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Vážení příznivci eTwinningu, 

v publikaci Evropa ve třídě každý den Vám přinášíme přehled těch 
nejúspěšnějších českých projektů eTwinning, které byly v roce 2014 
oceněny národní a evropskou cenou eTwinning. 

Projekty ukazují velkou inovativnost a nadšení českých učitelů i jejich 
žáků. Široká tematická škála projektů je důkazem toho, že školní online 
projekty využívající informační technologie lze realizovat v jakémkoli 
vyučovacím předmětu a na všech úrovních od mateřských až po střední 
školy. Doufáme, že tato publikace bude sloužit jako inspirace k novým 
projektovým nápadům. 

eTwinning je od roku 2014 součástí rozsáhlého programu Evropské 
komise Erasmus+ a jeho možností využívá stále více škol. Úspěch 
eTwinningu v celé Evropě dokazují také čísla, v roce 2014 bylo součástí 
této komunity přes 286 000 učitelů a více než 133 000 škol. 

Rok 2014 byl pro eTwinning výjimečný v tom, že se tato aktivita 
pilotně otevřela národním projektům. Pro české mateřské školy a první 
stupně základních škol eTwinning nabízí možnost realizovat projekt 
s partnerskou českou školou v rodném jazyce, vyzkoušet si přínosy 
projektové práce a případně pokračovat v dalších projektech již 
se zahraničními partnery. 

Dům zahraniční spolupráce, který je zároveň Národním podpůrným 
střediskem pro eTwinning, administruje i několik dalších projektů 
podporujících využívání informačních technologií ve výuce. Pomáháme 
učitelům a žákům pracovat s tablety, využívat zahraniční digitální učební 
materiály, spolupracovat s firmami a sdílet své zkušenosti napříč zeměmi. 
O projektech, které DZS realizuje v rámci svého členství v síti European 
Schoolnet, se dočtete v jedné z kapitol této publikace. 

Přejeme vás inspirativní čtení a doufáme, že se řady českých učitelů 
zapojených do aktivity eTwinningu budou nadále rozšiřovat. 

Tým pracovníků 
Národní podpůrné středisko pro eTwinning 
www.etwinning.cz 

www.etwinning.cz


NOVINKY  
V ETWINNINGU 

KAPITOLA 01

JSTE UČITELEM MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBO PRVNÍHO STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL? 
ZAPOJTE SE DO NÁRODNÍCH PROJEKTŮ ETWINNING!

Česká republika se zapojuje do pilotní aktivity Národní projekty eTwinning, která pro 
školní rok 2014/2015 nabízí možnost realizovat projekty školám ze stejné země. Cílem 
této aktivity v České republice je propagovat národní projekty v mateřských školách a na 
prvním stupni základních škol, kde bývá spolupráce se zahraničím často nejnáročnější. 
Národní podpůrné středisko pro eTwinning chce prostřednictvím národních projektů 
eTwinning aktivovat dosud nezapojené MŠ a první stupně ZŠ, které se obávají jazykové 
bariéry a náročnosti mezinárodní spolupráce. České školy budou moci navazovat partnerství 
a vyzkouší si projektovou spolupráci v rodném jazyce. Věříme, že v budoucnu pro ně bude 
snazší rozšířit aktivity o mezinárodní partnerství. Postup při registraci národního projektu 
je stejný jako u projektů mezinárodních. 

Chcete začít s národním 
eTwinningovým projektem již teď? 
Skvělé! Kontaktujte nás 
na etwinning@dzs.cz.
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NOVINKY  
V ETWINNINGU 

RÁDI BYCHOM VÁM PŘEDSTAVILI AKTUÁLNÍ 
NOVINKY ETWINNINGU. OCENÍ JE NEJENOM 
ZKUŠENÍ REALIZÁTOŘI MEZINÁRODNÍCH 
PROJEKTŮ, ALE TAKÉ ÚPLNÍ NOVÁČCI, KTEŘÍ 
O AKTIVITĚ ETWINNING TEPRVE PŘEMÝŠLEJÍ. 
NEBOJTE SE A ZAPOJTE SE, NIKDY TO 
NEBYLO JEDNODUŠŠÍ!

ETWINNING NABÍDNE NOVÉ PROSTŘEDÍ PRO SPOLUPRÁCI. 
ZVLÁDNE TO OPRAVDU KAŽDÝ!

Pro již zapojené eTwinnery přinášíme dobrou zprávu: od školního roku 2014/2015 je 
k dispozici nová, uživatelsky příjemnější verze virtuální třídy TwinSpace. Nová třída 
TwinSpace, kterou získává každý nově založený projekt eTwinning, poskytuje nástroje, 
na které jste zvyklí, ale mnohem jednodušším a intuitivnějším způsobem. 

Prostředí TwinSpace je bezpečné prostředí pro realizaci projektů, jde vlastně o tzv. virtuální 
třídu, do které můžete přizvat své žáky, vytvářet stránky jednotlivým projektovým aktivitám, 
diskutovat s ostatními účastníky, sdílet materiály (obrázky, fotografie, videa a dokumenty) 
a využívat mnoho dalších nástrojů pro spolupráci. Velkou výhodou TwinSpace je právě jeho 
bezpečnost. Nabízí soukromé prostředí pro vás i vaše žáky, v němž pouze jeho účastníci 
rozhodují o tom, kdo jednotlivé aktivity uvidí a kdo má do projektu přístup.



ÚSPĚŠNÉ 
PROJEKTY 
ETWINNING 
2014 

KAPITOLA 02



ÚSPĚŠNÉ 
PROJEKTY 
ETWINNING 
2014 

PODÍVEJTE SE NA PŘEHLÍDKU TĚCH 
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH PROJEKTŮ 
ETWINNING Z DÍLNY ČESKÝCH UČITELŮ, 
KTERÉ V TOMTO ROCE DOSÁHLY NA 
PŘÍČKY NEJVYŠŠÍ. A TO NEJENOM NA 
NÁRODNÍ ÚROVNI, ALE TAKÉ V RÁMCI 
EVROPSKÝCH CEN 2014. PŘEDSTAVENÉ 
PROJEKTY TAK MOHOU SLOUŽIT JAKO 
PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE. PROTO 
NEVÁHEJTE A INSPIRUJTE SE U SVÝCH 
KOLEGŮ, KTEŘÍ NEPOCHYBNĚ MAJÍ CO 
NABÍDNOUT. PŘÍJEMNÉ ČTENÍ VŠEM.



NÁRODNÍ 
CENY  
ETWINNING 
2014 



NÁRODNÍ 
CENY  
ETWINNING 
2014 

KATEGORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY 
A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY



KOORDINÁTOR: 
MICHAL PŘIBYL 
ZŠ TGM BOROHRÁDEK

PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Norsko, Francie, Itálie, Rumunsko, Slovinsko, Itálie, Řecko, Portugalsko, Španělsko
VĚK ŽÁKŮ: 
11–12 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97306
http://mpzsboro.webnode.cz/projekty-etwinning/flat-stanley-/
http://www.youtube.com/watch?v=rru7JToCrlc

Projekt Flat Stanley around Europe, na kterém pracovalo devět evropských škol v průběhu 
celého školního roku, byl inspirován knihou Jeffa Browna Flat Stanley. Kniha popisuje příběh 
chlapce, na kterého spadla polička. Následkem události je Stanley placatý a může cestovat 
po světě v obálce. Žáci se nejprve seznámili s příběhem o „placatém“ Standovi, vytvořili si 
vlastní papírové „Stenlíky“ a natočili úvodní videopozdrav pro děti ze zahraničí. Postavička 
z každé země se pak spolu s cestovním deníkem a dalšími materiály vydávala na cesty 
do partnerských škol. Místní žáci papírovým hostům ukazovali školu a různé zajímavosti, 
přičemž pořizovali fotografie a vyplňovali cestovní deník.

