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4AB ve Stubai - Rakousko 

Milé děti, vážení rodiče. 

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

Informace 

Zápis do přípravné třídy 

Do Přípravné třídy ve školním roce 2022/2023 přijímá škola 19 žáků. O přijetí rozhodla předem 
stanovená kritéria a přidělené body za odklad školní docházky, sdílení filosofie školy a staršího sou-
rozence ve škole. Na posledním 19. místě došlo k rovnosti bodů. Devět uchazečů získalo shodně 
1 bod. Přistoupili jsme proto k transparentnímu losování. Losování se zúčastnila paní Nápravníková, 
paní Krummackerová a pan Dušek. Záznam losování můžete shlédnout na videu ZDE. 

Výsledky zápisu dětí do přípravného ročníku najdete na školním webu ZDE. 

Spolupráce s časopisem LandesEcho 

Naše škola spolupracuje s časopisem LandesEcho, který vydává německá menšina v České republice. 
V souvislosti se současnou diskuzí o potřebnosti druhého jazyka na základních školách připravují 
novináři z časopisu reportáž o výuce němčiny. 

Novináři se ptali dětí na to, proč se učí němčinu a co je ve výuce němčiny baví. Povídali si i s paní 
učitelkami a několika rodiči o důležitosti jazykové výuky. Videoreportáž bude ke shlédnutí na 
stránkách časopisu www.landesecho.cz během května. 

 

 

https://doc-0o-40-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/a29e0cqp6uhlqrb8qdkc9c1l5f6m2ae5/clc720oagptma9hpefq6b0nba9rqntp5/1651421400000/10478503678134447567/06955223028264626491/1sKp1SqReNfLerAdcoT4bhi5UTz1bvEt_?e=download&authuser=0
https://zsncp.cz/pro-zajemce/pripravna-trida/
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Plán práce na květen 
 www.gtmskola.cz 

4. 5. 11:30 Focení tříd 

6. 5. 9:30 3B Rudolfinum – Dvořákova síň 

8. 5. – 13. 5.  Erasmus Wien, 5AB/Arn, Bou, Kra, Per 

10. 5. 8:30 Školní kolo/recitace, zpěv, sport 

11. 5.  4AB – Minor + exkurze Praha 

16. 5. 12:00 Celoškolní meeting 

17. 5.  3A – botanická zahrada 

18. 5.  Přivítání budoucích prvňáčků 1A + 1B 

19. 5.  0. ročník – Jiskra 

20. 5.  Online den 

20. 5.  5AB - Minor 

25. 5. 8:30 5AB – prevence drogy 

25. 5.  3A – Pražský hrad 

27. 5.  ORFF hospitace ve výuce/Finsko 

30. 5. – 3. 6.  ŠVP 1AB 

30. 5. – 5. 6.  ŠVP – plavání – 4AB 

30. 5. – 3. 6.  ŠVP 1AB  

 Datum Čas Akce 
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 www.gtmskola.cz 

Mc Donalds cup 

ZŠ německo-českého porozumění 

V termínu 21.-22.4. se naše škola zúčastnila fotbalového turnaje McDonalds cup - starší kategorie. Tým 
našich čtvrťáků a páťáků vybojoval první místo v regionálním kole Prahy 8. Postupuje tak jako jediný tým 
z Prahy 8 do krajského finále pro celou Prahu, které se uskuteční 4.5. Držíme palce a děkujeme za úspěš-
nou reprezentaci školy. Trenérům panu Drtinovi a panu Bělinovi děkujeme za přípravu a koučování dětí.  
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 www.gtmskola.cz 

Tag der Musikinstrumente - 2.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

S druhou třídou jsme se v němčině věnovali tématu HUDEBNÍ NÁSTROJE. 
Každý si do školy přinesl oblíbený hudební nástroj a zkoušeli jsme si tvořit vě-
ty: Ich spiele Flöte, Xylofon, Waldhorn, Gitarre.... 



 

6 

 www.gtmskola.cz 

Osterprojekt - 1.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Osterhase se nám sice někde schoval, místo jarního sluníčka sněžilo, ale 
přesto jsme si to moc užili. Máme za sebou první projekt v zahraničí :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Mein Wochenende - 2.A grün 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti ze skupinky 2.A grün kreslily při 
němčině obrázky, co dělají o víkendu. 

Keramika 

Krásné jarní výrobky ze školní 
keramiky :-) 
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 www.gtmskola.cz 

I like to eat - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Skupinka 3a orange and yellow: What do you like 
to eat for breakfast/ for lunch and for dinner? 
Tvorba plakátů k lekci FOOD. 

