
Nové projekty září 2013 
 

 Během září se další skupiny zapojily do různých e-Twinningových projektů. 

Angličtináři z VI. A ve spolupráci se začátečníky, kteří studují angličtinu jako další cizí jazyk, 

pracují na projektu „Postcards on special occasions“. Do tohoto projektu se zapojili spolu se 

začátečníky z Polska a Ukrajiny. Partnerské školy pošlou ručně vyráběné pohlednice ke 

zvláštním příležitostem jako je Halloween, Den nezávislosti, Vánoce, Nový rok, Sv. Valentýn 

a Velikonoce. V případě začátečníků budeme představovat slovní zásobu týkající se 

uvedených příležitostí. Pohlednice budou poslány do jednotlivých zúčastněných zemí, kde 

z nich bude vytvořena tematická nástěnka. Takže každý účastník projektu obdrží pohled buď 

z Polska, nebo z Ukrajiny ovšem psaný v angličtině. Cílem je vytváření vztahů a přátelství 

mezi studenty, představení národních zvyků a tradic a hlavně rozvíjení komunikace 

v angličtině Tímto projektem lze prokázat, že i s malými znalostmi angličtiny můžeme 

vytvářet projekty, stačí jen opravdu chtít a věnovat trochu času navíc, nad rámec běžné 

přípravy na hodiny angličtiny.  

A konečně poslední projekt, který vznikl ze setkání v Krakově, je určený pro mírně 

pokročilé studenty, pro ty, kteří si opravdu přáli zapojit se do nějakého e-Twinningového 

projektu a to pro osmý ročník studentů, kteří studují angličtinu jako další cizí jazyk. Projekt 

nese název „We are one“ a délka jeho trvání je zatím určena na jeden školní rok. Zde jsou 

zapojeny hlavně Polsko, Slovensko, Ukrajina, ale i exotický Tunis a ostrovní Velká Británie.  

Hlavním cílem je objevování podobností a rozdílů mezi zúčastněnými partnerskými zeměmi, 

rozvíjení základních znalostí o zvycích, tradicích, životním stylu, zájmech, náboženství a 

kuchyni. Z jednotlivých poznatků vytvoříme ebook. Projekt by měl posloužit k prolomení 

hranic mezi národy a vytvořit přátelské svazky napříč zúčastněnými zeměmi. 
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New projects in September 2013 
 

During September, another group involved in various e - twinning projects. English 

students from the class VI A in cooperation with beginners who are studying English as a 

second foreign language, are working on project „Postcards on special occasions." This 

project involved along with beginners in Poland and Ukraine. Partner schools send handmade 

cards for special occasions such as Halloween, Independence Day, Christmas, New Year, 

Valentine's Day and Easter. For beginners we present vocabulary related to these 

opportunities. Postcards will be sent to each participating country, where they will create a 

thematic bulletin board. So each project participant receives a view of either Poland or the 

Ukraine, however, written in English. The aim is to create relationships and friendships 

between students, the performance of national customs and traditions, and especially the 

development of the English language in this project can be demonstrated that, even with little 

knowledge of English children can create projects just really want to spend a little extra time 

beyond the normal preparation time for English. 

A final project that originated from a meeting in Krakow, is designed for intermediate 

students, for those who really want to participate in any e - Twinning project and the eighth 

grade students who are studying English as a second foreign language. The project is called 

„We Are One " and its duration is intended for one school year. They are involved mainly in 

Poland, Slovakia, Ukraine, but also exotic island Tunis and the United Kingdom. The main 

objective is to explore the similarities and differences between the partner countries, the 

development of basic knowledge about the customs, traditions, lifestyles, interests, religion 

and cuisine. The individual findings to create eBook. The project should serve to break down 

the boundaries between nations and create bonds of friendship across the participating 

countries. 
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