Projekt využíval mezipředmětové vztahy a podařilo se jej integrovat do vzdělávacích 
plánů v předmětech ANJ, ICT a VV. V hodinách anglického jazyka a práce na počítači žáci 
tvořili prezentace, audio a videonahrávky, upravovali pořízené fotografie nebo se zapojili 
do videokonferencí a chatů s vrstevníky z partnerských škol. Ve výtvarné výchově vyráběli 
postavičky či papírový dům pro Stanleyho.

ŽÁCI VELMI OCENILI 
ZAŘAZENÍ MODERNÍCH 
TECHNOLOGIÍ DO VÝUKY, 
ÚKOLY PRO NĚ BYLY 
MOTIVUJÍCÍ A ZÁBAVNÉ.

1. MÍSTO / FLAT STANLEY 
AROUND EUROPE
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http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97306
http://mpzsboro.webnode.cz/projekty-etwinning/flat-stanley-/
http://www.youtube.com/watch?v=rru7JToCrlc


PROJEKT V MÉDIÍCH:  
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/214411000160628/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/278162-placaty-standa-cestuje-po-evrope/ 
http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/placaty-standa-cestuje-dokola-evropou.html 2.1
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PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-zpravicky/214411000160628/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/vase-zpravy/278162-placaty-standa-cestuje-po-evrope/
http://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/placaty-standa-cestuje-dokola-evropou.html
https://www.youtube.com/watch?v=ItQq1RvJuo4


PROJEKT BYL JIŽ V POŘADÍ 
TŘETÍ ÚSPĚŠNOU SPOLUPRACÍ 
SE ZŠ MEDŇANSKÁ 
ZE SLOVENSKÉ ILAVY.  

2. MÍSTO /  
OSTROVY OBJEVŮ

2.1
 N

ár
od

ní
 ce

ny
 eT

w
in

ni
ng

 2
01

4

KOORDINÁTOR: 
JAROSLAVA PACHLOVÁ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRÁŽ

PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Slovensko 
VĚK ŽÁKŮ: 
6–11 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97565/welcome
http://www.zsstraz.cz/index.php?p=577 
https://www.pinterest.com/jarmar25/realizovan%C3%A9-v%C3%BDtvory-ve-
h%C5%99e-ostrovy-objev%C5%AF-aneb-pir/

Cílem projektu Ostrovy objevů bylo rozvíjet přirozenou cestou zvídavost dětí, jejich touhu 
po objevování nového a objasňování neznámého. Učit je jasně formulovat problémy, 
diskutovat o vzniklých situacích, navrhovat řešení a ověřovat je v praxi. Prostřednictvím 
jednoduchých pokusů se rozvíjela schopnost dětí společně se podílet na odhalení 
nepoznaného a upevňovat smysl pro spolupráci. Celý projekt byl motivován představou 
veliké plavby, při které se žáci seznamovali se zvláštnostmi a skrytým bohatstvím jednotlivých 
ostrovů, které poznávali prostřednictvím různorodých činností – pohybových, výtvarných, 
hudebních, vlastivědných, přírodovědných a badatelských. 

Projekt byl realizován jako celoroční hra v rámci zájmového vzdělávání ve školní družině. 
Rozvíjeno bylo učivo vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a umění, 
EVVO.  Aktivity spojené s projektem byly začleněny také do běžné výuky výtvarné výchovy, 
přírodovědy a informatiky. Slovenský partner pracoval na projektu v rámci běžné výuky 
ve 3. ročníku, při pravidelných setkáních Objevitelského kroužku a v rámci spolupráce 
vyučujících 1. stupně. Do některých aktivit, jako byla například tvorba Lodního deníku, se zapojili 
i rodiče.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97565/welcome
http://www.zsstraz.cz/index.php?p=577
https://www.pinterest.com/jarmar25/realizovan%C3%A9-v%C3%BDtvory-ve-h%C5%99e-ostrovy-objev%C5%AF-aneb-pir/
https://www.pinterest.com/jarmar25/realizovan%C3%A9-v%C3%BDtvory-ve-h%C5%99e-ostrovy-objev%C5%AF-aneb-pir/


PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU
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DALŠÍ ODKAZY PROJEKTU: 
http://napady_inspirace_tvoreni_ryby_rybky_rybicky
http://napady_inspirace_tvoreni_lode_lodky_lodicky
http://pirati_na_obzore_kalendar
http://rvp_inspirace_celorocni_druzinova_hra_pirati_na_strazi
http://www.zsstraz.cz/noviny/plavba

https://www.youtube.com/watch?v=fYvziLd1vC0
http://issuu.com/jaroslavapachlova/docs/ryby__rybky__rybi__ky_-_spole__n__._6fef6f0c0c4ff9?e=3209836/8008342
http://issuu.com/jaroslavapachlova/docs/lod____lo__ky__lodi__ky_-_spole__n_?e=3209836/8008385
http://issuu.com/jankak/docs/kalend__r.pptx
http://issuu.com/jankak/docs/kalend__r.pptx
http://issuu.com/jankak/docs/kalend__r.pptx
http://wiki.rvp.cz/Sborovna/7.SKZC/Celoro%C4%8Dn%C3%AD_dru%C5%BEinov%C3%A1_hra%3a_Pir%C3%A1ti_na_str%C3%A1%C5%BEi
http://www.zsstraz.cz/ostatni/2013-14/img/noviny_plavba.jpg


PROJEKT BOHATĚ VYUŽÍVAL ICT ZDROJŮ. VEDLE 
OBVYKLÝCH NÁSTROJŮ PRO TVORBU DOKUMENTŮ, 
PREZENTACÍ, BLOGŮ ČI ONLINE CHATŮ ŽÁCI AKTIVNĚ 
PRACOVALI S CHYTRÝMI TELEFONY A TABLETY.  

3. MÍSTO / VIRTUAL MUSEUM 
OF MONSTERS (VMM)
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KOORDINÁTOR: 
ZDENĚK HETEŠ 
ZŠ MLÁDEŽNICKÁ, TRUTNOV 

PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Itálie, Švédsko, Velká Británie, Portugalsko a Španělsko 
VĚK ŽÁKŮ: 
6–11 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86056
http://virtualmonstersmuseum.wikispaces.com/?responseToken=013f445d26e057576
adc adbb0d7547f4c

Projekt Virtual Museum of Monsters, inspirovaný dětskou literaturou o příšerkách, si kladl 
za cíl podpořit čtenářské dovednosti, dětskou tvořivost, používání informačních technologií, 
týmovou práci a vědomí evropské identity. Žáci a učitelé ze šesti evropských zemí vyráběli 
příšerky, tvořili jejich svět, vymýšleli a psali příběhy. Společně sledovali, co zažívaly jejich 
příšerky na cestách. Českým zástupcem byla příšerka Matylda, která postupně cestovala po 
všech zapojených školách. Žáci tvořili slovníky, učili se písničky v různých jazycích a aktivně 
četli knížky. V průběhu projektu proběhly různorodé aktivity jako například měsíc příšerek 
v knihovnách, výstava v městské knihovně a na dalších veřejných místech. Byl vytvořen 
společný vícejazyčný online slovník, blog, wiki a bulletiny. Do projektu se zapojili nejen žáci 
a jejich rodiče, ale také celá školní komunita.

