Iva Pejchalová, Reálné gymnázium a základní
škola města Prostějova, Česká republika
Joanna Czernikiewicz - Fałdzińska, Szkoła
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górnie,
Polsko
Esra Durmuş, 23 Nisan İlkokulu, Izmit, Turecko
Hodiny angličtiny na 1. stupni ZŠ od ledna do června 2019 oživil eTwinning, aktivita Evropské komise, zaměřená na vzdělávání, online
spolupráci mezi partnerskými školami a jejich vzájemnou komunikaci. V projektu „Colours of Spring“ jsme spolupracovali se školami v Polsku
(Górno - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka) a Turecku (Izmit - 23 Nisan İlkokulu). Veškerá interakce s partnery probíhala pouze
v anglickém jazyce. Spolupráce mezi partnerskými školami bude probíhat i ve školním roce 2019/2020.
Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky, kteří stojí teprve na počátku svého cizojazyčného vzdělávání, s novou slovní zásobou
zaměřenou na téma „jaro“. Děti také dostaly příležitost zábavnou formou zjistit, jak vypadá toto roční období v dalších zemích a dozvědět se i
několik slov v jiných, pro ně ne zcela běžných jazycích.
Tento projekt byl zaměřen především na rozvoj jazykových dovedností, multikulturní výchovu s akcentem na kultivování národní
identity, hledání společného a současně porozumění odlišnostem, zdokonalování klíčových kompetencí, podporu mezipředmětových vztahů a
v neposlední řadě také na osvojování nových ICT nástrojů, využívaných ve vzdělávání u nás i v zahraničí.
Hlavní náplní byla tvorba jarní fotokoláže v dané barvě (CZ modrá, PL žlutá, TR zelená), zaslaná partnerům jako puzzle a navazující
aktivity (písničky, interaktivní mapy, prezentace, kvízy, QR kódování, pexeso a evaluace). Závěrečným společným výstupem byla Kahoot! hra,
virtuální nástěnka se slovní zásobou a mezinárodní volba nejoblíbenější barvy.
V červnu proběhla pro učitele školy závěrečná prezentace projektu, jejíž součástí bylo nejen seznámení s jednotlivými výstupy škol (naší,
polské a turecké), ale i interaktivní workshop s využitím ICT nástrojů, použitých během celé mezinárodní spolupráce. Pedagogové RG a ZŠ
ocenili netradiční metody a formy práce dětí zapojených do projektu i jeho praktické uplatnění v předmětech primární školy.

Pověstnou třešničkou na našem eTwinningovém dortu se však jistě stala uspořádaná videokonference s partnerskou školou z polského
Górna. Děti RG a ZŠ města Prostějova tak měly příležitost setkat se doslova tváří v tvář se svými stejně starými kamarády z Polska a jejich paní
učitelkou.
Žáci i učitelé využívali k online aktivitám nejen vybavení technicky zmodernizované učebny angličtiny 1. stupně ZŠ, ale i svá chytrá
zařízení (mobilní telefony a tablety). Všechny nás velmi obohatilo množství vědomostí a zážitků, které nám práce na projektu přinesla. Zapojené
partnerské školy se již teď velmi těší na navazující spolupráci a naše děti z Prostějova na další příležitosti, jak využít angličtinu v reálných a
zábavných situacích.
PhDr. Iva Pejchalová, koordinátorka
Jednotlivé výstupy projektu:

Czech Republic
- Logo
- Colour pattern (blue)
- Taking photographs
- Editing photographs (+ 2 words in 2
languages)
- Jigsaw (blue)
- Song Blue 1
- Song Blue 2
- QR codes (blue)
- Kahoot! game (blue, yellow, green)
- Printable posters (2 languages)
- Evaluation survey and results
- Videoconference
- Presentation for teachers
- Tricider brainstorming and voting
- Padlet vocabulary

Poland
- Song Spring is here
- Word cloud
- Colour pattern (yellow)
- Taking photographs
- Editing photographs (+ 2 words in 2
languages)
- Jigsaw1 (yellow)
- Jigsaw2 (yellow)
- Quiz (yellow)
- QR codes (yellow)
- Interactive map 1
- Interactive map 2 (including Song
Yellow)
- Animoto presentation
- Spring vocabulary quiz
- Kahoot! game (survey, evaluation)

Turkey
- Colour pattern (green)
- Taking photographs
- Editing photographs (+ 2 words in 2
languages)
- Jigsaw1 (green)
- Jigsaw2 (green)
- Matching game
- Presentation (green)
- Kahoot! game (green)

-

Videoconference
Tricider brainstorming and voting
Padlet vocabulary
QR code revision

