
eTwinning na ZŠ Špičák 

 

     Ve školním roce 2012/2013 navazujeme na dvouletou tradici v eTwinningu. Na začátku je 

dobré nejprve bilancovat. Tak tedy shrneme předchozí dva roky, po které byla naše škola 

zapojena do síťování škol tzv. eTwinningu. 

Co je to eTwinning?  

Aktivita eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, 

síťování) je zaměřena na podporu spolupráce žáků i učitelů mateřských, základních a 

středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém 

dvě nebo více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím 

informačních a komunikačních technologií. 

Spolupráce může probíhat na několika úrovních: mezi učiteli, skupinami učitelů, 

knihovníky, řediteli, žáky či celými třídami. eTwinning se může stát přirozenou, nedílnou 

součástí školního života žáků, studentů i pedagogů. Je příležitostí pro všechny mladé 

Evropany, kteří se mohou během studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších 

evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru 

ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní 

společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě. 

Komu je eTwinning určen?  

Iniciativa eTwinning je otevřena všem typům mateřských, základních a středních škol; 

nejde o dotační typ vzdělávacího programu, jaké existují v rámci Evropské unie – nemá 

vymezená kritéria účasti ani termíny pro zapojení či předkládání projektů. eTwinning je 

službou, která tvoří rámec pro mezinárodní spolupráci škol, které mohou jednoduchým 

způsobem navazovat partnerství a realizovat takovou aktivitu (mezinárodní vzdělávací 

projekt), kterou ony považují za užitečnou, kde si samy určí začátek a konec spolupráce s 

partnerskými školami. Zdroj: http://www.etwinning.cz/?p=2 

Školní rok 2011/2012 na ZS Špičák 

 V tomto školním roce měla každá třída s výukou angličtiny pod vedením Mgr. 

Truhlářové svůj vlastní projekt. 

 VI. B se zapojila do projektu „Let´s mak a world-flower“ spolu s maďarskou, polskou 

a francouzskou školou. Jenže jsme nenašli ani jednu společnou hodinu, takže se komunikace 

omezila na nedělní podvečer a děti, jak naše, tak zahraniční zapomínali na Twinschat a 

spolupráce pomalu vymizela. Bližší vztah se nám podařil s polskou školou, kde jsme si 

vyměnili vzájemně pohledy. Tento projekt byl na konci školního roku ukončen a tato třída se 

zapojí do nového projektu v nadcházejícím školním roce. 

 VII. A vytvořila spolu s řeckou školou v Artě projekt „One year in our lives“.  Děti 

pracovaly na prezentacích, ve kterých představovaly svou rodinu, svou školu, své město. 

Zároveň jsme se soustředily na významné náboženské slavnosti tj. Vánoce a Velikonoce. 

http://www.etwinning.cz/?p=2


Součástí projektu bylo i napsání pohlednic a i naše děti dostaly vlastnoručně vyráběné 

pohlednice z řecké Arty. Součástí prezentací byly i kvízy, které naše nebo řecké děti luštily a 

byly po zásluze odměněny. 

 VIII. ročníky byly nejúspěšnější v tomto školním roce. Projekt „Day in my life“, který 

začal již ve školním roce 2010/2011 drobnými prezentacemi o naší škole, našem městě a 

tematickými prezentacemi k významným událostem v naší zemi či Turecku, pokračoval 

každotýdenním e-twinningovým skypovým přenosem. Páteční vyučovací hodinu angličtiny 

jsme trávili v počítačové učebně. Vždy jsme předem rozhodli o daném tématu a děti měli 

zjistit co nejvíce informací od svého protějšku. Z počátku spolupráce vázla, děti se styděly, 

ale poté, co jsme se objevili i v turecké televizi, se rozproudila naplno. Tato spolupráce 

vyvrcholila návštěvou tureckých studentek v naší škole v týdnu ihned po Velikonocích. 

Příprava byla velmi krušná, ale byl to nádherný týden, na který nikdo z našich, ani tureckých 

studentek nezapomene. Dalším důležitým oceněním bylo „Quality label“, kterou vedoucí 

projektu převzala na konferenci v Mostě. Bohužel tato spolupráce skončila v červnu 2012, 

kdy turečtí studenti ukončili docházku partnerské základní školy. 

 Pro devátý ročník to byl ročník nejsmutnější. Byla ukončena spolupráce na projektu 

„Nice to meet you“ spolu s krétskou školou v Chanii. Nejhezčí na celém projektu bylo to, že 

si děti našly kamarády, někteří si dopisují dodnes, vyměňují si pohlednice a jsou v kontaktu 

na sociálních sítích. Někteří se dokonce do řecké Chanie chystali i na dovolenou. Projekt 

skončil i proto, že jak řečtí, tak čeští studenti opustili své základní školy a nastoupili 

k dalšímu studiu na středních školách. 

Nadcházející nový školní rok 2012/2013 

 VI. A pod vedením paní učitelky Truhlářové bude zapojena do dvou e-Twinningových 

projektů. První, na kterém bude spolupracovat i paní učitelka Bílá, s názvem „Kalendář-

kalendár-kalendarz“ se bude týkat českého jazyka, výtvarné výchovy a bude součástí i 

třídnických hodin. Jak sám název napovídá, budeme vytvářet kalendář jednak výtvarně, 

jednak budeme psát drobnou prózu či poezii. Jednou měsíčně si plánujeme skypový přenos, 

kdy nám naši soused budou předčítat jejich kalendář v jejich jazyce (polštině a slovenštině) a 

my jim budeme předčítat naše výtvory v češtině. Cíl je jednoznačný: seznámit se s jazykem 

našich nejbližších sousedů. Dále bude tato třída navazovat spolupráci na předchozí projekt 

„Nice to meet you“ s řeckou Chanií a paní učitelkou Aggeliki Galanaki. Na tématu spolupráce 

v angličtině se dohodneme během měsíce září. 

 VII. B se koncem předchozího školního roku zapojila do e-Twinningové projektu, 

který byl vyhlášen jako projekt měsíce června „From garbage to garden“. Tento projekt je 

předchůdce Comenius projekt, o který budeme žádat letos na podzim následně po 

„preparátory visit“, na kterou naše škola získala grant od Národní agentury a paní učitelka 

Truhlářová vyjede do francouzského Le Mans, kde se setká s učitelkami z Francie, Polska, 

Německa, Španělska a Turecka. Během návštěvy vytvoříme Comenius projekt a pak už bude 

pouze na naší Národní agentuře, aby schválila projekt, a naši studenti budou moci během 

dvou let cestovat do výše uvedených zemí. 

 VIII. A bude pokračovat v načatém projektu s řeckou školou v Artě. Budeme pracovat 

zase na prezentacích, pokusíme se stanovit pevnou hodinu, abychom se mohli s řeckými 

studenty spojit po Skypu a používat angličtinu nejen psanou, ale i mluvenou. Doufám, že se 

spolupráce vyvine natolik, aby děti získaly své kamarády na dlouhou dobu. 



 Pro devátý ročník je v letošním školním roce připraven zajímavý projekt „Forgotten 

children games“ a budeme spolupracovat s tureckou školou, stejnou paní učitelkou Ozge Sen, 

ale s jinými dětmi, neboť jak již bylo řečeno, turečtí studenti odešli na střední školy. Doufám, 

že se nám spolupráce podaří jako v předchozích letech. 

 

 

 