Projekt se podařilo začlenit do běžné výuky, kde naplňoval heslo „učit se praxí“. Projektové 
činnosti byly vázány na různé oblasti učiva: jazyk a komunikace, anglický jazyk, znalost světa, 
informační a komunikační technologie, literatura, umění a design, osobnostní a sociální 
dovednosti. V české škole se zapojili žáci z různých tříd. U nejmladších žáků se projekt 
prolínal ve všech předmětech, ve vyšších ročnících pak byl zakomponován především 
do hodin anglického jazyka a informatiky. Značná část práce na projektu se uskutečnila 
v rámci mimoškolních aktivit ve školní družině a školním klubu. Zvládly se tak aktivity, 
na které v běžné výuce nezbývá čas.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86056
http://virtualmonstersmuseum.wikispaces.com/?responseToken=013f445d26e057576adcadbb0d7547f4c
http://virtualmonstersmuseum.wikispaces.com/?responseToken=013f445d26e057576adcadbb0d7547f4c
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PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU

https://www.youtube.com/watch?v=onUnnelYef8




KATEGORIE 2. STUPEŇ 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY 



HLAVNÍM VÝSTUPEM PROJEKTU SE STAL 
1. SLOVANSKÝ SBORNÍK, KTERÝ OBSAHUJE 
NĚKOLIK DESÍTEK STRAN AUTORSKÉ 
POEZIE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ŽÁKŮ. 
VÝTISK SE NACHÁZÍ V NÁRODNÍ KNIHOVNĚ 
A KNIHOVNĚ VÁCLAVA HAVLA.

1. MÍSTO /  
1. SLOVANSKÝ SBORNÍK 
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KOORDINÁTOR: 
VLASTIMIL ŠPINKA 
ZŠ VÁCLAVA HAVLA, PODĚBRADY  

PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Slovensko  
VĚK ŽÁKŮ: 
13–14 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95128

Projekt 1. slovanský sborník podporoval rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářství žáků 
základní školy, seznamoval je s národními autory sousední slovanské země. Podporoval 
tvůrčí psaní samotných žáků, rozvíjel jejich komunikační schopnosti, obohacoval slovní 
zásobu, rozšiřoval znalosti sousední země. Vždy po přečtení ukázky z díla národního autora 
sousední země byla vyvolána emocionální reakce žáků, na jejímž základě se pokoušeli 
o vlastní tvorbu – v poezii, případně i v próze.

Projekt byl z velké části realizován ve vyučovacím předmětu český jazyk a literatura. 
Komunikační výchova připravovala žáky na to, aby dokázali reagovat vhodně, věcně 
a  jazykově správně v různých komunikačních situacích. V  literární výchově při práci 
s uměleckými texty v tištěné i elektronické podobě si žáci osvojili dovednosti potřebné pro 
porozumění textu, pochopení jeho významu a smyslu a pro jeho hlubší vnímání. Mezi hlavní 
výstupy předmětu patřil rozbor uměleckého díla, schopnost vyjádřit se k přečtenému textu 
slovem i písmem. V předmětu ICT měli žáci prostor pro převod textů do digitální podoby, 
úpravu videa atd. Náplň projektu byla zcela v souladu s výstupy školního vzdělávacího 
programu Škola poznání.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p95128


PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
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https://www.youtube.com/watch?v=c11l1f83d3A


PROJEKT BYL ZÁROVEŇ REALIZOVÁN V RÁMCI 
PROGRAMU COMENIUS, KTERÝ SPOJIL 
5 NADŠENÝCH TÝMŮ Z 5 EVROPSKÝCH ZEMÍ. 
ČESKÝ TÝM PATŘIL MEZI 2 HLAVNÍ KOORDINÁTORY, 
KTEŘÍ VYTVOŘILI PLÁN A NÁPLŇ PROJEKTU. 

2. MÍSTO /  
WEATHER IN SCHOOLS 
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KOORDINÁTOŘI: 
JANA FIŠEROVÁ A VÁCLAV FIŠER 
ZŠ KOMENSKÉHO, TRUTNOV

PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Španělsko, Německo, Litva a Turecko  
VĚK ŽÁKŮ: 
12–18 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p92117/welcome
http://www.weatherinschool.eu/

Weather in schools je projekt věnovaný sledování počasí a jeho vlivu na náš každodenní život. 
Předpokladem bylo sledování hodnot naměřených vlastními meteorologickými stanicemi, 
jejich interpretace a tvorba předpovědí počasí. Žáci sdíleli získané dovednosti s vrstevníky 
z partnerských zemí, prezentovali výsledky na společných setkáních a veřejných místech, 
spolupracovali s meteorologickým ústavem. Všichni pracovali na tvorbě vícejazyčného slovníku, 
katalogu mraků nebo se snažili fotoaparátem zachytit neobvyklé jevy. Také společně sledovali 
rostlinu (strom) v průběhu roku, popisovali její proměny a následně je porovnávali. Jako velice 
přínosné se ukázaly videokonference, pro které žáci nejdříve připravili předpovědi počasí pro 
partnerské školy a o týden později se na základě naměřených dat a svědectví evropských 
kamarádů dozvídali, nakolik byla jejich předpověď přesná. 

Vědecká část byla zakomponována do běžné výuky a výrazně napomohla výuce zeměpisu, 
fyziky i přírodopisu. Fyzikáři začlenili meteorologii do vzdělávacích plánů. Systematickým 
pozorováním a záznamy školního měření poskytovala česká škola cenná data Českému 
hydrometeorologickému ústavu. Napomáhala doplnit meteorologická data pro oblast 
Podkrkonoší a přivedla žáky ke sledování klimatických podmínek v regionu. Šlo o celoškolní 
projekt, na kterém pracovalo několik věkových skupin pozorovatelů a měřičů, které si vzájemně 
předávaly zkušenosti, učily se kooperaci a koordinaci při pozorovatelské činnosti. Projekt byl 
doplněn o tvořivé aktivity z oblasti hudební a výtvarné výchovy.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p92117/welcome
http://www.weatherinschool.eu/
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PROJEKT V MÉDIÍCH: 
http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=86818

https://www.youtube.com/watch?v=TLNd-EeSWvQ
http://archiv.trutnovinky.cz/index.php?gid=86818


JDE O PRVNÍ MEZINÁRODNÍ PROJEKT 
PANÍ UČITELKY HLAVÁČOVÉ. 

3. MÍSTO / MIT DEM 
REISEBÜRO DURCH EUROPA 
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KOORDINÁTOR:  
ZLATA HLAVÁČOVÁ
ZŠ MILADY PETŘKOVÉ, VELKÝ TÝNEC
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Řecko, Polsko, Turecko, Francie a Slovensko  
VĚK ŽÁKŮ: 
10–15 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97509 
http://issuu.com/goldihlavac/docs/harte_arbeit_durch_das_ganzen_jahr._030cd5a 
27644dd
http://issuu.com/goldihlavac/docs/freunde_hotelskatalog.docx_dedacfc241aa95

Projekt Mit dem Reisebüro durch Europa se zaměřil, jak název napovídá, na oblast 
cestovního ruchu. Všech 12 zapojených škol z 6 evropských zemí si postupně vymyslelo 
název své cestovní kanceláře, navrhlo vlastní logo, představilo své zaměstnance a vyrobilo 
maskota, kterého si pak školy během roku řetězově posílaly mezi sebou (českou školu 
reprezentoval maskot Řehoř). Po úvodním seznámení každá kancelář představila zemi 
a místo, ve kterém sídlí a předložila katalog s nabídkou hotelů včetně jídelního lístku 
tradiční české kuchyně z hotelové restaurace. Nechyběla ani důležitá předpověď počasí pro 
potenciální návštěvníky resortů. Veškeré aktivity byly doplněny videonahrávkami – rozhovor 
na recepci, video o přípravě toustů, video s básničkou o ročních obdobích. Projektová 
spolupráce byla ukončena společnou videokonferencí s kamarády z Francie a společným 
hodnocením projektu. 