Bramborový projekt - 0. ročník 

S našimi předškoláky jsme měli v dubnu v němčině bramborový týden. Každý před-
školák si zasadil na školní záhonek jednu bramboru a učili jsme se, jak brambora 
roste a co všechno se dá z brambor uvařit. V anketě o nejoblíbenější bramborové 
jídlo vyhrály hranolky. A největší úspěch při sázení měly jednoznačně žížaly!  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Hvězdárna - 1.AB 

I my prvňáčci se rádi díváme na oblohu, proto jsme navštívili Hvězdárnu v Ďáblicích, 
kde jsme napřed viděli program  O kouzelné pastelce. Po skončení programu jsme si 
prohlédli hvězdářské dalekohledy a podívali se s nimi. Moc se nám to líbilo. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Stavitelé - 2.A 

Ve středu 20.dubna jsme si užili před-
stavení Libozvuky v divadle Minor. Bě-
hem zajímavého workshopu “Týna a 
kocour Mikeš staví dům“ jsme poznáva-
li, co je potřeba pro stavbu pasivního 
domu. Pracovali jsme ve skupinách, 
rozdělili si úkoly a společnými silami 
postavili podle plánu zdravý a krásný 
dům. Hra na stavitele se nám moc líbila. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Duben ve 2.B 

V dubnu jsme ve třídě rozvíjeli skupinovou práci při výtvarce, kdy jsme si tvořili dva nové spo-
lužáky.  Na Velikonoce jsme zdobili vajíčka. Navštívili jsme divadlo Minor a užili si nádherné 
interaktivní představení s názvem Libozvuky. Závěr měsíce patřil enviromentálnímu workshopu. 
Dozvěděli jsme se, jak správně postavit dům, který jsme si také při skupinové práci sestavili. 
Nechyběla ani zahrada, tepelná izolace, solární panely, ale ani domácí mazlíčci. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Duben ve 3.A 

Ještě se vrátíme na konec března, kdy jsme přespávali ve škole na Noci s Andersenem. Povídali 
jsme si o H. Ch. Andersenovi, četli jeho pohádky a hráli hry.  A taky si povídali… Pak přišlo konečně 
jaro. Zpěv ptáčků a krajina rozzářená barvami a zelení se odrazila i v našich příbězích a obrázcích.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Sloh ve 3.A 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Sloh ve 3.A 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Duben ve 3.B 

V rámci literární výuky jsme se seznámili 
s některými ilustrátory dětských knih. Děti 
pracovaly ve skupinách a tvořily společně 
plakátek o daném ilustrátorovi. Své dílo 
potom prezentovaly ostatním.  

V dubnu jsme se zúčastnili dalšího skvělého 
setkání s Ondrou Tichým a jeho muzikanty. 
Tentokrát v nádherné Dvořákově síni. Nau-
čili jsme se ukrajinskou lidovou písničku a 
společně si zamuzicírovali.  

V pátek 29. dubna jsme si udělali trochu 
čarodějnickou výuku. Pracovali jsme s tex-
tem a vyluštili křížovku. Všichni si také na-
psali čarodějnický pětilístek. Část dětí ča-
rovala doma a část ve škole. 
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 www.gtmskola.cz 

Stubai - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Lyžařský zájezd na Stubai se nám opravdu vydařil. Krásný prašan, převážně sluníčko, žádný 
úraz. Lyžovali jsme pilně celé čtyři dny, na závěr uspořádali slalomové závody a odměnili vítěze. 
Poslední den jsme se byli podívat v hasičárně, kde si děti směly vyzkoušet spoustu věcí. Odpo-
ledne ještě návštěva muzea Swarovski „Kristallwelt“ ve Wattens a pak už rovnou domů! 
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 www.gtmskola.cz 

Architekti - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti ze 4.A si zahrály na architekty a tvořily svoje město 
představ. Na Velikonoce pak pekly perníková vajíčka. 
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 www.gtmskola.cz 

Školní uniformy - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V rámci projektu Erasmus+ se čtvrťáci zamýšleli nad tím, zda nosit či nenosit školní 
uniformy. Některé děti byly pro, některé proti. Uniformy navrhovaly a své návrhy pak 
prezentovaly před třídou. Můžete se na ně podívat zde: 
video 1, video 2, video 3, video 4, video 5, video 6, video 7, video 8, video 9, video 10. 

https://drive.google.com/file/d/1cPjYJUW85aT1mwyKES4qv5YpvkMAfMd2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_YKnFgFkKi2eB9CBDtJ8jcgp5Hm4LJH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_y-QSpDlw9rYz6BdygoSmJRLR1Sms6LL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzpnPImWTryIAyzTHWbpBLl-7ELExIGi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xylYN80ElIwiDqpef2Ns1Ew-8h13sHo2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VLMus5fkIXQvzRn3oe4GGFWyF2lNd95f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EbBwdYGD-8mCqzzo0j9xZG70mULGAYH6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6vd-IIy-tciWWGws9l9WT16iXv_Z-hV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iNnHuvBBLt9nTWiL44YhlSFzwHNRxC6h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15b5sVmYHQgKnE_syBMHEzw-D6N3KLc25/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

