3.B  

We love animals and we love riddles. 
A tak jsme pro naše spolužáky ze 
3.B vymysleli plno hádanek.  
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Ritter Stanislaus - 5.B grün 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při hodině němčiny jsme vytvořili 
obrázky podle vlastní fantazie: 
„Wie sieht Ritter Stanislaus aus?“  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Kroužek keramiky 

Na kroužku keramiky vyrábí děti moc 
pěkné věci. Únor byl celý kočičí :-) 



 

15 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Pitná voda - 0. ročník 

Kde se v kohoutku vezme pitná voda? A kam teče ta špina-
vá? Na tyto otázky již mravenečci odpověď znají. Vy také? 
Pokud ne, můžete si pustit jejich krátké video. 

Čistírna odpadních vod - 0. ročník 

V březnu se byli Mravenečci podívat ve 
staré čistírně odpadních vod v Bubenči. 
Moc se jim líbila krásná historická budo-
va, staré parní stroje i jízda prámem po 
usazovací nádrži. Prohlídku určitě všem 
malým i velkým doporučujeme.   

https://drive.google.com/file/d/1cwnOSx-_SmeOuaNlBqJfBJtaPlbRS1wQ/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Tanec do škol - 1.AB 

Učíme se vnímat rytmus, respektovat se a kreativně 
vyjadřovat v pohybu. Video ke shlédnutí ZDE. 

Prvňáčci se začali scházet každou středu v malé 
tělocvičně s lektorkami divadla Ponec na programu 
tanec školám. Zde cvičí a tančí za rytmického do-
provodu. "Trochu jiný" tělocvik se dětem líbí.  

https://drive.google.com/file/d/1lKV3QoBKelb1wlgXEqKVDsucM2JnxzO1/view?usp=sharing
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ZŠ německo-českého porozumění 

Zdravé zuby - 1.AB 

Zoubková víla létá 
sem a tam, druhé 
zoubky už rostou! 
Děkujeme asistent-
kám z firmy 
CURAPROX za milé 
povídání i dárečky. 
Víme už velmi dobře, 
jak se o zuby starat, 
co je fajn a co je 
ničí! 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Divadlo - 1.AB 

V pátek 25. března navštívily obě první třídy představení Lotrando a Zube-
jda v Divadle Karla Hackera.  Představení bylo plné krásných písniček, také 
výprava a celkové herecké ztvárnění bylo na jedničku. Dětem se představení 
velmi líbilo a těší se na případné další podobné.   
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ZŠ německo-českého porozumění 

Masopust - 2.A 

Na začátku března si druháci vyrobili veselé masopustní čepice 
a všichni si užili i skupinové jarní tvoření.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Querxenland - 2.AB 

Velikonočního zajíčka, domeček a beránka z tvarohového těsta - to vše si vytvořili druháci na třídenním 
pobytu v německém Querxenlandu. Zdejší rekreační středisko je přivítalo krásným počasím, zajímavými 
aktivitami uvnitř i v přírodě. V průběhu pobytu používaly němčinu a snažily se samostatně komunikovat.   
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ZŠ německo-českého porozumění 

Březen ve 3.A 

Březen hodně rychle utekl. Byli jsme na lyžáku v Krkonoších a pak následovaly prázdniny. I tak 
jsme toho dost podnikli. Prima byl karneval na ledě a také workshop Besedária Houstone, máme 
problém. A samozřejmě hory. Také jsme se zúčastnili matematické soutěže Klokan v kategorii 
Cvrček. A co jaro? Jak vidíte, i kočičky mohou vypadat docela rozverně…  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Březen ve 3.B 

22. března jsme oslavovali Den vody. Voda je důležitá, proto jsme se nad ní hodně zamýšleli. 
Psali jsme o kapce vody. Co vše zažila, když padala z nebe. Kapku jsme si i nakreslili.   
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ZŠ německo-českého porozumění 

Hory - 3.AB 

Třeťáci si na horách užili báječný sníh 
a sluníčko. Top byly závody, výlet na 
běžkách a noční lyžování. Pochvala pro 
všechny lyžaře a za rok ahoj na ledovci! 
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ZŠ německo-českého porozumění 

Poděkování třeťáků za hory - 3.AB 



 

25 
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Noc s Andersenem - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ze čtvrtka na pátek nás čekala pohádková noc, noc s pohádkami H. Ch. Andersena. Děti se seznámily s kouzelný-
mi příběhy a užily si společné přespávání ve škole. Nejprve jsme se zamysleli nad pohádkou Děvčátko se sirkami, 
oslavili výročí pohádky Císařovy nové šaty a na dobrou noc si děti poslechly pohádku Statečný cínový vojáček. 
Seznámili jsme se se životem pohádkáře Andersena a trošku navštívili i Dánsko. Pracovalo se samostatně, ale i ve 
skupinkách, dokonce jsme měli i módní přehlídku a samozřejmě nechyběla ani noční pohádková bojovka.  
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Architekti - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Třída 4.A si v hodinách výtvarné výchovy a 
pracovních činností zahrála na architekty.  
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Školní uniformy - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Uniformy ve škole? Proč je nosit? Proč je nenosit? Žáci 4.B se tímto tématem zaobírali v 
rámci mezinárodního projektu Erasmus+ a zjistili, že na to mají různé názory. Informace si 
vyhledávali na internetu a zaujímali k nim vlastní postoje. Zde je ukázka jejich návrhů. 
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Kybernetická bezpečnost - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve čtvrtek 31. března se čtvrťáci zúčastnili semináře na téma Online bezpečnost. Seminář vedl lektor Libor 
Šup, který se bezpečností v online světě dlouhodobě zabývá. Lektor dětem připomenul a vysvětlil hlavní pravidla 
bezpečného používání internetu a různých aplikací. Mezi nejdůležitější zásady patří ověřování informací z in-
ternetu, používání bezpečného hesla a anonymity, kontaktování dospěláka v případě vyhrožování nebo jiného 
nebezpečí. Lektor všem rodičům doporučuje dokument Social Dilemma (Netflix) na téma sociální sítě. 

