
Mezinárodní spolupráce –   e  Twinning  
v     hodinách AJ  

eTwinning je projekt zaměřený na spolupráci žáků a učitelů v rámci 
Evropské unie. V naší škole máme tradici od roku 2009. Navázali jsme 
kontakt s několika školami, se kterými prostřednictvím informačních 
a komunikačních technologií realizujeme vzdělávací aktivitu na dálku. 
Získali jsme již 3 prestižní certifikáty kvality – Quality Label.

Spolupráce probíhá formou: 
 výměny  různých  informací,  dokumentů,  úkolů,  soutěží,  her, 

prezentací, MP3 nahrávek a videonahrávek, obrázků, fotografií, 
atd. 

 výměny materiálů k výuce anglického jazyka 
 nápadů a inspirací pro zlepšení výuky 
 videokonferencí a online chatů
 emailů v anglickém jazyce

Níže naleznete více informací o konkrétních projektech:



I Dare You –   6.A   (od 2012)  
V tomto interaktivním projektu je zapojeno několik škol z Holandska, 
Velké  Británie,  Itálie,  Francie,  Španělska,  Polska,  Turecka  a 
Bulharska.  Každý měsíc  si  jedna  škola připraví  zajímavý dotaz pro 
žáky ze zahraničí, kteří pak na ně kreativním způsobem odpovídají. 
Tvoříme  PPT  prezentace,  fotíme  a  pořizujeme  videonahrávky. 
Společně se učíme komunikovat v cizím jazyce. Více o tomto projektu 
zde: http://idareyou-cz.blogspot.cz/

PPC News –   5.AB   (od 2010)  
Na tomto projektu se podílí žáci 5. tříd naší školy společně s polskou, 
maďarskou,  tureckou  a  britskou  školou.  Vzájemně  si  předáváme 
nejnovější  zprávy  ze  života.  Předpovídali  jsme  například  počasí, 
představili  si  vzájemně prostředí svých škol, rodin,  píšeme o svých 
kamarádech  či  domácích  mazlíčcích.  Společně  se  zdokonalujeme  v 
angličtině. Největší dobrodružství pro nás asi bylo, když jsme hodinu 
angličtiny  sdíleli  přes  Skype.  Projekt  je  plný  soutěží  a  zábavných 
aktivit,  ve  kterých  se  kromě  komunikačních  dovedností 
zdokonalujeme  i  v používání  nejrůznějších  ICT  nástrojů.  Více 
informací o tomto projektu naleznete zde: http://ljacko.blogspot.cz

http://ljacko.blogspot.cz/
http://idareyou-cz.blogspot.cz/


My e-friend and I (2009-11)
Žáci  6.tříd  (letos  už  8.B)  zde  sdíleli  své  hodiny  angličtiny 
s francouzskou školou a za svou práci získali prestižní cenu Quality 
Label. Většina žáků pracovala po celý školní rok s nadšením a opravdu 
vysokým nasazením. Někteří pokračovali i v 7. třídě. Byla to dřina, ale 
ve  výsledku  to  stálo  za  to.  Kromě  zlepšení  svých  komunikačních 
dovedností v anglickém jazyce jsme se naučili používat počítač nejen 
na hraní her. Už dávno umíme vytvářet PPT prezentace, pracovat s 
eTwinningovým portálem a několika dalšími užitečnými nástroji volně 
přístupnými  na  internetu.  Umíme  vytvořit  mluvící  avatary,  webové 
prezentace,  foto  prezentace  a  jiné.  Dozvěděli  jsme  se  mnoho 
zajímavostí a seznámili jsme se jiným kulturním prostředím. Vyměnili 
jsme si tradiční recepty. Podivili jsme se nad francouzskou kuchyní. 
Francouze jsme asi nejvíce šokovali tím, že v Čechách jíme utopence! 
 Porovnali  jsme  vzrušující  život  v Praze  s poklidným  životem 
francouzského  venkova. Ale  hlavně  jsme  se  seznámili  s  novými 
„penfriendy“ a užili si, vedle věčného boje s anglickou gramatikou, i 
spoustu  legrace.  Škoda  jen,  že  jsme  se  nesetkali  osobně!  Více 
informací  o  tomto  projektu  naleznete  v  blogu  zde: 
http://6bfriends.blogspot.cz

Time for holidays (2010-11)
V tomto projektu si žáci letošní 9. AB vyměňovali s polskými partnery 
z gymnázia  v Suwalkach  své  zážitky  z prázdnin  a  školních  výletů. 
Vyměnili jsme si například fotografie a PPT prezentace, nebo natočili 
film s hádankami.
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