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Die Welt ist bunt 
Die Kunst zusammen zu leben 



ZŠ německo-českého porozumění a 

Gymnázium Thomase Manna 

 Soukromá škola s intenzivní výukou NJ od 1. třídy 

 ZŠ má 10 tříd (1. – 5.), GTM má 8 tříd 

 Důraz na výuku NJ 

- 5x týdně + kroužky 

- jazykové projekty ve škole 

- jazykové projekty v Německu 

- pobyt v německých rodinách (Pirna) 

- příprava na zkoušku Fit in Deutsch (GI) 

- mezinárodní projekty 

  (Comenius, Erasmus) 



Podání žádosti o grant 

 Zvolit téma a sehnat zahraniční partnery 

- Zirkus Europelli – Klassenzimmer der Manege 

- Mit Pinsel und Notenheft durch Europa 

- Wie war es damals? Oma, Opa erzählt mal. 

- Die Welt ist bunt – die Kunst zusammen zu leben 

 Naplánovat aktivity projektu na 2 roky a napsat žádost 

v němčině/angličtině – 3/2016 

 Koordinující škola 31.650,- EUR 

(880.000,- Kč) na 2 roky 

- aktivity v Čechách 

- výjezdy učitelů a žáků 

- platy učitelů (projekty, web, eTwinning, 

  propagace, koordinace) 

 



ZŠ německo-českého porozumění - Prag 

Volksschule Neder - Österreich 

Europaschule am Fließ - Deutschland 



Die Welt ist bunt - 

Die Kunst zusammen zu leben. 

 Projekt proti xenofobii a rasismu pro malé děti (4. třída) 

 Reaguje na současnou situaci v Evropě 

 Vychovává děti k demokratickým hodnotám a toleranci vůči 

lidem, kteří potřebují pomoc 

 Eliminovat strach z neznámého a ukázat možnost obohacení 

společnosti na základě multikulturalismu 

 Malé děti jsou velmi citlivé na spravedlnost a ochotné 

pomáhat 

 Problémy nastaly s rodiči 

 



Aktivity 2016-2017 

1) Setkání učitelů v Rakousku - plánování prvního roku 

2) Úvod do tématu – práva dětí, prevence proti xenofobii a 

rasismu 

3) Rozhovory se seniory o nacionalismu a fašismu 

4) Média kolem nás a bližší seznámení se Sýrií 

5) Migrace 

6) Setkání žáků v Rakousku (cizinci učí cizince) 

7) Divadlo s multikulturní tematikou „Der graue Planet“ 

8) Zpracování dokumentace, eTwinning, průběžná zpráva 



1. Setkání učitelů 

1) Společné plánování prvního roku v Rakousku (témata, 

termíny, organizace, zodpovědnost, způsob komunikace) 

2) Prohlídka školy, ubytovacích zařízení a sjezdovek 

3) eTwinning seminář 

4) 4 dny, 7 lidí (3 z Německa, 2 z Rakouska, 2 z ČR) 

 

Plán na školní rok 

2016/2017 



2. Úvod do tématu 

1) Divadlo s loutkou – Mahmoud z Afghanistánu (v němčině) + 

debata (co bys postrádal, odešel bys bez rodičů) 

2) Film Šádí (důvody odchodu z vlasti, jak pomoct, co znamená 

vlast, co je pro tebe důležité) 

3) Práva dětí podle úmluvy OSN (právo na jméno, na zdraví, na 

vzdělání, na hraní a volný čas, na informace, na ochranu 

před násilím, na rodiče, na ochranu před vykořisťováním, na 

ochranu před válkou a na útěku) 

4) Pracovní listy – základní pojmy (uprchlík, muslim, válka) 

– práva dětí v ČR a práva dětí na útěku (situační karty) 