Projekt byl vytvořen pro žáky 9. třídy a byl zařazen v plné míře do tematického plánu 
německého jazyka tohoto ročníku. Témata, která byly nutná v rámci celého roku probrat 
– názvy zemí, cestování, bydlení, jídlo a počasí, se prolínala celým projektem. Došlo také 
k propojení mezipředmětových vztahů – v hodinách výtvarné výchovy se pracovalo na 
tvorbě loga a maskota cestovní kanceláře, v hodinách informatiky se žáci věnovali tvorbě 
komiksů a prezentací, v rámci projektu vznikla také jednoduchá videa.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97509
http://issuu.com/goldihlavac/docs/harte_arbeit_durch_das_ganzen_jahr._030cd5a27644dd
http://issuu.com/goldihlavac/docs/harte_arbeit_durch_das_ganzen_jahr._030cd5a27644dd
http://issuu.com/goldihlavac/docs/freunde_hotelskatalog.docx_dedacfc241aa95
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DALŠÍ ODKAZY PROJEKTU: 
https://www.youtube.com/watch?v=Uk9PHcE_i8g 
https://www.youtube.com/watch?v=DpMb2C32vkw 
https://www.youtube.com/watch?v=ujeb6UFqGr0 
https://www.youtube.com/watch?v=FPKBbn9z8cA 
http://www.velkytynec.cz/reiseburo_v_tisku

https://www.youtube.com/watch?v=t5Dsm5bSE-o
https://www.youtube.com/watch?v=Uk9PHcE_i8g
https://www.youtube.com/watch?v=DpMb2C32vkw
https://www.youtube.com/watch?v=ujeb6UFqGr0
https://www.youtube.com/watch?v=FPKBbn9z8cA
http://www.velkytynec.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=17978&id_dokumenty=6403




KATEGORIE STŘEDNÍ ŠKOLY 
A GYMNÁZIA



VRCHOLEM PROJEKTU BYLY VIDEONAHRÁVKY 
DIALOGŮ Z PROFESNÍHO PROSTŘEDÍ. 
S VYUŽITÍM WIKI SI ŽÁCI NEJDŘÍVE PŘIPRAVILI 
ROZHOVORY A POTÉ JE ZPRACOVALI 
DO VIDEÍ, VE KTERÝCH KONVERZUJÍ ČEŠTÍ 
A FRANCOUZŠTÍ STUDENTI MEZI SEBOU.

1. MÍSTO /  
LET‘S BE PROFESSIONAL 
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KOORDINÁTOR: 
ZITA HAVRANOVÁ
STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, PŘEROV
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Francie
VĚK ŽÁKŮ: 
 15–17 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86464/welcome
http://www.kourilkova8.cz/?page_kod=18_1_15&popis=let‘s-be-professional

Cílem projektu Let´s be professional bylo představit projektovým partnerům sebe, svou 
školu, studijní obor a budoucí profesi, a to za využití cizího jazyka, kterému se všichni učí 
ve škole. Z toho plyne záměr zlepšit dovednosti v používání cizího jazyka (anglického) a zvýšit 
motivaci učit se jej. Projekt byl rozdělen do několika částí. Žáci se nejprve představovali 
pomocí různých nástrojů a aktivit jako Voki, Padlet a anketa. Seznámení se školami proběhlo 
prostřednictvím fotografií (včetně puzzle), videonahrávek a textů. V hlavní části projektu žáci 
pracovali na trojjazyčném audiovizuálním slovníku nástrojů, které používají ve svých oborech 
vzdělávání. Vyvrcholením projektu byly videonahrávky dialogů z profesního prostředí. 
Na konci školního roku byl vyplněn společný evaluační dotazník.

Projekt byl začleněn do výuky předmětu anglický jazyk. Práci na něm byla věnována 
většinou jedna vyučovací hodina ve čtrnáctidenním cyklu. Žáci si prohloubili a upevnili 
dovednosti komunikovat v AJ, řečové kompetence v oblasti písemného i mluveného 
projevu a rozšířili slovní zásobu všeobecnou i odbornou. Žáci navíc získali nové poznatky 
z oblasti geografie (zeměpis) – tento předmět se na škole běžně nevyučuje. Projekt také 
přispěl k naplnění průřezových témat Občan v demokratické společnosti a Informační 
a komunikační technologie. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86464/welcome
http://www.kourilkova8.cz/?page_kod=18_1_15&popis=let�s-be-professional
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DALŠÍ ODKAZY PROJEKTU: 
http://prezi.com/lets_be_professinal_prezentace
http://youtu.be/90GmRM2FF38 

https://www.youtube.com/watch?v=TcmEVEJBVvA
http://prezi.com/hvt_hfbcwii_/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
http://youtu.be/90GmRM2FF38


NA DETEKTIVNÍCH PŘÍBĚZÍCH SE PRACOVALO 
V MEZINÁRODNÍCH TÝMECH. KAŽDÁ ZE ČTYŘ 
KNÍŽEK JE VÝSLEDKEM PRÁCE JEDNOHO TÝMU 
SLOŽENÉHO Z ŽÁKŮ ČESKÉ, FRANCOUZSKÉ 
A POLSKÉ ŠKOLY.

2. MÍSTO /  
DETECTIVE STORIES 
IN EUROPE  
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KOORDINÁTOR:  
JIŘINA ŘEŘICHOVÁ
STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, MOST
PARTNERSKÉ ŠKOLY: 
Polsko, Francie
VĚK ŽÁKŮ: 
15–17 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94761
http://etwinning-detective-stories.webnode.cz/
http://www.ssposmost.cz/?page_id=2571

V projektu Detective stories in Europe byli žáci ze všech tří zemí rozděleni do čtyř týmů 
a úkolem každého mezinárodního týmu bylo napsat interaktivní detektivní příběh. Tak 
vznikly čtyři detektivní příběhy, které mají úvodní stránku, popis hlavních postav a obsahují 
odkazy na vysvětlivky v psané a mluvené podobě. Kromě psaní knížek proběhla také 
řada vedlejších aktivit a vzniklo mnoho zajímavých prezentací v PowerPointu i Prezi.com 
a minifilmů na YouTube, které zachycují kulturní bohatství všech tří zemí, jejich historii, 
geografii i každodenní život žáků. Během projektu žáci vytvořili také dva formuláře v Google 
dokumentech – dotazník na téma „čtení“, kvíz na téma „detektivové a detektivky“ a vyplnili je.  
Svou výtvarnou zdatnost prokázali žáci při ztvárnění knižních přebalů a projektového plakátu.

Projekt byl začleněn do učebního plánu anglického jazyka v prvních ročnících a ve čtvrtém 
ročníku. Několik hodin bylo projektu v prvních ročnících věnováno v hodinách ICT, literatury, 
historie a zeměpisu. Žáci se věnovali projektu i po vyučování a komunikovali s žáky 
partnerských škol přes Skype, Facebook a email.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p94761
http://etwinning-detective-stories.webnode.cz/
http://www.ssposmost.cz/?page_id=2571
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PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU

https://www.youtube.com/watch?v=G7jbuu8WDCo


PROJEKT BYL POKRAČOVÁNÍM ČESKO-
ŠPANĚLSKÉHO PROJEKTU „MATEMÁTICAS 
PARA VIAJAR A LAS CIUDADES INVISIBLES“. 
TENTOKRÁT BYLO HLAVNÍM ÚKOLEM NAJÍT NOVÉ 
ČLENY, VÍCE MÍST ZE SEZNAMU UNESCO.

