
 

1 

7/2022 
 

www.gtmskola.cz 

Newsletter Základní školy 
německo-českého porozumění 

Strana  

2 .......................................... Informace pro rodiče  

3 .......................................... Plán práce na školní rok 2022/2023 

4 - 33 ................................. Naše akce v červnu 

34 - 40 ............................... Akce školní družiny 

Obsah 
Poslední zvonění tříd 5.A a 5.B 

Milé děti, vážení rodiče. 

V dnešním newsletteru najdete informace o akcích, které na naší škole proběhly během června, a plán 
práce na školní rok 2022/2023. Přejeme všem příjemné prožití letních prázdnin. 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Informace 

Studijní úspěšnost našich žáků 

Studijní úspěšnost našich žáků pátých tříd ve školním roce 2021/2022 najdete ZDE. 

Úřední dny o prázdninách na ZŠNČP 

Úřední dny o prázdninách jsou v těchto termínech vždy od 8.00 – 13.00 hodin: 

 1.7.2022 1.8.2022 

 4.7.2022 11.8.2022 

 7.7.2022 15.8.2022 

 13.7.2022 24.8.2022 

 25.7.2022 

Rozloučení s paní učitelkou Arndt 

Zum Abschied möchte ich mich ganz herzlich bei allen SchülerInnen, Eltern und KollegInnen für 
die vergangenen zwei Jahre bedanken. Es war eine schöne Zeit, an die ich mich immer gerne erin-
nern werde. Jetzt warten neue Abenteuer am Thomas-Mann-Gymnasium auf mich. Schöne Sommer-
ferien und auf Wiedersehen! 

Na rozloučenou bych chtěla poděkovat všem žákům, rodičům a ko-
legům za uplynulé dva roky. Bylo to krásné období, na které budu 
vždy ráda vzpomínat. Nyní mě čekají nová dobrodružství na Gym-
naziu Thomase Manna. Krásné letní prázdniny a na shledanou! 

Začátek školního roku 2022/2023 

Začátek nového školního roku je ve čtvrtek 1. září 2022. 

Zahájení je pro všechny třídy v 8.30 hodin (kromě přípravné třídy v 8.00 a 1.AB v 10.00 hodin). 

https://zsncp.cz/wp-content/uploads/2022/06/Studijni-uspesnost-zaku-ZSNCP_2021_2022.pdf
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Plán práce na 2022/2023 
 www.gtmskola.cz 

Datum Akce 
1. pololetí   

1.9.2022 Zahájení školního roku 8.30 (přípravná třída v 8.00, 1.AB v 

10.00) 

