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Projekt Erasmus ve Vídni „Musik verbindet uns Europäer“ - 5.AB 

Milé děti, vážení rodiče. 

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

Informace 

Výsledky SCIO testování 

Souhrnnou zprávu s výsledky Národního testování pátých tříd ve školním roce 2021/2022 najdete 
ZDE. V matematice a českém jazyku se řadíme mezi 10% nejúspěšnějších škol v České republice.  

Micro:bit 

Ve středu 11. května se uskutečnilo školení Micro:bit pro učitele in-
formatiky z naší školy. Bylo to poslední z řady školení programování, 
které naši učitelé absolvovali. Od září budeme učit informatiku podle 
nového programu, který je zaměřený na aktivní používání aplikací, 
programování a robotiku, tzv. informatické myšlení. Děkujeme nadaci O2 Chytrá škola 
za poskytnutí finančního grantu na financování školení. Kluky i holky z naší školy programování baví 
a my jsme rádi, že je můžeme v tomto směru rozvíjet a podporovat. 

Tanec do škol 

Třídy 1.AB zakončily v květnu svůj projekt Tanec do škol. Na otevřené hodině s námi tančili i rodi-
če :-) Děkujeme paní Filinové, všem jejím kolegům a divadlu Ponec za dílny plné pohybu, legrace a 
dobré nálady. Malou ukázku si můžete prohlédnout ZDE. 

Přivítání budoucích prvňáčků 

18. května jsme u nás ve škole přivítali naše nové prvňáčky a jejich rodiče. Čtvrťáci si pro ně při-
pravili překvapení, cirkusové představení v němčině. Můžete se na něj podívat ZDE. 

Sollen die Kinder in Tschechien nur noch Englisch lernen? 

Reportáž LandesEcho k výuce druhého cizího jazyka můžete shlédnout ZDE. 

Návštěva z Finska 

V pátek 27.5. se uskutečnila návštěva 3 kolegyň z Finska. Paní učitelky 
se přijely inspirovat a podívat se, jak naše škola zapojuje hudební prvky 
do výuky různých předmětů. Naše škola je členem International Orff-
Schulwerk Forum Salzburg a propojujeme hudbu s výukou jazyků a dal-
ších předmětů. Paní učitelky viděly několik písniček do připravovaného 
muzikálu, písničku a tanec od Mravenečků, německé divadelní vystoupení od 4.A, češtinu s hudbou 
a rytmem ve 3.B, matematiku s nástroji ve 2.B a hudební improvizaci ve 2.A. Kolegyně byly nadšené 
a děkují dětem i kolegyním za inspiraci a nápady. 

https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2022/05/Analyticka_zprava_Scio.pdf
https://drive.google.com/file/d/1_dxQqo0aWIPFbMVmnR5OgylBnPCrZfE7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EprT5GhpagIZ1HPvmc95Upn-cmX_cDVL/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=EaXck9_8rSc
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Stali jsme se fakultní školou Univerzity Karlovy Pedagogické fakulty 

Základní škola německo-českého porozumění Thomase Manna, o.p.s. se 9. května 2022 stala Fakult-
ní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Je to pro nás velká pocta a také závazek. Děkuje-
me kolegům za důvěru.  
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Plán práce na červen 
 www.gtmskola.cz 

1.6.  Informační schůzka přípravného ročníku 

6.6. – 10.6.  Škola v přírodě Bedřichov – 0. ročník 

8.6.  Jazyková animace 4.AB 

10.6. 8.30 - 13.45 Projekt DACHL 5.AB 

13.6. 18.00 Správní rada školy 

14.6.  Lesy hl.m. Prahy – Ďáblický háj – 1.AB život lesa 

14.6.  Muzeum hudby 2.AB 

14.6.  Vodní dům 5.AB výlet 

15.6. 15.15 Pedagogická rada 

17.6. 8.30 Zkouška Fit in Deutsch 4.AB 

20.6. – 24.6.  Erasmus – Vídeň a Berlín v Praze 

28.6. 8.30 - 13.00 Velvyslanectví SRN 5.AB  

23.6. 14.30 5.B + třídy B – Schulfest 

 16.30 5.A + třídy A – Schulfest 

27.6.  Výlet History park Ledčice 3.AB 

29.6. 8.30 Závěrečný celoškolní meeting 

30.6. 9.30 Poslední zvonění pro 5.AB, družina do 17.30 hod. 