3. MÍSTO /  
ETWINAUTAS EN LAS 
CIUDADES (IN)VISIBLES
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KOORDINÁTOR:  
OLGA MARTINÉZ CANCELAS
KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ GYMNÁZIUM, BRNO 
PARTNERSKÉ ŠKOLY: 
Španělsko, Itálie a Norsko
VĚK ŽÁKŮ: 
15–19 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101570/welcome
http://twinblog.etwinning.net/69501

Projekt eTwinautas en las cuidades (in)visibles je inspirován knihou italského 
spisovatele Itala Calvina „Neviditelná města“, která pracuje s motivy cestopisu Marca Pola. 
Hlavním cílem projektu, jak plyne z názvu, je ukázat studentům různá města neobvyklým  
způsobem: z hlediska matematiky, umění či literatury (neviditelná vs. viditelná města). 
Učitelé, kteří pracovali ve skupině, nejdříve určili jedno město z každé země a vytvořili 
soubor mezioborových aktivit týkajících se tohoto města. Žáci volně a samostatně vytvořili 
smíšené skupiny z různých zemí a společně řešili vybrané úkoly. Studenti následně pracovali 
ve skupinách, objevovali a popisovali města a nacházeli souvislosti v oblastech architektury, vědy, 
historie, pomocí matematiky, technologie, filmu či literatury, a to vše v rámci jednoho projektu.

Aktivity bylo možno zařadit do studijního plánu díky spolupráci mezi učiteli vzdělávacích 
center, kde jsou odborníci na různé předměty: hudba, matematika, jazyk a literatura, 
technologie, aj. Učitelé, kteří se zapojili, spolupracovali a věnovali několik vyučovacích hodin 
práci na aktivitách souvisejících s jejich předmětem. Kromě formální náplně těchto aktivit 
projekt také zahrnoval neformální prvky kurikula: mezikulturní dialog a využívání ICT. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p101570/welcome
http://twinblog.etwinning.net/69501
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DALŠÍ ODKAZY PROJEKTU: 
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29817955
http://prezi.com/9lf0f6acjh3r/etwinautas-en-directo 
http://www.pinterest.com/etwinautas 

PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=29817955
http://prezi.com/9lf0f6acjh3r/etwinautas-en-directo
http://www.pinterest.com/etwinautas
https://www.youtube.com/watch?v=-xfT4I0GAiM




KATEGORIE ZVLÁŠTNÍ CENY 



PROJEKT ÚSPĚŠNĚ PROPOJIL FINANČNÍ 
PODPORU PROGRAMU COMENIUS A VIRTUÁLNÍ 
NÁSTROJE NABÍZENÉ AKTIVITOU ETWINNING. 

PROJEKT  
COMENIUS – ETWINNING   
LET´S PLAY TOGETHER 
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KOORDINÁTOR:  
IVANA BÁRTLOVÁ
ZŠ HRADSKÁ, HUMPOLEC
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Slovensko, Španělsko, Portugalsko, Norsko a Polsko
VĚK ŽÁKŮ:  
8–12 let
URL:  
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97362
http://www.zshradska.cz/index.php?include=projekty_comenius

Projekt Let´s play together v průběhu dvouleté spolupráce sleduje dvě základní linie. 
První z nich je výměna zkušeností, didaktických her a sdílení příkladů dobré praxe mezi 
učiteli, jejichž snahou je vybudovat databázi didaktických her k předmětům vyučovaným 
na 1. stupni. Všechny hry jsou prověřené a zhodnocené zapojenými partnery z řad žáků 
a učitelů. Druhá linie se soustředí na zvýšení komunikační kompetence žáků, zvýšení jejich 
motivace k výuce anglického jazyka a ověření školních vědomostí v reálném kontextu. 
Vzhledem k nízkému věku žáků se pracuje s jednoduchými strukturami, jako jsou hádanky, 
křížovky nebo kvízy. Hlavním výstupem projektu bude kniha dětských hádanek použitelných 
jako výukový materiál. V rámci plánovaných projektových setkání mají účastníci projektu 
možnost porovnat vzdělávací systémy jednotlivých partnerských zemí a poznat jejich 
kulturní a historické zvláštnosti.

Projekt je začleněn do vyučování a prolíná se téměř všemi předměty (AJ, ČJ, VV, HV, TV, 
Vl). Doprovodnou aktivitou jsou projektové dny. Při plnění jednotlivých úkolů se prolínají 
vědomosti a dovednosti z různých předmětů. Některé úkoly jako např. chatovací odpoledne 
plnili žáci ve svém volném čase. Práce ve skupinách či dvojicích, nutnost se shodnout 
na jednom řešení přinesla rozvoj sociálních a personálních kompetencí. Časté používání 
IT obohatilo děti i o lepší schopnost používat informační technologie. 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97362
http://www.zshradska.cz/index.php?include=projekty_comenius


PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU
2.1

 N
ár

od
ní

 ce
ny

 eT
w

in
ni

ng
 2

01
4

https://www.youtube.com/watch?v=H4cpj0C01VI


PROJEKT SE USKUTEČNIL 
V RÁMCI PROGRAMU ETWINNING 
PLUS, KTERÝ PROJEKTOVOU 
SPOLUPRÁCI OTEVÍRÁ STÁTŮM 
MIMO EU. DO TOHOTO  PROJEKTU 
SE ZAPOJILO TUNISKO. 

PROJEKT  
ETWINNING PLUS   
WALK OF FAME 
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KOORDINÁTOR:  
LUBOMÍR DOHNAL
GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Polsko, Řecko, Španělsko a Tunisko
VĚK ŽÁKŮ: 
12–15 let
URL:     
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97803 
         
Projekt WALK OF FAME – IDOLS AND HEROES OF TEENAGERS zapojené žáky blíže 
seznamoval s kulturami jejich vrstevníků ze zemí EU prostřednictvím oblíbených osobností 
národní kultury. Žáci si rozšířili obzory a možnosti na poli ICT a poznali, že angličtina je 
hlavním komunikačním kódem ve světě. V úvodní fázi se partnerské země vzájemně 
představily, následně si v rámci národních skupin žáci připravili prezentace svých oblíbenců 
z oblastí historie, kultury, literatury a sportu. Hlavním výstupem projektu byl vznik sítě všech 
vytvořených produktů, na které se podíleli všichni účastníci. Pevnou součástí projektu byla 
taktéž osvěta týkající se práce s internetem, zdrojů a bezpečnosti na síti.

Projekt se uskutečnil jako kroužek v rámci hodin anglického jazyka. Studenti na projektu 
participovali na základě svého zájmu. Úkoly pak plnili jak týmově, individuálně či jako celá 
skupina dohromady. Čeští studenti se s většinou použitých ICT setkali poprvé a poznali 
široké možnosti, které jim ICT nabízí. Byli doslova nadšeni z programů jako Prezi, Glogster, 
Slideshare, Padlet, Popplet, Pearltrees aj.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97803
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DALŠÍ ODKAZY PROJEKTU: 
http://popplet.com/app/#/1765963 
http://2013etwinning.blogspot.cz/2013/10/voki-introdictions-of-czech-team.html 
http://gymkrom.cz/1.282.aktuality.clanek-etwinningovy-projekt

https://www.youtube.com/watch?v=gGcT5tynYFw
http://popplet.com/app/#/1765963
http://2013etwinning.blogspot.cz/2013/10/voki-introdictions-of-czech-team.html
http://gymkrom.cz/1.282.aktuality.clanek-etwinningovy-projekt


PROJEKT VZNIKL PŘI OSOBNÍM 
SETKÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU 
COMENIUS. 

PROJEKT  
MATEŘSKÉ ŠKOLY    
KAMARÁDI BEZ HRANIC II 
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KOORDINÁTOR:  
RADKA BRADÁČOVÁ
MŠ RAKOVNÍK 
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Slovensko
VĚK ŽÁKŮ: 
3–7 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97562/welcome
http://msvlukach.cz/node/266

Projekt Kamarádi bez hranic II byl zjednodušeným pokračováním úspěšné spolupráce se 
slovenskou partnerskou školou, což bylo také hlavní motivací vzniku projektu. Cílem bylo 
– stejně jako v předchozím projektu – sdílet zážitky ze života v mateřské škole, objevovat 
jazyk a kulturu partnerské země. Spolupráce probíhala formou výroby pohlednic a zasílání 
krátkých vzkazů. V české školce se zapojili všechny třidy a jejich učitelky si samy volily 
téma jednotlivých pozdravů, které mohly přizpůsobit vlastnímu třídnímu plánu. Každá 
třída pojala práci na projektu po svém, realizace projektu však vždy byla zcela přirozenou 
součástí běžného života mateřské školy. 