Seminář se uskutečnil díky grantu od nadace O2 Chytrá škola, který jsme úspěšně získali v minulém roce. Děku-
jeme 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.  
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Karneval - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Toto byl náš poslední karneval na bruslích. Za rok už se 
bude konat bez nás, ale budeme na něj rádi vzpomínat. 

Německá konverzace - 5.A 

V německé konverzaci jsme při procvičování přivlastňovacích 
zájmen „sein a ihr“ vytvořili hádanky: Ratet mal! Wer ist das?  
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Tvořivé psaní - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Kromě přípravy na přijímací zkoušky se v 5.A věnujeme také tvořivé-
mu psaní a skupinové práci s mapou. Velmi nás bavilo vymýšlet limeri-
ky. V březnu jsme si také představili naše přečtené knihy. 
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Pracovní činnosti - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při pracovních činnostech tvořily děti po skupinách 
plakáty o povrchu a krajích České republiky.  
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na začátku března jsme se ještě bavili 
karnevalem, namalovali a vyrobili jsme 
klauny v nadživotní velikosti. Potom už 
nás ale jarní sluníčko vytáhlo na školní 
zahradu a přilehlé hřiště, kde jsme se 
v obrovském návalu euforie vyřádili a 
vykřičeli. Zdobíme si třídu jarem a 
těšíme se na něj. 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na tento měsíc jsme se moc tě-
šili. Přišlo jaro. Konečně jsme si 
opět začali hrát na zahradě, kde 
jsme pozorovali vše, co kvete. Ve 
třídě jsme si hráli hry, nebo tvo-
řili. Naučili jsme se medvídkům 
uplést papírové svetry.  K MDŽ 
jsme namalovali přáníčka medvíd-
ků se srdíčkem v packách. Nejví-
ce jsme si užili s beruškami 
v trávě. Ty nám zaplavili celou 
třídu. Také jsme ve třídě uvítali 
dva nové kamarády z Ukrajiny. 
Přejeme jim, aby se rychle zapo-
jili a aby se jim u nás líbilo.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V březnu jsme se společně 
radovali z příchodu jara, pod-
pořili jsme to vytvořením Paní 
Vesny. Slunečné dny jsme trá-
vili na zahradě. Také jsme 
vyráběli dárečky pro budoucí 
prvňáčky, na které se moc 
těšíme, někteří z naší třídy 
tam budou mít mladší souro-
zence. Pokračujeme ve čtení 
My z ostrova Saltkrakan od 
Astrid Lindgrenové.  
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Březen byl poměrně odpočinkový měsíc. Venku se oteplilo, a tak jsme většinu našeho času trávili na za-
hradě, kde jsme hráli několik her. Od skákacího panáka, přes fotbal až po "schovku". V družině jsme sta-
věli z dřevěných dřívek budovy a z jiných stavebnic různé druhy doplňků. Na jaře vše začíná kvést, a tak 
jsme nemohli nechat naši družinu pozadu. Začíná rozkvétat také díky našim výtvorům.  
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nejoblíbenější písničky s hudebními klipy a pravidelná účast na odpoled-
ních zájmových kroužcích "aerobik" a "street dance" jsou výtečné přísa-
dy, které pobízely děti k trénování a představení svých tanečních umění.   
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Březen začal pro 3.B na horách, kde 
nám vyšlo slunečné počasí. Děti zdo-
konalily své schopnosti na lyžích i na 
běžkách a odjížděly s opáleným obli-
čejem. 
Naštěstí dobré počasí pokračuje dál, 
a to se „podepisuje“ i na lepší náladě. 
Vyrábění je od teď více barevné a 
také začínáme hrát hry a cvičení na 
zlepšení všímavosti. Hurá do dalšího 
měsíce! 
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V březnu jsme začali trénovat na louce fotbal. Krásně nám 
k tomu svítilo sluníčko. K MDŽ jsme vyrobili přáníčka.   
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Plán práce na duben 
 www.gtmskola.cz 

1. 4. 14:00 Zápis do 1. ročníku  

2. 4. 8:30 Zápis do 1. ročníku (termín na vyžádání) 

3. 4. – 8. 4.  Lyžařský výcvik v Rakousku - 4AB 

4. 4. 1.+2. hodina Hudbou k sobě - 5AB  

6. 4.  13:00 Hvězdárna Ďáblice - 1AB 

11. 4.  Mc Donald cup – třídy 1. - 3. 

14. 4. – 18. 4.  Velikonoční prázdniny 

19. – 21. 4.  Jazykový projekt OSTERN/SRN - 1AB 

20. 4.  DVPP – techniky třídnických hodin  

 15:00 Třídní + jazykáři prevence 

21. 4.  Mc Donald cup – třídy 4. – 5. 

25. 4. 14:00 Zápis – přípravný ročník 

27. 4. 15:00 Pedagogická rada  

 16:30 Rodičovská rada 

 17:30 Třídní schůzky 

29. 4.  Online den (pouze přihlášení žáci) 

 Datum Čas Akce 