 Datum Čas Akce 

Hurá na prázdniny! 
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 www.gtmskola.cz 

Školení pedagogů 

ZŠ německo-českého porozumění 

Pravidelné školení pedagogů. 
První pomoc a prevenci ne-
zanedbáváme :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Kolovýlet učitelského sboru 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve čtvrtek 19. května 
jsme se společně navečer 
vydali na teambuildingový 
kolovýlet do restaurace 
Farm Table do Klecan. 
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 www.gtmskola.cz 

Celoškolní meeting 

ZŠ německo-českého porozumění 

V pondělí 16. května se v hale školy opět konal celoškolní meeting. Zahájil ho náš kytarový 
orchestr pod vedením paní učitelky Kundrátové. Tentokrát jsme odměnili vítěze školních 
soutěží: Ďáblického slavíka, Ďáblického vajíčka a Ďáblické opice. Všem vítězům srdečně 
blahopřejeme. Představil se nám také školní fotbalový tým, který vyhrál na Praze 8. 
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 www.gtmskola.cz 

Ďáblický slavík 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ďáblický slavík byl přehlídkou sólového zpěvu. Porota byla překvapená. Zazněly nejen písně lidové, ale i 
moderní, cizojazyčné nebo v doprovodu hudebních nástrojů. Tleskáme všem účastníkům školního finále :-) 

A malá ukázka - společné rozezpívání, ladí nám to parádně! 

Deutschclub - 2.B 

Učíme se spolupracovat, tady nejde jen o němčinu! 

https://drive.google.com/file/d/1iA2N6NzAgH9Zdi5zDzERjBStDBt00LKN/view?usp=sharing
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 www.gtmskola.cz 

Aerobik - 3.AB + 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Nejen učení, ale i pohyb je důležitý. Své 
o tom ví i holky z třetích a čtvrtých tříd.  

Divadlo Minor - 5.AB 

V květnu jsme v Minoru viděli představení Bratři naděje. Pojednávalo o osudu známých 
loutkářů bratrů Kopeckých, kteří ani během první světové války neopustili hraní s loutkami 
a díky svému divadlu rozdávali radost jiným. Moc pěkně zpracováno, děti byly nadšené. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Náš přípravný kurz Školička jsme zakončili 
slavnostně rozdáním malého vysvědčení a 
zmrzlinou. Na děti se těšíme po prázdninách 
jako na prvňáčky :-) 

Poslední Školička 
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 www.gtmskola.cz 

Der Marienkäfer - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Výuka němčiny ve třídě 3.B grün - Violka 
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 www.gtmskola.cz 

Deutsch-Klub - 1 blau 

ZŠ německo-českého porozumění 

Die blaue Gruppe hat im Deutsch-Klub Papierflieger gebastelt (um die Feinmotorik und Bastelvokabeln zu 
schulen). Natürlich haben wir auch einen Wettbewerb gemacht, welches Modell am weitesten fliegt :)  

Hans im Glück - 4.A 

Se 4.A jsme nacvičili představení Hans im Glück, které jsme hráli 
pro 1. a 2. třídy. Všechny děti si to moc užily, byla to legrace.   
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 www.gtmskola.cz 

Bramborový projekt - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenečkové se pilně starají o zasazené brambory na školním 
záhonku. Na konci června se těšíme na jejich vykopání a společné 
vaření brambor - nejlépe chutnají s máslem nebo s tvarohem.  
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 www.gtmskola.cz 

Výtvarka s hádankou - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Vlny a vlnky okolo tebe, celé je plné modrého nebe. Co je to?  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Kalendář třídy - 1.B 

V prvouce jsme se učili, jak za sebou následují měsíce v roce, a do kterého ročního období 
patří. Během výtvarné výchovy jsme si vyrobili Kalendář třídy, který nám také prozradí, kdo 
má kdy narozeniny. Nakonec každá dvojice svoji stránku kalendáře představila ostatním.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Včely - 1.AB + 2.AB 

Tak nám do třídy přiletěly včely a s nimi moc zajímavé povídání. Teď už víme, jakou 
práci včely s tvorbou medu mají. Nakonec jsme ho dostali jako sladkou odměnu.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

 Projekty - 2.A 

V květnu jsme ve 2.A pracovali na projektech, rozdělili jsme si práci a 
ve skupinách vyráběli naučné tabule do prvouky. Také jsme si užili ven-
kovní učebnu, kde jsme za krásného slunečného počasí řešili zapeklité 
matematické úlohy prof. Hejného. Jak se říká: „Víc hlav, víc ví.“ 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

 Včely - 2.B 

V rámci projektového vyučování jsme 
se zaměřili na život včel, který byl 
zakončený výukovým programem 
„včely“.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Koloběh vody -2.B 