• Pracovní listy 



2. Úvod do tématu – Mahmoud z Afghanistánu 



2. Úvod do tématu – Debatujeme na téma „vlast“ 





3. Rozhovory se seniory 

1) Spolupráce se starými lidmi z domova seniorů a 4. třídou ZŠ 

2) Šest skupinek a šest seniorů 

3) Tři setkání za dva měsíce (důkladná příprava) 

4) Spolupráce s reminiscenční pracovnicí 

5) 1. setkání – vyprávění o dětství, škole, rodině, o válce 

6) 2. setkání – společná výroba koláže 

7) 3. setkání – „Kavárnička ve škole“ 

• Výstava koláží a prezentace v češtině a němčině 

• Zpívání starých písniček 

• Kavárnička s občerstvením 

• DVD a video na eTwinningu 









4. Sýrie a média 

1) Hledání informací o Sýrii na internetu 

2) Informace o Sýrii, fotky, arabské písmo, arabská slovíčka 

a rozeznání seriózních informací od dezinformací, 

nebezpečí internetu 

4) Syrský zpěv a tanec 

5) Pečení syrských sušenek "barazik" 

• Pracovní složka 

• Nástěnka ve škole 

../A3/A3_CZ/Media_2.docx








5. Migrace 

1) Migrace existovala odjakživa 

2) Film „ “- dětský OSN film o migraci; 

porovnání strachu českých dětí se strachem dětí uprchlíků 

3) Výstava „Strach z neznámého“ – posílení empatie dětí 

4) Debata se Syřanem (Organizace pro pomoc uprchlíkům) 

5) Kreslení a psaní dojmů z výstavy čečenským sestrám, 

čekajícím na azyl v Německu ( ) 

6) Vzkazy na plakáty: V jakém světě bys chtěl žít? Jaký první 

krok k tomu uděláš? 

• Plakáty 

• Obrázky a dopis pro Aminu a Iman (v němčině) 

https://www.youtube.com/watch?v=niC9WL1emVM
https://www.hatefree.cz/blo/clanky/1047-grandhotel-cosmopolis
https://www.hatefree.cz/blo/clanky/1047-grandhotel-cosmopolis










6. Návštěva Rakouska 

1) Prezentace dosavadních projektů –  

2) Česko-německá jazyková animace 

, , Kočka leze dírou 

4) Děti učí své kamarády česky/německy pomocí her a 

stavebnice LÜK 

5) Výroba výrobků ze Třetího světa (autíčka a peněženky) 

6) Návštěva židovského muzea 

7) Návštěva mešity 

8) Společné soutěže a lyžování 

• Výrobky ze Třetího světa 

• Power pointová prezentace 

../C1_Prag in Stubai/Prasentation_CZ_30 03 2017.pdf
../C1_Prag in Stubai/Prasentation_CZ_30 03 2017.pdf
../C1_Prag in Stubai/Prasentation_CZ_30 03 2017.pdf
../C1_Prag in Stubai/Interview.docx
../C1_Prag in Stubai/Ratsel.docx


















7. Der graue Planet 

1) Muzikál v NJ s multikulturní tematikou 

2) Nácvik s 250 žáky školy 

3) Video zaslaly i partnerské školy 

4) Dvě vyprodaná představení 

5) DVD 

• 2 divadelní představení 

• DVD 













8. Dokumentace 

1) Do konce září (přes prázdniny) 

2) Zapracování dílčích projektů do online systému Erasmu 

(popis všech aktivit, výjezdy a všechny žáky i učitele)  

 

 

https://twinspace.etwinning.net/33939/home
../Zwischenbericht/Zwischenbericht_CZ/Berichtsentwurf (2016-1-CZ01-KA219-023830_1) 2017-9-28 12-15-46.pdf
../Zwischenbericht/Zwischenbericht_CZ/Berichtsentwurf (2016-1-CZ01-KA219-023830_1) 2017-9-28 12-15-46.pdf
../Zwischenbericht/Zwischenbericht_CZ/Berichtsentwurf (2016-1-CZ01-KA219-023830_1) 2017-9-28 12-15-46.pdf