Projekt vycházel z cílů předškolního vzdělávání uvedených v ŠVP školy. Děti získávaly 
poznatky o okolním světě, dovednosti předcházející čtení a psaní a chuť poznávat něco 
nového. Témata jednotlivých pozdravů a pohlednic vycházela z třídních plánů a aktuálních 
zážitků dětí. K podpoře motivace a zájmu těch nejmenších se využilo jak PC a internetu, 
tak knih. Při výrobě pohlednic se pracovalo s různými výtvarnými technikami jako malba, 
kresba, skládání, lepení, tisk, práce s přírodninami apod.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97562/welcome
http://msvlukach.cz/node/266
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https://www.youtube.com/watch?v=U-jdtYxLZeE


EVROPSKÉ 
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ETWINNING 
2014
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2014



MEZINÁRODNÍ POROTA NA PROJEKTU 
OCENILA PŘEDEVŠÍM ÚZKOU 
TÝMOVOU SPOLUPRÁCI MEZI UČITELI 
JEDNOTLIVÝCH ŠKOL S CÍLEM VYTVOŘIT 
AKTIVITY, KTERÉ JSOU PEDAGOGICKY 
RELEVANTNÍ A SOUČASNĚ MOTIVUJÍ 
STUDENTY K ČINNOSTI.

1. MÍSTO  
V KATEGORII 16–19 LET     
PHOTOGRAPHY AS 
A PEDAGOGICAL TOOL 
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KOORDINÁTOR:  
MARIE ŠVEHLOVÁ
SOŠ BLATNÁ
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Litva, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Polsko a Turecko
VĚK ŽÁKŮ: 
14–16 let
URL: 
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616  
http://www.blek.cz/OSkole/MezinarodniSpoluprace/Comenius20112013.aspx

Projekt Photography as a Pedagogical Tool byl realizoval také jako projekt Comenius, 
což umožnilo vzájemné návštěvy partnerských škol, jejich žáků i učitelů. Žáci pracovali 
s fotoaparátem a kamerou a hledali souvislosti mezi tím, co se učí ve škole a okolní realitou. 
Pořizovali matematické fotografie, fotili přírodu, architekturu, gesta, pocity, receptury 
tradičních národních pokrmů, národní svátky a zvyky. Své práce (prezentace, videa, příručky, 
kalendáře, reportáže, fotografie, komentáře, eseje aj.) žáci zveřejňovali na TwinSpace, 
vzájemně je sdíleli a komentovali. 

Projektové aktivity byly začleněny do více předmětů, např. cizojazyčné konverzace, ekologie, 
zeměpisu, matematiky, dějepisu, tělocviku, marketingu, literatury apod.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p54616
http://www.blek.cz/OSkole/MezinarodniSpoluprace/Comenius20112013.aspx
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PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU

https://www.youtube.com/watch?v=HgxdI4Fd9eI


VELKÝM PŘÍNOSEM BYL MEZINÁRODNÍ ROZMĚR 
(OBOHACENÍ O POHLED FRANCOUZŮ A ŘEKŮ) 
A ŠIROKÝ ZÁBĚR (LITERATURA – DENÍK MLADÉ 
DÍVKY OD ANNE FRANKOVÉ, FILM  
– „MEZI ŘÁDKY“) TOHOTO PROJEKTU.

2. MÍSTO  
V KATEGORII 12–15 LET      
STORIES IN HISTORY 

2.
2 

Ev
ro

ps
ké

 ce
ny

 eT
w

in
ni

ng
 2

01
4 

KOORDINÁTOR:  
MIROSLAVA BOROVCOVÁ
GYMNÁZIUM VYSOKÉ MÝTO
PARTNERSKÉ ZEMĚ: 
Francie, Řecko
VĚK ŽÁKŮ: 
13–15 let 
URL:   
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86101
www.stories-in-history.webnode.cz
http://etw-nastenka.webnode.cz/nastenka-1/

Projekt Stories in History navázal na úspěšnou spolupráci s francouzskou školou, tentokrát 
s tématem 2. světové války. Formou projektového vyučování studenti v hodinách angličtiny, 
dějepisu a IVT získávali, třídili a sdíleli informace především o životě a osudech dětí a mladých 
lidí za 2. světové války. Většina výstupů a aktivit obsahovala úkoly pro partnery (např. 
seznamovací aktivita s křížovkami nebo video se svědectvím M. Vidlákové doplněné sadou 
otázek) nebo byla koncipována jako přímá spolupráce (např. společné psaní vzkazů/
komentářů na virtuální zeď). Cíleně byl akcentován interaktivní přístup a přirozená zvídavost 
a soutěživost studentů. 

Téma projektu korespondovalo se ŠVP pro kvartu českého gymnázia. Zvolená témata 
naprosto odpovídala učivu probíranému v hodinách dějepisu a současně je částečně 
přesahovala (životopisy politických vůdců, Deník Anne Frankové, mapa míst spojených 
s válečnými událostmi). Realizace mezinárodního projektu odpovídala výukové formě 
v hodinách cizích jazyků. Spolupráce s vyučujícím dějepisu se realizovala například i formou 
besedy s paní M. Vidlákovou, která za okupace žila v Terezíně.

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86101
http://stories-in-history.webnode.cz/
http://etw-nastenka.webnode.cz/nastenka-1/
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https://www.youtube.com/watch?v=qXvguFW2oSI


PROJEKTY 
EUROPEAN 
SCHOOLNET

SDRUŽENÍ EUN PODPORUJE VYUŽÍVÁNÍ 
ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ A INOVATIVNÍ 
VÝUKU MATEMATIKY, PŘÍRODOVĚDNÝCH 
A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

KAPITOLA 03



PROJEKTY 
EUROPEAN 
SCHOOLNET





ODBORNÍCI PO CELÉM SVĚTĚ SE 
ZABÝVAJÍ OTÁZKOU, JAK DO PROCESU 
VZDĚLÁVÁNÍ  CO NEJLÉPE ZAPOJIT  
MODERNÍ TECHNOLOGIE. TÉTO OBLASTI 
SE JIŽ ŘADU LET VĚNUJE TAKÉ 
EVROPSKÁ UNIE, KTERÁ ZAVÁDĚNÍ 
MODERNÍCH FOREM VÝUKY PODPORUJE 
I PROSTŘEDNICTVÍM FINANCOVÁNÍ 
ROZMANITÝCH FOREM MEZINÁRODNÍ 
SPOLUPRÁCE. 

Evropské sdružení European Schoolnet (EUN) koordinuje řadu projektů, kampaní 
a aktivit, které podporují využívání ICT ve vzdělávání a také inovativní výuku matematiky, 
přírodovědných a technických předmětů. V současné době do tohoto sdružení zapojeno více 
než 30 zemí zastoupených národními agenturami nebo přímo ministerstvy školství. V České 
republice jsou aktivity EUN realizované prostřednictvím Domu zahraniční spolupráce (DZS). 

V této kapitole se můžete dozvědět více o aktuálních mezinárodních projektech, do kterých 
se pod záštitou DZS zapojili učitelé a žáci českých škol. 