6.9.2022 Informační a koordinační schůzka pro kurz Školička – 14:00/

online 

7.9.2022 Zasedání rodičovské rady 16.30 + schůzky rodičů 17.30/

prezenční, pro 1a + 1b upřesníme 

7. – 9.9.2022 Adaptační pobyt – 5.AB 

29.9.2022 Online den 

30.9.2022 Ředitelské volno 

24. – 27.10.2022 Ředitelské volno a podzimní prázdniny 

9.11.2022 Rodičovská rada + schůzky rodičů v 17.30/online 

17.-18.11.2022 Den boje za svobodu a demokracii + ředitelské volno 

listopad 2022 Projekt v Trausnitz SRN – 3.AB - termín upřesníme 

28.-30.11.2022 Adventní projekt v Querxenlandu – 2.AB 

14.12.2022 Vánoční slavnost – 1.AB + 2.AB 

23.12.22 – 2.1.23 Vánoční prázdniny 

2. pololetí   

18.1.2023 Pedagogická rada + schůzky rodičů v 17.30 - prezenční 

22.-29.1.2023 Hory 5AB Svornost 

31.1.2023 Vysvědčení za 1. pololetí 

3.2.2023 Pololetní prázdniny 

6.-10.2.2023 Jarní prázdniny 

5.-12.3.2023 Hory 1AB Kolínská 

12.-19.3.2023 Přípravná třída + 2B + 3B Kolínská 

12.-19.3.2023 Hory 2A + 3A Svornost 

1. –  29.3.-31.3.2023 Osterprojekt v Německu – 1.AB 

6.4.2023 Velikonoční prázdniny 

16. – 23.4.2023 Stubai – lyžařský pobyt 4.AB 

3. + 4.4.2023 Zápis do 1. tříd 

12.4.2022 Pedagogická rada + schůzky rodičů 17.30/online 

12. - 16.6.2023 Projekt Erasmus v Praze 5AB 

15.6.2023 Schulfest - Divadlo pod Palmovkou 

1. pol. června 2023 Školy v přírodě 

26.5.-2.6.2023 Plavecká ŠVP 2AB 

21.6.2023 Pedagogická rada 15.15 

30.6.2023 Konec školního roku a předání vysvědčení 

1.9.2023 První školní den 2023/2024 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Europahaus der musik Heilsbronn 

Po covidové pauze jsme opět mohli v červnu 2022 přivítat naše kamarády z Europahaus der 
Musik Heilsbronn. Užili jsme si společně bubenické workshopy, výlet do zoo, parník a hlavně 
nácvik školního muzikálu „EU ist meine Heimat“. V Divadle pod Palmovkou vše klaplo a po-
tlesk diváků nebral konce. Děkujeme rodinám našich dětí za pohostinnost a milé přijetí. 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Den otevřených dveří na německém velvyslanectví 

Úryvek školního muzikálu „EU ist unsere Heimat“ jsme prezentovali v rámci dne otevřených 
dveří na německém velvyslanectví v Praze. Měli jsme možnost prohlédnout si nejen zahradu, 
ale také reprezentační prostory a zajímavou výstavu fotek. 
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ZŠ německo-českého porozumění 
 www.gtmskola.cz 

Muzikál Erasmus „EU ist meine Heimat“ 
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 www.gtmskola.cz 

Muzikál Erasmus „EU ist meine Heimat“ 

ZŠ německo-českého porozumění 

V rámci projektu Erasmus+ jsme 23. června v Divadle pod Palmovkou odehráli česko
-německé divadelní představení „EU ist meine Heimat“. Celý týden jsme nacvičovali 
i s našimi zahraničními partnery z Vídně a Schildow a obě představení měla u rodi-
čů velký úspěch. Děkujeme paní Ramoně Schulz za nácvik a klavírní doprovod. 
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 www.gtmskola.cz 

Stubai 4/2022 - 4.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Dětem ze 4.AB vyšel v místních rakouských novinách Stu-
baier Blätter článek o tom, jak se jim ve Stubai líbilo :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Genscher-Balkon - 3 + 4 blau 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ein Leben in Freiheit ist nicht selbstverständlich und wir möchten den Schülern die Geschichte nahebrin-
gen, damit sie diese Werte schützen und schätzen wissen. Unsere Gruppen auf dem „Genscher-Balkon“. 

Setkání učitelů 

Tentokrát jsme se sešli na picknicku v bota-
nické zahradě v Tróji, kde jsme trochu před 
závěrem školního roku odpočívali a nabírali 
sílu :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Zkouška Fit in Deutsch 1 + 2 

ZŠ německo-českého porozumění 

17. června 2022 se u nás ve škole konala jazyková zkouška Fit in Deutsch 1 + 2. Zúčastnilo se 
jí 42 dětí z naší školy a 21 dětí z Gymnázia Thomase Manna. Děkujeme Goethe institutu, že 
nám zkoušku na naší škole umožnil, a blahopřejeme všem dětem, které zkoušku úspěšně složily. 
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 www.gtmskola.cz 

Škola v přírodě - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenečci se na školu v přírodě vypravili do krásného prostředí Bedři-
chova v Jizerských horách. Užili si spoustu krásných hřišť, výlet po 
Mravenčí stezce na Královku, lov vodní havěti, bazén, sportovní hry i 
záchranu víly Rozárky ze spárů místního lumpa rytíře Dornsta. V penzio-
nu UKO jsme byli hýčkáni jak v bavlnce a rádi se sem zase vrátíme. 
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 www.gtmskola.cz 

