České projekty oceněné Evropskou cenou eTwinning 2013
1. věková kategorie žáků: 4 – 11 let – 2. místo
„eTwinning tourists in 5 star hotels“
koordinátorka: Daniela Kašpárková, Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17,
Blansko
partnerské školy:
Základná škola Sitnianska, Banská Bystrica, Slovensko
C.E.I.P. La Rosa- Camino Viejo, El Paso, Španělsko
V průběhu celého školního roku žáci pracovali v mezinárodních týmech a vytvářeli svůj
fiktivní hotelový řetězec (jeden hotel v každé partnerské zemi). Týmy zpracovaly vizuální
podobu jednotlivých hotelů včetně propagačních brožurek nebo jídelních lístků. Nakonec si
každé dítě vytvořilo loutku, která cestovala po jednotlivých hotelích. Tento projekt je výrazně
založen na spolupráci žáků jednotlivých zemí, učitelky působily pouze jako zadavatelé úkolů,
konzultantky a v neposlední řadě jako hodnotící tým, který jednotlivým mezinárodním týmům
přiděloval hvězdičky.
2. věková kategorie žáků: 16 – 19 let – vítěz kategorie
„Pek, the Traveller Flea 3 - Evolution“
koordinátorka: Ludmila Kosíková, Střední škola průmyslová a umělecká , Hodonín
partnerské školy: celkem 13 partnerů z Francie, Španělska, Itálie, Turecka a Bulharska
Jde již o třetí projekt se stejným tématem – putování blechy Pek po evropských zemích. Její
dobrodružství zpracovávají žáci v mezinárodních týmech – vždy jedna skupina žáků je
zodpovědná za jednu část příběhu, který musí vymyslet, nakreslit a také graficky zpracovat.
Žáci z hodonínské školy si tak mohou prakticky vyzkoušet svou profesní specializaci,
zároveň si procvičují cizí jazyk a práci v mezinárodním týmu.
3. věková kategorie žáků: 16 – 19 let – 2. místo
„B.E.L.L. - Business Economics Language Learning“
koordinátorka: Alena Jandlová, OA a VOŠE Tábor
partnerské školy:
Bundeshandelsschule und Bundeshandelsakademie Linz, Linz, Rakousko
Gymnasium Ohmoor, Hamburg, Německo
IES LEONARDO DA VINCI, Alicante, Španělsko
Ecole Privée Fieldgen, Luxembourg, Lucembursko
Grunnskóli Bolungarvíkur, Bolungarvík, Island
Projekt Comenius/eTwinning B.E.L.L. byl zaměřen na spolupráci mezi 6 evropskými zeměmi
v oblasti výuky jazyků, ekonomiky a ICT. První rok spolupráce byl ve znamení dvou hlavních
témat FAIR TRADE a cvičných firem. V mezinárodních týmech studenti provedli výzkum FT
výrobků prodávaných v místních obchodech, porovnali výsledky a zpracovali výstup formou
videa. Ve druhém roce projektu studenti pokračovali v obchodování mezi cvičnými firmami,
věnovali se etickým aspektům podnikání a penězům a jejich hodnotě. Vytvořili také stránky
svého e-shopu. Závěrečnou událostí dvouleté spolupráce byla módní přehlídka v
Historickém muzeu města Lucemburk, která propagovala myšlenku Fair Trade.

4. Mevlanova cena za porozumění mezi kulturami (sponzorovaná národním podpůrným
střediskem pro eTwinning v Turecku)
„Intercultural dialogue through fairy tales, drama and art“
koordinátorka: Marie Šturmová, Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo,
příspěvková organizace, Hranice
partnerské školy: celkem 35 partnerů z 33 evropských zemí
Žáci a učitelé z různých zemí Evropy se seznamovali s odlišnou kulturou a zvyky pomocí
pohádek a dramatizace. Každá škola si vybrala a přeložila jednu národní pohádku do
angličtiny a publikovala na webu. Dále žáci kreslili ilustrace ke zvolené pohádce ve výtvarné
výchově a dramatizovali pohádku jednoho z partnerů. Představení byla zaznamenána a
postupně umisťována na webové stránky. Všechny pohádky byly zveřejněny v elektronické
knize spolu s vytvořenými ilustracemi. Projekt umožnil seznámit se blíže s evropskou
kulturou ve 33 evropských zemích netradičním a zábavným způsobem. Projektu se
zúčastnilo více než 743 žáků a 52 učitelů z 35 zúčastněných evropských škol.