9. Multikulturní den 

1) V rámci zažít město/školu jinak 

2) Snídaňová kavárna pro veřejnost s čečenskými, korejskými, 

vietnamskými, německými a českými specialitami 

3) Dílničky: výroba lapačů snů, indiánského pera a kočky, 

korálkových hadů, náramků a hudebního chrastítka 

4) Cizokrajné stánky Japonska, Francie, Německa a Jižní Korei 

5) Tancování, bubnování, žonglování, ping-pong 

6) Multikulturní módní přehlídka z Ruska, Španělska, Německa, 

Indie, Vietnamu, Japonska, Kuby a Afriky.  

7) Účast ca. 200 lidí 

http://zsncp.cz/fotogalerie/skola/zaci/19-09-2017-zazit-mesto-jinak-2017


Čeká nás 

1) Vaření cizokrajných specialit a vytvoření multikulturní 

kuchařky v německém jazyce, podle které budou vařit i děti z 

partnerských škol v Rakousku a Německu. 

2) Workshop „Školy ve světě“ – Co mají školy v různých 

místech světa společného a co rozdílného. Výroba plakátů, 

fotbalový zápas s důrazem na fair-play. 

3) Workshop „Svátky křesťanské a muslimské“ – Porovnání 

Vánoc a ramadánu, bible a koránu. Výroba vánočního 

kalendáře. 

4) Fotosoutěž „Děti z celého světa“. Děti fotografují život v 

jiných kulturách. 



5) Setkání v Rakousku „Svět je barevný“ 

– představení dosavadních projektů Erasmu 

– multikulturní tematika a důležitost tolerance 

– nácvik písniček na závěrečné divadelní představení, 

– sport, lyžování a rozvíjení fair-play při sportu 

6) Závěrečné divadelní představení, muzikál „Svět je 

barevný“ s multikulturní tematikou, o toleranci a 

ochotě pomoci v nouzi. Vystoupí na něm všichni žáci 

naší školy i žáci zahraničních partnerských škol z 

Rakouska a Německa. 

Vystoupení bude 31. května 2018 v divadle Minor. 

Čeká nás 



Šíření projektu 

1) Školní  

3) Informace na třídních schůzkách 

4) Uvedení v  Zažít město jinak 

5) Uvedení v programu divadla 

6) Článek pro časopis Osmička 

7) Rozhovor paní ředitelky pro LandesECHO 

8) Přednáška pro studenty germanistiky 

../../../Newsletter/2017-2018/2017_09/NL_2017_09.pdf
../../../Zazit mesto jinak/2017/ZMJ_Pozvanka_2017.jpg
http://zazitmestojinak.cz/locations_/praha/praha-8/chabarovicka


Přínos pro žáky 

• Naučit se nebát, tolerovat a budovat vzájemné pochopení 

• Seznámení s kreativními reminiscenčními aktivitami 

• Poznat historii v praxi  

• Naučit se vážit si lidí bez ohledu na národnost, barvu pleti a 

     vyznání víry 

• Vést rozhovor s cizinci 

• Vážit si tradicí v jiných zemích, respektovat jiná náboženství 

• Rozeznat informace od dezinformací, orientovat se na webu 

• Prezentovat získané informace česky i německy  

• Spolupracovat ve skupině i s dětmi cizinci 

• Navázat přátelství se zahraničními partnery 

• Komunikovat v němčině 

• Používat nové PC techniky: eTwinning, skype, powerpoint 



• Seznámení se se školským systémem v partnerských zemích 

• Obohacení učebních metod 

• Navázání nových zahraničních kontaktů 

• Zlepšení jazykových dovedností 

• Zlepšení počítačových dovedností 

• Výměna zkušeností jak zvládat uprchlickou krizi 

• Výměna zkušeností jak pomáhat uprchlíkům 

Přínos pro učitele 