Bramborový projekt - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

Mravenečci z nultého ročníku sklidili brambory, které na jaře zasadili. 
Snědli jsme je s tvarohem, máslem a šnitlíkem a všichni si pochutnali. 
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 www.gtmskola.cz 

Děti na startu - 0. ročník 

ZŠ německo-českého porozumění 

V kroužku všeobecné sportovní 
přípravy nás bylo sice málo, ale 
skvěle jsme si to užili. Děti si 
vyzkoušely spoustu sportů, získa-
ly nové dovednosti, zjistily, co je 
baví a v čem jsou dobré. Těšíme 
se na nové “sporťáky” i příští rok. 
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Škola v přírodě - 1.AB 

První červnový týden znamenal pro prvňáčky školu v přírodě. Jeli jsme do RZ Radost u Blatné 
a moc se nám tam líbilo. Prožili jsme krásný týden, ve kterém jsme si hráli, sportovali a bavili 
se. Navštívili jsme dokonce westernové městečko a cestou zpět Husitské muzeum v Táboře.  

Se Sokolem do života - 0. ročník 

Mravenečci celý rok cvičili se sokolíkem Pepíkem v projektu pohy-
bové gramotnosti předškoláků Se Sokolem do života. Za své výko-
ny si na konci školního roku zasloužili všichni diplom a medaile.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Život lesa - 1.AB 

Vypravili jsme se do Ďáblického háje a zahráli jsme si na lesní průzkumníky. Všímali jsme si 
stromů, učili se je poznávat a objevovat jejich příběhy. Les ale nejsou jen stromy, proto jsme 
si povídali i o živočiších, kteří v lese žijí. Teď už víme, že les  potřebuje chránit. Proto v lese 
nekřičíme, neodhazujeme žádné odpadky a netrháme neznáme plodiny a chráněné rostliny.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Škola v přírodě - 2.AB 

Druháci strávili začátek června ve Zvířeticích, kde v rámci školy v přírodě zdokonalo-
vali své plavecké styly. Kromě toho si užili spoustu zábavy při hře na indiány, vyrobili 
si trička, čelenky, sbírali tajemné auriny a společně hledali týmového ducha.  



 

17 

 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Muzeum Bedřicha Smetany - 2.AB 

V Praze jsme navštívili Muzeum 
Bedřicha Smetany, kde jsme se 
v komentovaném pořadu dozvěděli, 
jak může hudba vyprávět o Vltavě.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Škola v přírodě - 3.AB 

Dny mezi  4.-10.6. jsme prožili na škole v přírodě jako indiáni. Hned na začátku jsme se rozdělili do několika smíše-
ných týmů. Každý tým si vymyslel příběh svého vzniku, nakreslil znak a nacvičil scénku z vlastní „historie“. Také jsme 
každý večer zpívali indiánskou hymnu složenou paní učitelkou Kundrátovou, psali si deníky a povídali si o vykonaných 
dobrých skutcích (samozřejmě někoho jiného). Namalovali jsme si vlastní trička a podnikli i několik výprav: na Kněžic-
kou chalupu, na Lufťákovu stezku (za zdolání četných „dokopců“ jsme získali certifikát) a nakonec na Žalý. Nesměly 
chybět ani četné sportovní soutěže a na závěr i vyhodnocení úspěšnosti v týmových i osobních soutěžích. Odměnou 
byla velká radost z výher a následně výběr drobných dárků z tomboly.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Červen ve škole - 3.A 

Červen byl hodně bohatý na události. Soutěžili jsme ve třídě o nejlepšího počtáře a napsali jsme si fanta-
sy příběh na téma Dobrodružství s mým zvířátkem (ten se do koláže bohužel už nevešel). Pak tu byly ak-
ce: nacvičovali jsme svoji roli v celoškolním muzikálu a navštívili (spolu se 3.B) History park v Ledčicích.  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Jedličkův ústav - 3.B 