V květnu vybraní účastníci reprezentovali naši třídu v celoškolním kole recitační, pěvecké a spor-
tovní soutěže. Na závěr měsíce nás čekal eko program „koloběh vody“, díky kterému jsme se mimo 
jiné dozvěděli, co vše musí voda absolvovat, aby se z ní stala voda pitná.   
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Květen ve 3.A 

V květnu se konala 
celá řada akcí. Někte-
ré děti se zúčastnily 
recitační a pěvecké 
soutěže a jako třída 
jsme pak podnikli i dva 
výlety. V Botanické 
zahradě jsme obdivo-
vali vzácné rostliny a 
motýly. Na Pražském 
hradě jsme si s prů-
vodcem prohlédli 
chrám sv. Víta a Starý 
královský palác. Po 
prohlídce jsme ještě 
navštívili chrám sv. 
Jiří a Zlatou uličku a 
prošli se po Karlově 
mostě. A co škola? 
V ní kromě jiného na-
dále pilně čteme a 
s chutí výtvarničíme.  



 

21 

 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Dvůr Králové - 3.B 

23. května jsme vyrazili na výlet do Dvora Králové. Čekala tam na nás bývalá 
paní vychovatelka Péťa Derdová. Společně jsme si s průvodcem prohlédli šelmy 
i jiná zvířata. Děti se vyřádily na sportovních atrakcích a samozřejmě nechy-
bělo ani nakupování. Výlet jsme zakončili nádhernou projížďkou safari busem, 
kde jsme mohli zblízka vidět žirafy, zebry, antilopy i pštrosy.  
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ZŠ německo-českého porozumění 

Klima třídy - 3.AB 

Ve čtvrtek k nám přijeli odborníci na prevenci z PPP. Děti si vyzkoušely nejrůznější 
hry a techniky jak si uvědomit svou i cizí vyjímečnost. Jak spolupracovat, umět se do-
mluvit a respektovat se. Děti z obou tříd byly skvělé a vše zvládly s velkou pochvalou.  

Básníci - 3.B 

V hodině literární výuky jsme se poku-
sili vytvořit básničky pomocí akrosti-
chu. Je to báseň, kde počáteční pís-
mena, slabiky nebo slova každého ver-
še tvoří slovo nebo větu.   
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 www.gtmskola.cz 

Květen - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

4. AB Minor - Lipany a procházka 
Prahou za Karlem IV.  
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 www.gtmskola.cz 

Erasmus in Wien - 5.A + 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Od 8. – 13.5.2022 se ve Vídni konalo setkání našich tří partnerských škol z projektu Erasmus. Tématem byl spo-
lečný nácvik muzikálu pod názvem „Musik verbindet uns Europäer“. Vídeňská partnerská škola pro nás připravila 
skvělý program: taneční a hudební staničky pro česko-německo-rakouské skupinky (děti se učily například tanco-
vat mazurku, vídeňský valčík nebo moderní tanec, dělaly kvíz o vídeňských památkách, učily se „Zungenbrecher“ 
v rozličných jazycích a seznámily se s vídeňským dialektem). Další hry v cizojazyčných skupinkách pak pokračovaly 
také odpoledne v parku (kvíz o České republice a hledání společných koníčků). Společný nácvik muzikálu vyústil 
v divadelní představení pro děti z Komenského Schule a pro jejich rodiče a sklidil veliký úspěch. Společně jsme 
ještě navštívili zábavný park Prater, Hundertwasserhaus, centrum Vídně a poslední den jsme si prohlédli „Haus 
der Musik“, kde jsme hledali různé informace o skladatelích, nástrojích a zvucích. Program ve Vídni byl sice nároč-
ný, ale užili jsme si při něm i hodně legrace a lecčemu jsme se i naučili.  
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 www.gtmskola.cz 

Operace Anthropoid - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve dnech 23.5. a 31.5. se naši páťáci věnovali tématu operace Anthropoid. Pan 
Ležák z časopisu ABC dětem poutavou formou pomocí komiksu vysvětlil okolnosti 
a provedení atentátu na Heydricha. Děti téma hrdinství a odvahy hodně zaujalo, 
takže v pátek 27.5. vyrazili na rekonstrukci atentátu do zatáčky u Vychovatelny.  
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Informatika - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V informatice se páťáci učili pracovat s aplikací OrgPad. 
Tvořili myšlenkové mapy na téma „proč se učit němčinu“. 
Vznikly velmi zajímavé a originální myšlenkové mapy.  
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Etika „Unsere Schule“ - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