Více informací o EUN naleznete na www.dzs.cz/eun  
a na  www.eun.org.

www.dzs.cz/eun
www.eun.org
www.eun.org


3.
 P

ro
je

kt
y E

ur
op

ea
n 

Sc
ho

ol
ne

t 

CREATIVE CLASSROOMS LAB   
VÝUKA S TABLETY 
PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA VYUŽITÍ TABLETŮ VE VÝUCE A PODPORUJE PŘÍSTUP 
1:1 (JEDEN POČÍTAČ ČI TABLET PRO 1 ŽÁKA). CÍLEM PROJEKTU JE VYTVOŘENÍ 
MODELOVÝCH VÝUKOVÝCH SCÉNÁŘŮ PRO TABLETY A  JEJICH NÁSLEDNÉ 
VYZKOUŠENÍ V HODINÁCH.  

Do projektu se zapojilo 9 evropských zemí a v České republice více než 30 pilotních škol. 
Výukové scénáře, které české školy v prvním roce ve třídách zkoušely, byly zaměřeny 
na personalizaci. Jejich cílem bylo ukázat učitelům, že tablet je ideální pomůcka, díky které 
lze práci ve třídě individualizovat a zohledňovat potřeby různých typů žáků. 

V druhém roce se výukové scénáře zaměřují na spolupráci v rámci jedné třídy a školy i mezi 
školami z různých zemí. Učitelé si mohou ověřit, jak tablety podporují kolaborativní výuku. 
Pokud si dvě partnerské školy zvolí například téma druhé světové války, budou společně 
hledat nejprve informace k této historické události a poté reflektovat, jaký význam měla 
druhá světová válka pro danou zemi či region. „Tablety umožňují dětem vyjít ze školy ven, 
nafotit zajímavá místa spojená s událostí, natočit rozhovor s pamětníkem, naskenovat 
si  zajímavé články v knihovně a potom tyto výstupy vzájemně sdílet a komentovat 
s kamarády ze zahraničí například na blogu,“ říká Petra Boháčková ze ZŠ Čakovice v Praze. 

UŽITEČNÉ ODKAZY:  
http://creative.eun.org 
http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/
blog o zkušenostech českých škol: http://edu-novy2.webnode.cz/

http://creative.eun.org
http://www.dzs.cz/cz/eun/ccl/
http://edu-novy2.webnode.cz/
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PROJEKT 
V ČÍSLECH 02 45 30 900 

PŘES PŘES 
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INGENIOUS   
SPOLUPRÁCE ŠKOL A FIREM 
PROJEKT POSILUJE PROPOJENÍ MEZI VÝUKOU MATEMATIKY, TECHNICKÝCH 
A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ VE ŠKOLÁCH A PRAKTICKÝM PROFESNÍM UPLATNĚNÍM 
MLADÝCH LIDÍ V TÉTO OBLASTI. DO PROJEKTU JE ZAPOJENA ŘADA VELKÝCH 
NADNÁRODNÍCH FIREM, KTERÉ VYTVÁŘEJÍ VLASTNÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY. 
MATERIÁLY JSOU INTERAKTIVNÍ, ZAMĚŘENÉ NA PRAXI, MEZIPŘEDMĚTOVÉ 
A Z VELKÉ ČÁSTI VYUŽÍVAJÍ INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ZAPOJENÉ ŠKOLY 
TESTUJÍ VÝUKOVÉ MATERIÁLY, PRAVIDELNĚ SE SCHÁZEJÍ S ODBORNÍKY NA 
ONLINE CHATECH NEBO V ONLINE KOMUNITÁCH, DO NICHŽ SE ZAPOJUJÍ I ŽÁCI. 

Projekt inGenious ve Vimperku 

Jako první modul si žáci Základní školy Smetanova ve Vimperku vyzkoušeli Skoool football. 
V tomto programu jde o propojení znalostí z geometrie, statistiky, pravděpodobnosti, 
finanční matematiky, fyziky a zdravovědy prostřednictvím sestavení fotbalového týmu 
a zajištění fotbalové hry. 

A co si o hře myslí učitelé a žáci školy? „Vzhledem k tomu, že projekt je v anglickém jazyce, 
nemalý význam má i schopnost žáků komunikovat na dané téma v anglickém jazyce,“ říká 
paní učitelka Jana Doležalová. „Tato hra mě nadchla. V matematice jsme se naučili nové 
pojmy, jako byl modus a medián, ale také jsme si spoustu dalších věcí zopakovali a zjistili 
jsme, kde všude můžeme matematiku uplatnit. V angličtině jsme se setkali s úplně novými 
slovíčky, například tupý, ostrý a pravý úhel, novými matematické pojmy a třeba i názvy úrazů. 
To vše jsme se naučili hrou, která nás bavila. A to je důležité.“ – hodnotí jedna ze žaček.  

UŽITEČNÉ ODKAZY: 
http://ingenious-science.eu 
http://www.dzs.cz/cz/eun/ingenious/
Blog o zkušenostech českých škol: http://www.etwinning.cz/ingenious/

http://ingenious-science.eu
http://www.dzs.cz/cz/eun/ingenious/
http://www.etwinning.cz/ingenious/
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ITEC    
TŘÍDA BUDOUCNOSTI 
CÍLEM PROJEKTU JE NAČRTNOUT MOŽNÉ TRENDY VÝVOJE VÝUKY NA 
EVROPSKÝCH ŠKOLÁCH A  NÁSLEDNĚ JE VYZKOUŠET V  PRAXI. ODBORNÍCI 
VYTVÁŘEJÍ VÝUKOVÉ SCÉNÁŘE, KTERÉ KLADOU DŮRAZ NA ZAPOJOVÁNÍ ICT DO 
KAŽDODENNÍ VÝUKY VŠECH PŘEDMĚTŮ. VYUŽÍVAJÍ SE V NICH ONLINE APLIKACE 
POSKYTOVANÉ ZDARMA A BĚŽNĚ DOSTUPNÉ VYBAVENÍ ŠKOL. SCÉNÁŘE SE 
OVĚŘUJÍ VE VÍCE NEŽ 2200 EVROPSKÝCH TŘÍDÁCH Z 19 ZEMÍ A JSOU ZDARMA 
K DISPOZICI VŠEM ZÁJEMCŮM. 

Projekt iTEC na gymnáziu Hladnov

Jednou z pilotních škol se stalo na Gymnázium Hladnov, které mělo možnost vyzkoušet 
v pořadí 2. scénář s názvem Benchmark and Desing (Srovnávej a tvoř), podle kterého se 
vyučovala matematiku v jednotlivých ročnících. Třída 5. S a 2. B se pod vedením Mgr. Ivy 
Skybové rozhodla vyzkoušet novou vyučovací metodu, která je založena na aktivním 
přístupu žáků k výuce a zapojení ICT techniky do vyučování.

Prvním krokem bylo rozhodnout se, kterému učivu se budou žáci věnovat. Vyhrála 
část Výrazy a proměnné. Po rozdělení do týmů si každá skupina s využitím školního 
Moodle prostředí začala shromažďovat informace ke zvolenému zadání a rozhodla se 
vytvořit výukový program pro mladší spolužáky. Tým č. 1 vytvořil pomocí programu Prezi 
interaktivní matematickou hru a Tým č. 2 vytvořil program pro interaktivní tabuli, který 
slouží k procvičování výrazů. V poslední fázi museli žáci přejít k praxi, vyzkoušet si roli učitele 
a naučit své mladší spolužáky pracovat s výrazy a proměnnými pomocí svých produktů.

UŽITEČNÉ ODKAZY: 
http://itec.eun.org  
http://www.dzs.cz/cz/eun/itec/ 
Blog o zkušenostech českých škol:  http://www.etwinning.cz/itec/ 

http://itec.eun.org
http://www.dzs.cz/cz/eun/itec/
http://www.etwinning.cz/itec/
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reportáž začíná v čase 1,10

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10121359557-port/783-skola-budoucnosti/
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LIVING SCHOOLS LAB    
REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE 
ŠKOL V OBLASTI ICT
PROJEKT JE ZAMĚŘEN NA VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE 
PROSTŘEDNICTVÍM SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE MEZI ŠKOLAMI NA NÁRODNÍ ÚROVNI 
V RÁMCI REGIONŮ A NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI V RÁMCI EVROPY.