Anička M. si pro svou třídu připravila krásnou prezentaci o Jedličkově ústavu. Proč právě "Jedle"? Aničky tatínek je ředitel 
sportovního klubu Jedličkova ústavu. Anička tam zná všechny sportovce a osobně se účastní jejich soustředění, kde její ta-
tínek trénuje. On sám neslyší. Uvědomili jsme si, jak jsou tito lidé stateční a báječní. Děkujeme, Aničko, za milou přednášku 
a dárečky pro spolužáky .  
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Rozlučka - 3.B 

V pátek 24.6. jsme měli zahradní slavnost spojenou s přespávačkou 
ve škole. Spaní ve stanu sice nevyšlo, ale i tak si to děti užily.   
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 www.gtmskola.cz 

ZŠ německo-českého porozumění 

Výlet do minulosti - 3.AB 

Společně s kamarády ze třídy 3.A jsme podnikli výlet do History Parku v 
Ledčicích. Děti jako archeologové hledaly kosti v hrobce, vyráběly před-
měty z hlíny a ocitly se ve stroji času . Bylo to moc poučné, ale i zábavné.  
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 www.gtmskola.cz 

Cyklovýlet - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Cyklovýlet třídy 4.A po cyklostezkách Prahy 9 měl obrovský 
úspěch, přestože bylo příšerné horko. Děti šlapaly statečně :-) 
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 www.gtmskola.cz 

Muzeum iluzí - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

4.B si na závěr roku vykouzlila ještě pár zážitků. Muzeum fantastických iluzí 
předčilo naše očekávání. Den jsme si ještě osladili zmrzlinou U Myšáka. 
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 www.gtmskola.cz 

Návštěva Tábora - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Husitské muzeum v Táboře s panem 
asistentem Prokopem.  
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 www.gtmskola.cz 

Pečeme pro rodiče - 4.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Pečeme pro rodiče na společné 
setkání. Dobrou chuť.  
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Červen ve třídě - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Výročí narození Thomase Manna, podle kterého se jmenuje naše škola, jsme si 
připomněli aktivitou Záhadná osobnost. Podle fotografie děti hádaly, jak se osob-
nost jmenovala, jaké byla národnosti, kdy žila a čím se proslavila. Poté dostaly 
několik indicií, aby mohly osobnost identifikovat. Nakonec se dozvěděly základní 
informace i zajímavosti o životě a díle spisovatele. Aktivita se dětem moc líbila.  

Červen je plný výletů a akcí. My jsme se vydali 
na návštěvu Vodního domu spojenou s exkurzí na 
hráz přehrady Želivka, zažili jsme filmovou 
noc a navštívili jsme hasičskou stanici. 
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Rozlučka - 5.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Děti z 5.A vymyslely vtipné rozlučkové představení „Jak na taháky“. Na 
ně navazoval charitativní prodej „taháků“. Výtěžek 10.003,- Kč a 5,71 
euro věnujeme nadaci Dobrý anděl. Děkujeme všem, kteří přispěli :-).  
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Červen ve třídě - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Před prázdninami jela třída 
5.B na výlet do Vodního do-
mu u Vlašimi a navštívila Den 
otevřených dveří na němec-
ké ambasádě. Všechny děti 
si zahrály hlavní role v závě-
rečném muzikálu „EU ist 
meine Heimat“ a vyhlásili 
jsme výsledky soutěže 
„Cestujeme Evropou“. Na 
posledním zvonění na naší 
škole nám všichni zamávali - 
hurá na prázdniny a hodně 
úspěchů na nových školách!  
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Rozlučka - 5.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Páťáci nás při své rozlučce vtipně provedli svými pěti lety na 
naší škole a poděkovali paní učitelkám za pomoc a podporu. 
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DACHL-Reise - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na závěr školního roku si páťáci prošli čtyřmi staničkami při německém projektu DACHL-
Reise: Berlin, Kaiserschmarren kochen, Musik a Plakat basteln. Děti vytvořily DACHL-Mappe, 
krásné plakáty s informacemi o všech čtyřech německy mluvících zemích (Německo, Rakous-
ko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko) a pochutnaly si na rakouské specialitě Kaiserschmarren.  
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Hasiči - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Ve středu 15.6. se konala exkurze pátých tříd v Hasičském záchran-
ném sboru Praha. Páťáci si prohlédli hasičská auta a jejich vybavení, 
zjistili, jak probíhá hasičský zásah a viděli, jak to vypadá na stanici. 
Děkujeme hasičům a panu Duškovi za organizaci prohlídky! 
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Poslední zvonění - 5.AB 

