
Nové projekty – podzim 2014 
 

 Vzhledem k tomu, že na začátku letošního školního roku bylo mraky práce 

s projektem Comenius, tak se nové projekty rozjížděly poněkud později, než obvykle. Děti se 

chtějí zapojovat čím dál tím méně, tak nakonec máme dvě větší skupiny složené ze dvou a 

více ročníků pracujících celkem na dvou projektech. 

 Projekt „Around Europe“, kde už máme ukončenu první aktivitu, kterou můžeme vidět 

na facebookové stránce: https://www.facebook.com/groups/around.europe/  Zde jsou 

zapojeny země Polsko, Slovinsko, Itálie, Řecko a dokonce i vzdálené Norsko. Z naší školy 

v tomto projektu jsou zapojeni studenti IX. B, IX. A a VII. A. Čekají nás následující témata: 

říjen neboli seznamovací aktivity máme za sebou. V listopadu pracujeme se zaměřením na 

každodenní aktivity současných teenagerů. Prosinec zasvětíme oslavám Vánoc v jednotlivých 

zemích a budeme posílat skutečné pohlednice. Leden bude věnován koníčkům současných 

teenagerů, v únoru porovnáme školy, v březnu se pobavíme o Velikonocích včetně výměny 

pohlednic, v květnu už budeme myslet na prázdniny a připravíme pro naše kamarády 

turistického průvodce po České Lípě možná i po Libereckém kraji a v červnu se rozloučíme a 

projekt uzavřeme.   

 Druhým projektem, který bude naplňovat letošní školní rok je projekt „Teen 2 teen“, 

kde spolupracujeme se státy jako je Polsko, Turecko, Slovensko, Španělsko. Začali jsme 

během listopadu a cílem je, připravit si dopis, který potom pošleme svému internetovému 

příteli přes email. Na každý měsíc je stanoveno jedno téma. Nyní pracujeme na 

seznamovacím dopise. Za naši školu v projektu pracují žáci ze třídy VI. C a VIII. ročníky 

angličtiny jako druhého cizího jazyka. Čekají nás následující témata: vánoční čas, zimní 

prázdniny, oblíbené zimní sporty, naše škola, naše město, naše místní speciality. Na závěr nás 

čeká práce na „Email diary from the Czech Republic“. 

I. Truhlářová 16/11/2014 
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New Projects - Fall 2014 
 

Due to the fact that at the beginning of this school year were a lot of work on 

Comenius projects and new projects are started up a little later than usual. Children want to 

participate less and less, and finally we have two big groups consisting of two or more grades 

in total working on two projects. 

The project "Around Europe", where we have already completed the first activity, 

which can be seen on the Facebook page: https://www.facebook.com/groups/around.europe/ 

there are involved following countries Poland, Slovenia, Italy, Greece and even remote 

Norway. From our school in this project involved students IX B, IX A and VII A. We face the 

following topics: October or dating activities behind us. In November, we work with a focus 

on the everyday activities of contemporary teenagers. December dedicate celebrate Christmas 

in different countries and we will send real postcards. January will be devoted to hobbies 

today's teenagers compare schools in February, in March, have some fun at Easter including 

the exchange of postcards, in May we will think of the holidays and prepare for our friends 

travel guide in Česká Lípa perhaps the Liberec Region and in June we bid farewell and The 

project will end. 

The second project, which will implement this school year, the project "Teen 2 teen", 

where we cooperate with countries such as Poland, Turkey, Slovakia, Spain. We started in 

November and aim to prepare a letter, which then send your Internet friend via email. For 

each month is determined by a single theme. Now we are working on familiarization letter. 

Our school is represented by the classes VI C and VIII years of English as a second foreign 

language. We face the following topics: Christmas time, winter holidays, favourite winter 

sports, our school, our city, our local specialties. In conclusion, we will work on "Email diary 

from the Czech Republic." 

I.Truhlářová 11/16/2014 


