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 V loňském školním roce jsme pracovali celkem na čtyřech projektech. IX. ročník 

pracoval společně s mnoha evropskými státy mimo jiné: Finsko, Španělsko, Rumunsko, 

Německo či Řecko. Psali jsme v angličtině typicky české recepty, před Vánoci dělali 

perníčky, které jsme rozdávali dětem v Pastelce a na závěr projektu vznikla e-book, ve které 

naleznete mnoho receptů z celého světa. Za tento projekt jsem požádala o „Quality Label“, 

který nám byl za tento projekt udělen a dokonce v nedávné době jsme obdrželi i „European 

Quality Label“. Na jeden z výstupů se můžete podívat na následujícím odkaze: 

http://issuu.com/mathildebertaso/docs/summer_ebook_3__mathilde_bertaso_.p 

 VIII. B pracovala na projektu „Our neighbours“. Zpočátku bylo hodně práci, všichni 

byli velmi aktivní, ale s postupem času, aktivita upadala vzhledem k soukromým problémům 

partnerský učitelů a projekt zůstal otevřený. Je to škoda, protože třída odvedla velmi dobrou 

práci, ale vzhledem k nedokončení není možné zažádat o jakoukoli cenu. 

 Sedmáci pracovali prvním rokem na Comenius projektu „Friendly garbage“ Takže 

žáci z volitelné angličtiny tj. VII. B i VII. C začali pracovat společně se VI. A na projektu 

„Postcard for special occasion“ Na projektu jsme kooperovali dohromady se školou na 

Ukrajině a v Polsku. Zpočátku děti kreslily obrázkové slovníky, později psali jednoduché věty 

a na závěr napsali na www.padlet.com jednoduché a stručné informaci sami o sobě. Jejich 

práci můžete vidět na http://padlet.com/wall/g53okj8y3aw2 Vzhledem k tomu, že jsme 

projekt dokončovali na začátku letošního školního roku, zažádáme o „Quality Label“ až nyní 

a budeme s napětím očekávat výsledky, které se bohužel dozvíme až začátkem příštího 

školního roku. 

 A konečně v rámci e-Twinning plus, kdy se do e-Twinningových projektů zapojují i 

země ze severní části Afriky, či země bývalého Sovětského svazu jsme vloni v Krakově pro 

IX. A + XI. B Ajd založili projekt „We are one“. Myslím, že práce děti velmi bavila, dokonce 

letos se přihlásili do dalšího projektu, takže alespoň tak si procvičují angličtinu v praxi. 

Založili jsme společnou facebookovou stránku, kde si mohly děti dopisovat i mimo vyučování 

či během prázdnin. Závěr projektu si opět můžete prohlédnout na následujícím odkaze: 

http://www.joomag.com/magazine/we-are-one/0956332001410948277?short V letošním 

školním roce došlo k dokončovacím pracím na projektu, proto opět o „Quality Label“ 

požádáme až nyní a na výsledek si pěkně počkáme. Poláci jsou na tom lépe, neboť  u nich 

zůstal zachován původní termín, kdy se mohlo žádat dvakrát v roce a to na jaře a na podzim. 

My, Češi, si ale musíme počkat. 

I. Truhlářová 16/11/2014 
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Last school year we worked on a total of four projects. IX grade worked together with 

many European states inter alia: Finland, Spain, Romania, Germany and Greece. We have 

written in English typically Czech recipes, made before Christmas gingerbread that we 

handed out to children in Pastelka and at the conclusion of the project we wrote an e-book, in 

which you can find many recipes from around the world. For this project, I asked for a 

"Quality Label" that we have been awarded for this project and even recently we received 

even "European Quality Label". On one of the outputs you can look at the following link: 

http://issuu.com/mathildebertaso/docs/summer_ebook_3__mathilde_bertaso_.p 

The class VIII B worked on the project "Our Neighbours". Initially it was a lot of 

work, they were very active, but over time, the activity declined due to private problems of 

fellow teachers and the project remained open. It's a shame, because the class has done a very 

good job, but due to the incompleteness is not possible to apply for any price. 

Seven-graders worked the first year of the Comenius project "Friendly garbage" So 

students of English that is optional. VII B and VII C started working together with VI A on 

project "Postcard for special occasion" The project we cooperated together with the school in 

Ukraine and Poland. Initially the children draw picture dictionaries, later wrote simple 

sentences, and finally wrote on webpage www.padlet.com simple and concise information 

about them. Their work can be seen on http://padlet.com/wall/g53okj8y3aw2 Given that we 

are finishing up a project at the beginning of this school year, apply for "Quality Label" until 

now and we anxiously await the results of which, unfortunately, we learn to beginning of the 

next school year. 

Finally, in the context of e-Twinning plus where into e-Twinning projects where 

involved countries of northern Africa or the former Soviet Union are last year we founded in 

Krakow for IX A + XI B AJD the project "We Are One". I think the work the children very 

entertained, even this year signed up another project, so at least so he can practice English in 

practice. We have set up a joint Facebook page, where children write each other outside the 

classroom or during the holidays. Conclusion project again can be viewed at the following 

link: http://www.joomag.com/magazine/we-are-one/0956332001410948277?short in this 

school year was the finishing of the project, so again on "Quality Label" ask up to now and 

see how nicely we wait. Poles are better, because they maintain the original term, which could 

apply twice a year and in the spring and fall. We, the Czechs  must wait. 

I.Truhlářová 11/16/2014 