ZŠ německo-českého porozumění 

Poslední školní den jsme se cinkáním klíčů rozloučili s našimi 
páťáky. Přejeme jim hodně úspěchů v jejich nových školách :-) 
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Družina - 1.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Na začátku června jsme si užili super školu v přírodě. Počasí nám přálo, hráli jsme si 
a soutěžili celé dny. Ke Dnu otců jsme tatínkům vyrobili malá přáníčka. Dohromady 
jsme si potom vytvořili velkou mozaiku prázdninových přání a dobrodružných očeká-
vání. A potom už jsme si jen hráli, stavěli, tancovali a užívali si kamarádů a léta . 
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Družina - 1.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Krásný měsíc, začíná léto. Zahájili jsme školou 
v přírodě, kde se nám moc líbilo. Celé dny jsme 
hráli hry. Ve škole jsme si nejvíce hráli venku, 
přesunuli jsme i naše tvoření pod stromy. Jeli-
kož nás stále neopustila chuť něco tvořit, vzni-
kaly opět překrásné věci. Na přání dětí jsme 
vyrobili mnoho nanuků, z dřevěných korálků 
hady, panáčky, panenky a náramky. Také jsme 
objevili kouzlo foukání do barev, a tak vznikly 
strašidýlka. Další naší oblíbenou zábavou byl 
A-Z kvíz a četba starých Čtyřlístků. A nakonec 
zbývá už jen dodat – ahoj prázdniny.  
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Družina - 2.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V červnu jsme vzpomínali 
na indiánskou školu v 
přírodě - vytvářeli jsme 
společně indiánskou ko-
láž. Skoro jsme dočetli 
krásnou knihu od Astrid 
Lindgrenové My z ostro-
va Saltkråkan. Děti úplně 
samostatně vymýšlely a 
předváděly různá diva-
delní představení pro 
spolužáky. Těšíme se po 
prázdninách do třetí 
třídy.  



 

37 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 2.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Červenec byl velmi nabitý měsíc. Vydali jsme se na školu v přírodě společně se třídou 2.A. Byl to nepopsa-
telný indiánský zážitek! Pobyt jsme si velmi užili. Navštívili jsme muzeum Bedřicha Smetany a „kochali“ se 
výhledem na Pražský hrad. Měli jsme závěrečnou bradavickou vědomostní soutěž a vyhlásili jsme si vítěze 
celoroční družinové hry. Poslední den jsme se hezky rozloučili a těšíme se na viděnou zase v září!  



 

38 

 www.gtmskola.cz 

Družina - 3.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

Hřejivé sluneční paprsky motivovaly děti hrát oblíbený fotbal na školní zahra-
dě.  Ve stínu pod pergolou si děti vyzkoušely „školu hrou“ v duchu Jana Amose 
Komenského nebo si četly nejoblíbenější literaturu. Na terase školní zahra-
dy vznikly korálkováním také nádherné motivy vysněných zvířátek.  
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Družina - 3.B 

ZŠ německo-českého porozumění 

Měsíc červen začal školou v 
přírodě, kterou si děti po-
řádně užily. V družině se 
mimo jiné konal i pingpongo-
vý turnaj. Holky si připravily 
pro paní učitelky a vychova-
telky gymnastické předsta-
vení, které mělo veliký ohlas 
v publiku. Společné chvíle 
jsme zakončili krásným se-
tkáním s rodiči. Hurá na 
prázdniny! 
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Družina - 4.A 

ZŠ německo-českého porozumění 

V červnu děti vyráběly bonbony za bonbony. A vázičku na suché kytičky. Také jsme 
hráli spoustu stolních her. Venku děti nejvíce baví fotbal, obruč a ping-pong.  