V rámci etiky jsme se společně s našimi rakouskými a německými partnery zabývali tématem Erasmu 
„Schulen in Europa“. Děti z 5.B pracovaly ve skupinkách a měly za úkol zpracovat informace o naší škole, 
o českém školním systému a vytvořit Google prezentaci. To vše doplnily fotkami a přeložily do němčiny. 
Hotové prezentace posíláme partnerským školám a těšíme se zase na jejich práce, abychom mohli po-
rovnat, co mají školy společného a co rozdílného. Obě prezentace si můžete prohlédnout zde:  
1) Schule in Tschechien 
2) Fotos von der Grundschule der deutsch-tschechischen Verständigung 

https://drive.google.com/file/d/1knXP42IW13bcG9piNUD3aK0cYvWkaKtx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gKvwyHnCe2kRTU_Czsv2yw6FePFIim1D/view?usp=sharing
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V květnu jsme se ve družině opět vůbec nenudili. Stihli jsme vyrobit super velikou čarodějnici a učili se plést vě-
nečky z pampelišek. Pokoušeli jsme se zachránit zraněného čmeláka, zasadili jsme si do záhonu hrášek, který pravi-
delně zaléváme. Maminkám jsme vyrobili spoustu přáníček. Na Den včel jsme si povídali o důležitosti včeliček pro 
člověka a přírodu. Spoustu včelek jsme také vyrobili. Vyhlásili jsme soutěž, kdo namaluje nebo napíše knihu o tom, 
co ho nejvíc zajímá a baví. 

Sešla se spousta knih o rostlinách, emocích, zvířátkách a především Pokémonech. Byly kreslené i psané. Vyhrála 
opravdu krásně udělaná kniha Pokémonů. 



 

29 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Venku je krásné počasí. Co nejvíce času trávíme 
na zahradě. Naučili jsme se RETRO hry, které 
nás moc baví. Skákat gumu, skákat panáka, škol-
ku s míčem i hru Krvavé koleno. Ovšem nejzábav-
nější bylo pletení věnečků z pampelišek. Komu už 
bylo moc teplo, hrál si ve třídě. Tam jsme také 
vyrobili krásné ptačí budky na dýze. Roztomilé 
papoušky, které jsme naučili sedět na ruce. No-
vinkou byly vyšívané kytičky. Někdo se sice s 
jehlou a nití chvilku pral, ale nakonec se to všem 
povedlo a vznikly moc pěkné obrázky. No a vy se 
můžete na vše podívat.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

A nakonec jsme se společně 
pustili do našeho společného 
veledíla - velkoformátového 
třídního stromu, který je i 
naším tablem. Už ho máme 
skoro hotový. Stále čteme 
My z ostrova Saltkråkan od 
Astrid Lindgrenové, snad to 
stihneme do konce školního 
roku přečíst celé. 

V květnu jsme se v 
družině snažili co nej-
více využít krásného 
počasí a trávili hodně 
času venku na zahradě 
- kluci hráli fotbal, 
holky skákaly přes 
švihadlo a hrály si s 
obručemi. Děti měly 
chuť tvořit a z vlastní 
iniciativy namalovaly 
společně dvě zeměkou-
le - holčičí a klučičí. 



 

31 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Konečně přišlo opravdové jaro a s ním tep-
líčko. Květen byl měsíc plný her venku, 
málokdy jsme byli zalezlí v družině. 

Naučili jsme se pár nových her a teď je 
často na zahradě spolu hrajeme. Nejraději 
máme hru na mravence!  
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Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

První teplé jarní dny lákaly děti k malování přáníček ke dni matek pod pergolou 
na školní zahradě. V družině se soutěžilo v házení papírových vlaštovek do terče. 
A také vznikly překrásné a kreativní obrazy způsobem moderního umění.  
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Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Měsíc květen přinesl 
slunečné počasí, které 
je ve spojení se školní 
zahradou skvělé duo. 
Fotbal s ostatními 
žáky z jiných družin je 
jedna z nejoblíbeněj-
ších sportovních čin-
ností chlapců tohoto 
měsíce. Také jsme si 
stihli například zahrát 
jiný druh tiché pošty v 
podobě kreslení na 
záda. A samozřejmě 
nesměly chybět výrob-
ky inspirované jarem.  
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Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V květnu jsme vyráběli kytičky z barevného papíru, pletli copánky, hráli si s obručí, na čas skládali 
Rubikovu kostku, vyráběli přáníčka a šest nejrychlejších dětí se zúčastnilo celoškolní soutěže opice.  


