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MAKE NOW EUROPEAN FRIENDS 

Projekt Make New European Friends byl zaměřen na poznávání nových partnerů, budování 
nových přátelství napříč Evropskou unií, prohlubování znalostí v oblasti anglického jazyka, 
využívání zajímavých ICT nástrojů a aplikací, získávání nových zkušeností, pěstování 
odpovědnosti ke společné práci a vytrvalosti při plnění dílčích úkolů pro zdar práce skupiny a 
celého projektu po celý školní rok. 

Web školy: http://www.zsmitusova16.cz/projekty/etwinning-2014-2015.html  

PEDAG.INOVACE 

Na projektu pracovaly školy z ČR, Polska, Řecka, Francie, Itálie a Německa. Projekt byl 
zaměřen na vzájemné poznávání se jednotlivých účastníků projektu, jejich škol a zvyků. 
Během projektu byli žáci rozděleni do korespondenčních skupin, ve kterých si dopisovali na 
témata – moje rodina, vánoční zvyky v naší zemi, mé vánoční dárky, hádali – kdo je kdo. Při 
hledání ANIMATED CHARACTERS byli čeští žáci rozděleni do 3 skupinek – hádali děti 1) 
řecké 2) italské 3) francouzské. Ty německé jsme hádali společně. Při sdílení vánočních 
zvyků si opět ve skupinkách připravili překlad zvyků v partnerských zemích pro své 
spolužáky. Pro popis školy si ji žáci nafotili, místnosti si rozdělili. Při European Newscast 
vyhledávali informace na I-netu, třídili, rozhodovali, které natočit. Vyrobili improvizované 
studio. Materiál natočili, sestříhali. Ve skupinkách připravili překlad 3 částí COMMON 
STORY a společně tvořili 4.epizodu. 

ZAČLENĚNÍ DO ŠVP 

Dle našeho školního ŠVP pro anglický jazyk 6. ročník jsme rozvíjeli sociální komunikaci a 
kooperaci. Ukázali jsme, že Evropa nás zajímá – dozvídali jsme se o vánočních svátcích 
partnerů, životě mladých lidí a trávení volného času i o některých jejich problémech. Žáci 
mluvili o sobě, o své rodině, o volném čase i o škole; vyprávěli jednoduchý příběh, popisovali 
osoby a místa. Žáci vyhledávali informace v autentických materiálech, získané informace 
třídili. Vyhledávali požadované informace v textu a psali jednoduché texty(e-maily). 
Dokázali, že rozumí slyšenému textu(kvíz k Euroepan Newscast), ptali se na osobní data. Žáci 
6.ročníku mají 1h Informatiky, takže mohli své dovednosti a znalosti využít při práci s I-
netem, různými aplikacemi a prací s Power Pointem, Wordem. 

 

KOMUNIKACE 

Komunikace mezi učiteli probíhala pomocí e-mailů, ve Twinspace pomocí Bulletinu a Project 
Journal. Každý žák měl na Twinspace svůj účet, tudíž měl přístupné všechny společné i dílčí 
práce. Komunikace mezi žáky probíhala ve Twinspace v profilu, e-mailem, v Padletu a 



TitanPadu. Dále se společně vyjadřovali na AnswerGarden, ve Vánočním průzkumu a Quizu 
k European Newscast. 

 

SPOLUPRÁCE 

Během projektu byli učitelé i žáci v pravidelném kontaktu. S učiteli jsme, nejčastěji skrz své 
e-maily, diskutovali, jaké nástroje a aplikace pro daný úkol a žáky zvolíme. Všichni partneři 
byli velmi aktivní a nápomocní. Žáci spolupracovali převážně v prostoru Twinspace, kde jsme 
shromažďovali a prezentovali všechny naše práce. Aktivity zúčastněných skupin(škol) na 
sebe navazovaly, např. 1) vytvoření profilu a Animated Character/Voki – vyústilo v hádání 
ostatních, která postavička se hodí k danému profilu; 2) 1 skupina začala A Cosmopolitan 
Planet, další 4 skupiny příběh postupně dotvářely; 3) European Newscast-každá z 5 zemí si 
postupně připravila zpravodajství a předávaly si slovo, na závěr jsme si ověřili získané 
informace v kvízu; atd.  

 

ICT 

Během projektu jsme pracovali s mnoha ICT nástroj a aplikacemi. Ve Twinspacu jsme 
vytvářeli profily, psali e-maily, psali příspěvky do Padletů. Průběžně jsme sledovali práci naši 
i partnerů. Při vyhledávání informací jsme používali I-net, on-line překladače. Pracovali jsme 
s aplikacemi VOKI, AnswerGarden, TitanPad, Padlet, Animoto, Youtube. Při úkolech o škole 
a zpravodajství jsme pořizovali fotografie a získaný materiál připravili pro PC zpracování. 

 

RESULTS 

Žáci se zdokonalili v anglickém jazyce. Spolupráce na projektu je motivovala k častějšímu 
používání angličtiny, a to ze zcela praktických důvodů(pro komunikaci). Žáci navazovali 
nová přátelství, dozvídali se informace o zvycích a způsobu života mladých lidí v jiných 
zemích Evropské unie. Učili se pracovat s mnoha ICT nástroji a aplikacemi. Žáci se učili 
pěstovat zodpovědnost a cílevědomost, bez kterých by se projekt nemohl uskutečnit. Nejvíce 
jsme si užili natáčení společného zpravodajství European Newscast a tvoření společného 
příběhu A Cosmopolitan Planet.  

 

 

 