Kromě využití ICT přímo ve výuce se projekt zabývá i tím, co nového mohou počítače 
nabídnout managementu škol a jak mohou moderní technologie zlepšit komunikaci mezi 
školou a veřejností. V plnění cíle má všem zapojeným pomáhat zejména sdílení zkušeností 
mezi školami ve stejném regionu, které je nejdůležitější metodou projektu. Právě předávání 
poznatků kolegům z domova i zahraničí, chuť spolupracovat a naučit se něco nového je 
základním předpokladem úspěšné spolupráce. 

Tento dvouletý projekt nabízí školám velkou míru svobody. Témata i způsob spolupráce 
si mohou zvolit samy a do velké míry záleží na samotných školách, jaké zkušenosti si 
z projektu odnesou. Školy se vzájemně navštěvují, pořádají hospitace v hodinách, při 
nichž se soustřeďují na zapojování technologií do výuky různých předmětů od výtvarné 
výchovy po matematiku. Spolupráce na evropské úrovni probíhá především virtuálně, školy 
se vzájemně školí formou webinářů, chatů s odborníky nebo formou diskusí na Twitteru.

UŽITEČNÉ ODKAZY: 
http://lsl.eun.org
 http://www.dzs.cz/cz/eun/projekt-living-schools-lab/

http://lsl.eun.org
http://www.dzs.cz/cz/eun/projekt-living-schools-lab/
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ROKY  
PROJEKTU

REGIONÁLNÍ
TÝMY UČITELŮ: 
TEPLICE, PRAHA

ZAPOJENÝCH 
ŠKOL

ZAPOJENÝCH 
UČITELŮ 

3.
 P

ro
je

kt
y E

ur
op

ea
n 

Sc
ho

ol
ne

t 

PODÍVEJTE SE  
NA VIDEO  
O PROJEKTU: 

https://www.youtube.com/watch?v=HDKnJysEHe4
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SCIENTIX     
PROJEKT SCIENTIX PROPAGUJE A  PODPORUJE SPOLUPRÁCI MEZI UČITELI, 
ODBORNÍKY A VĚDECKÝMI PRACOVNÍKY V OBLASTI MATEMATIKY, PŘÍRODOVĚDNÝCH 
A TECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮ. 

V první fázi projektu SCIENTIX (2009–2012) byl vytvořen online portál, na kterém byly 
shromážděny zdroje a výsledky z mnoha evropských projektů v oblasti STEM (Science, 
Technology, Engineering and Maths). Jde o databázi, kde si každý může vyhledat zajímavé 
projektové výstupy včetně tisíců digitálních učebních materiálů, které lze ihned jednoduše 
využít ve výuce. 

Druhá fáze projektu (2013–2015) je zaměřena na propagaci tohoto portálu v jednotlivých 
zemích pomocí sítě národních kontaktních míst. V České republice je to DZS. V průběhu let 
2014–2015 bude v ČR pořádána řada akcí (seminářů, workshopů) a také národní konference 
SCIENTIX. Cílem akcí je propagovat inovativní a badatelsky zaměřenou výuku STEM.

Přínos tohoto projektu lze vidět nejen v množství výukových materiálů, které zdarma 
nabízí pro učitele, ale také v možnosti zveřejnit zajímavé národní projekty z oblasti STEM 
na portálu Scientix a tím zvýšit jejich propagaci i okruh možných uživatelů. 
 
UŽITEČNÉ ODKAZY: 
http://www.scientix.eu/

http://www.scientix.eu/
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INOVATIVNÍ 
PROJEKTŮ Z OBLASTI 

STEM

DIGITÁLNÍCH 
UČEBNÍCH 

MATERIÁLŮ 
Z OBLASTI STEM 

ONLINE 
VZDĚLÁVACÍCH 

KURZŮ PRO 
UČITELE 

EVROPSKÝCH 
AMBASADORŮ 

SCIENTIX

VÍCE NEŽ VÍCE NEŽ TÉMĚŘ
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PORTÁL LRE 
EVROPSKÉ UČEBNÍ 
MATERIÁLY NA  
JEDNOM MÍSTĚ!
http://lreforschools.eun.org/

LRE  je služba, která umožňuje učitelům a školám zdarma vyhledávat učební materiály 
z mnoha různých zemí a od různých poskytovatelů. Jde o systém vzájemně propojených 
evropských národních úložišť digitálních učebních materiálů. Portál obsahuje více než 270 
000 digitálních učebních materiálů a všechny jsou zdarma. Jazykovou bariéru při využívání 
zahraničních materiálů netvoří digitální materiály, které jsou označené jako „Travel well“. 
K jejich využití není nutná znalost cizího jazyka.

HLEDÁTE ZAJÍMAVÉ 
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ 
MATERIÁLY? NAVŠTIVTE 
EVROPSKÝ PORTÁL LRE!

http://lreforschools.eun.org/
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PROJEKT 
V ČÍSLECH 270 000 14 000 0€

DIGITÁLNÍCH 
UČEBNÍCH 

MATERIÁLŮ

TRAVEL WELL 
DIGITÁLNÍCH 

UČEBNÍCH 
MATERIÁLŮ 

VŠECHNY  
MATERIÁLY  
K DISPOZICI  

ZDARMA 

VÍCE NEŽ VÍCE NEŽ 
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MASIVNÍ VZDĚLÁVACÍ KURZY 
EUROPEAN SCHOOLNET 
ACADEMY 
SEZNAMTE SE S INOVATIVNÍMI TRENDY VE VÝUCE POMOCÍ ONLINE KURZŮ.

Aktuální trendy v evropském vzdělávání, tipy a doporučení na zajímavé online nástroje 
a jejich praktické využití ve výuce, ale také sdílení zkušeností a názorů od učitelů z celé 
Evropy. To vše nabízí EUN Academy, která vznikla s cílem umožnit učitelům základních 
a středních škol vzdělávat se na dálku prostřednictvím masivních online kurzů.

Nabídka vzdělávacích kurzů se neustále rozšiřuje a učitelé se mohou zdarma vzdělávat 
v aktuálních trendech, jako je např. zavádění programování do výuky, využití digitálních 
vzdělávacích her a další. Struktura kurzu je vždy podobná, skládá se z 6 až 8 výukových 
modulů, které se postupně objevují v týdenních intervalech. Modul absolvuje každý účastník 
svým tempem a v čase, který si sám zvolí. Každý modul je ukončen krátkým kvízem, 
za jehož absolvování dostane učitel elektronický odznak, za všechny úspěšně absolvované 
moduly obdrží certifikát. Učitelé se nemusí obávat vzdělávání v cizím jazyce, videozáznamy 
je možné si přehrát opakovaně a všemu porozumět. Některá videa navíc obsahují titulky. 

Pokud chcete zkusit další vzdělávání učitelů s  evropským rozměrem, zkuste 
EUN Academy. Účast ve všech kurzech je zdarma a  jejich přehled naleznete na  
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses.

UŽITEČNÉ ODKAZY: 
http://www.dzs.cz/cz/eun/eun-academy/

http://www.europeanschoolnetacademy.eu/web/general-navigation/courses
http://www.dzs.cz/cz/eun/eun-academy/
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NÁRODNÍ PODPŮRNÉ STŘEDISKO PRO ETWINNING  
DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (DZS)

Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1 
E-MAIL: 
etwinning@dzs.cz 
WEB:    
www.etwinning.net
www.etwinning.cz
www.dzs.cz 

mailto:etwinning%40dzs.cz?subject=
www.etwinning.net
www.etwinning.cz
www.dzs.cz


Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikace odpovídá 
výlučně autor. Publikace nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 
neodpovídá za použití informací, jež jsou jejím obsahem.


