Mezinárodní spolupráce evropských škol na cizojazyčných projektech
eTwinning je komunita evropských škol, které mezi sebou spolupracují a realizují projekt s
předem stanovenými cíli. Smyslem této netradiční spolupráce je motivovat žáka k učení se
cizímu jazyku, zlepšit si a rozvíjet jeho znalost a zároveň ji uplatnit v „praxi“-tzn. v komunikaci
s ostatními evropskými kamarády. Ve virtuálním prostoru Twinspace mají žáci možnost plnit
mezi sebou různé úkoly, k výstupům ostatních se vyjádřit , od ostatních se něco nového naučit,
navštívit přes monitor jiné evropské země, seznámit se s jejich kulturami, přes skype se setkat
při videokonferencích a mluvit mezi sebou "živě" v cizím jazyce.
Naše škola se zúčastnila těchto cizojazyčných projektů:
2012: MUSIKALISCHE TALENTE 8.tř. (Řecko- ČR - Polsko)
komunikační jazyk: němčina
mezipředmětové vztahy: němčina, informatika,
hudební výchova
Hlavní cíl: zpěvem písní se zdokonalovat ve správné
výslovnosti

2013: BRIEFFREUNDE: EUROPA KENNENLERNEN 8.tř. (ČR- ITÁLIE- ŠPANĚLSKO- POLSKO)
komunikační jazyk: němčina

Výměna dopisů mezi žáky, spolupráce na různých
aktivitách v Twinspace

2013-2014 MIT DEM REISEBÜRO DURCH EUROPA 9.tř.
(ČR- POLSKO- ŘECKO- ITÁLIE- SLOVENSKO- TURECKO)
komunikační jazyk: němčina
mezipředmětové vztahy: němčina, informatika,
výtvarná výchova, zeměpis
Cíl projektu: založení cestovních kanceláří,
vytváření loga, maskota CK, nabídka hotelů a
apartmánů, vytváření jídelních lístků restaurací
hotelu, představení rodné země, popis počasí v
jednotlivých destinacích, celoroční cestování
maskota po partnerských školách
Úspěchy projektu: září 2014- Certifikát kvality
říjen 2014 - 3. NÁRODNÍ CENA v kategorii 2.st. ZŠ
listopad 2014- Evropský certifikát kvality

2014 VEL´KÁ NOC 8.tř. (ČR- SLOVENSKO)
komunikační jazyk: čeština, slovenština
Hlavní cíl: Velikonoce- tradice a zvyky,
seznámení se s rómskou kulturou a jejich
velikonočními zvyky, výtvarné zpracování,
výměna pohlednic, spolupráce s žáky s lehkým
mentálním postižením

2014 BRIEFFREUNDSCHAFT 9.tř. (ČR - TURECKO)

komunikační jazyk: němčina
Hlavní cíl: výměna dopisů mezi žáky

2014 -2015 ICH UND MEINE UMGEBUNG 7.tř. (ČR - SLOVENSKO- POLSKO)
komunikační jazyk: němčina
Hlavní cíl: zpracování témat Já a moje
rodina, Moje koníčky, Já a škola,
vytváření zábavných úkolů pro
partnerské školy, přiblížení
gramatických pravidel zábavnou
formou, videokonference

2014-2015 FILMSTUDIO 9. tř (ČR - POLSKO - FRANCIE)

komunikační jazyk: němčina,
angličtina
Hlavní cíl: zaměření na mluvení a
psaní, probraná témata zpracovat do
krátkých filmů, vytváření
dokumentárního filmu, reportáží,
komiksů, animovaných filmů, vytváření
dabingu k filmům z jiných partnerských
škol, filmový klub- sledování filmů v
cizím jazyce, použití cizího jazyka v
praxi- při zájezdech do Vídně a Anglie,
tvorba časopisu a příspěvků do něj