Velikonoční  přání - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ftipné přání od 4.B :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Den země - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Po přijímacích zkouškách jsme si trochu odpočinuli od učení, oslavili jsme Den Země i výhru našich školních 
fotbalistů, navštívil nás bývalý spolužák René a vytvořili si čarodějnice z recyklovaných a přírodních materiálů.  
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 www.gtmskola.cz 

EU - Der beste Platz zum Leben - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Při hodinách etiky jsme se věnovali Evropské unii. Říkali jsme si, jaké 
země do EU patří, proč je to pro ně výhodné a jak probíhá řízení EU. Na 
závěr jsme natáčeli interview o Evropské unii, dělali jsme anketu o spo-
kojenosti dětí i dospělých se členstvím České republiky v EU a vyráběli 
jsme plakáty. Jeden rozhovor si můžete poslechnout ZDE. 

https://drive.google.com/file/d/1N7ipHMmbSsTxW9aSrHSnI4Qrd0haE0EL/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

Práce na tabletech - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Páťáci mají za sebou přijímačky 
a můžou si konečně oddechnout 
u fandění při McDonalds cupu. 
Takhle se cítili před nimi :-) 

Při výuce Chytrých hlav jsme 
pracovali na tabletech. 
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na začátku měsíce nám v družině nečekaně vznikla skupina zapálených stavitelů a architektů, která z přinesených 
krabic postavila krásné město s jezírkem, fotbalovým hřištěm, letištěm s letadly, spoustou houpaček a vyhlídkovou 
lanovkou. Poté jsme začali s přípravou na Velikonoce. Každý si zasadil své osení, o které se sám staral, a všechny 
moc bavilo pozorovat, jak se zrnka probouzí a začínají růst. 22. dubna jsme slavili Den Země. Povídali jsme si, co je 
pro naši planetu dobré a co špatné. Učili jsme se, jak třídit odpad. Děti to moc bavilo. 
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Konečně jaro. Pro nás v tomto měsíci byl jistě nejdůležitější vý-
jezd do SRN a Velikonoce. Oboje se povedlo. Velikonoční výrobky 
si každý odnesl rád domů. Třída nám konečně září barvami. Máme 
kytičky, motýlky a mnoho berušek, se kterými byla největší zába-
va. Také jsme vyráběli pohyblivé ryby pro budoucí prvňáčky. Kdo 
neodjel do SRN, účastnil se projektu ve škole, což bylo také fajn. 
Ovšem nejvíce času už můžeme trávit na zahradě, tak to je príma.  
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 www.gtmskola.cz 

Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

1. dubna na apríla jsme začali kreslit popletená zvířata - mutanty. Pokračovali jsme v následu-
jícím týdnu, protože to bavilo i děti, které s námi normálně netvoří. Pak jsme se vrhli do veli-
konoční výzdoby, děti dělaly  věnce z papírových vajíček a vyšívaly zajíčky, kuřátka a kytičky 
do tvrdého papíru. Poté jsme slavili Den země - povídali jsme si, poslouchali písně pánů Svěrá-
ka a Uhlíře a kreslili si a malovali. Na konci měsíce děti tvořily čarodějnice. Stále čteme na 
pokračování My z ostrova Saltkråkan od Astrid Lindgrenové. 
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Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Další měsíc za námi a kupa nových 
zážitků uložených ve vzpomín-
kách. Zasoutěžili jsme si v hodu na 
cíl, vytvořili novou jarní a velikonoč-
ní výzdobu a zahráli si několik her. 
Nejvíce nás však bavila hra na kočku 
a myš a tichá pošta, ke které se v 
dalším měsíci jistě vrátíme.  
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti se pustily do vý-
roby dárků pro budou-
cí prvňáčky. Vyrobily 
chobotničky, které 
mají sloužit jako dr-
žák na tužky. 

Na Velikonoce jsme 
vyráběli věnce a jaro 
jsme přivítali ozdobe-
nými motýlky, které 
zkrášlují školní halu.  
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Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V dubnu dokončovaly děti ze 3.B 
projekt „Mindfulness u dětí“. 
Zkoušely všímavé dýchání, čichá-
ní, pozorování a rozvíjely vděč-
nost a laskavost. Také soutěže 
nesměly chybět. Dětem se nejvíce 
líbilo trefování míče do terčů. 
Blíží se letní prázdniny, ale my si 
užíváme už TEĎ :-)   
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Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V dubnu děti vyráběly dárečky pro děti, které šly k zápisu do první třídy. Také udělaly moc hezkou 
velikonoční nástěnku, kde máme velikonoční věnec, berušku a spoustu moc hezky vybarvených veliko-
nočních košíků s vajíčky, zajíčky i kraslice. Děti moc bavilo strefovat se vlaštovkou do terče.   


