Zahajujeme nový projekt –“Ruský jazyk aktivně”!!!!!!
Reg. číslo projektu: 2018-1-PL01-KA229-051252_4
Hned na začátku tohoto nového školního roku zaznamenala naše škola škola velký úspěch. Podařilo
se jí uspět v žádosti o grant na nový mezinárodní projekt “Erasmus+” , který umožní aktivním a
pilným žákům podívat se do některých zemí Evropské Unie, porovnat způsob vzdělávání s vrstevníky
v jiných zemích, dozvědět se nové poznatky o těchto zemích a aktivně si procvičit získané jazykové
znalosti a řečové dovednosti v praxi a v přirozeném prostředí. Komunikačním jazykem pro nás ale
tentokrát nebude angličtina, která je prvním cizím jazykem! Budeme čelit obrovské výzvě, protože
projekt je určen pro ty, kteří se rozhodli pro ruštinu jako druhý cizí jazyk. Návštěvníci našich
webových stránek určitě v minulém roce zaznamenali, že jsme již pracovali na dvou mezinárodních
projektech v ruském jazyce, a to “Perly ruské animace”, kde spolupracovali deváťáci s partnery z
Litvy, Lotyšska, Gruzie, Polska a Ukrajiny na tématu ruských kreslených filmů, charakterizovali hlavní
hrdiny, tvořili komiksy, zpívali písně a chatovali se zahraničními kamarády, a na projektu “Pozdravíme
se”. Ten byl určen pro začátečníky z osmých tříd, měl procvičit azbuku, základní fráze a naučit děti
psát krátké texty.
A proč vlastně vznikl tento nový projekt? Seznámíme vás s charakteristikou, cíli projektu a
samozřejmě také se všemi jeho účastníky – partnerskými školami.
V průběhu realizace minulých projektů na mezinárodní platformě eTwinning učitelé ze škol z České
republiky, Litvy, Lotyšska a Polska zaznamenali, že jejich žáci (ve věku 12 až 15 let), kteří se rozhodli
pro výuku ruského jazyka ve školách, mají velmi nízké komunikační kompetence. To je obecné
pozorování učitelů v polských, českých, litevských a lotyšských školách.
ZÁKLADNÍ CÍL PROJEKTU - zlepšit komunikační dovednosti v ruském jazyce u 749 žáků ve věku mezi
12 a 15 lety v partnerských školách České republiky, Lotyšska, Litvy a Polska, včetně slovní zásoby v
oblasti her, přísloví, dětské literatury, gastronomii a geografii
Během realizace projektu budou realizovány průběžné cíle, které povedou k dosažení hlavního cíle:
- rozšíření znalostí o geografii, dětské literatuře a kulinářských tradicích partnerských zemí
- seznámení žáků s vybranými ICT nástroji, například Storyjumper, Padlet, Kahoot
- zvýšení motivace k učení cizích jazyků
- obohacení vzdělávací nabídky partnerských škol zavedením do učebního procesu.
Projekt je dvouletý, bude probíhat v období od 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020, bude zahrnovat 4 setkání:
1. Polsko - Zalesie Gorne– zimní pololetí 2018 "Hry a zábava bez IT"
2. Litva – Alytus - letní pololetí 2019 " Řečové hry"
3. Česká republika – Benešov – zimní pololetí 2019 „Ve světě pohádek“, „Na návštěvě v pohádce“
4. Lotyšsko - Saldus – letní pololetí 2020 “Kde píseň zní, je život lehčí. S písní jsme přátelé. Nejlepší
je zpívat společně”
Práce na projektu ale nebude probíhat pouze při vzájemných setkáních v jednotlivých partnerských
zemích, v meziobdobí mezi výjezdy se budeme pilně připravovat na plánovaná setkání, budeme plnit
stanovené úkoly a budeme v kontaktu se svými partnery prostřednictvím chatů a videokonferencí.
Můžete namítnout, že po roce výuky jazyka ještě nemáme dostatečnou slovní zásobu a řečovou praxi
pro to, abychom se v cizí zemi s partnery domluvili. Toho se vůbec nebojíme! Když půjde do tuhého,
máme v zásobě naši oblíbenou angličtinu, která nám v případě nouze vypomůže. Samozřejmě,
všechny úkoly, aktivity a komunikace na projektu bude probíhat v jazyce ruském, vždyť to je náš

hlavní cí! Věříme, že práce bude zábavná, bude nás těšit, pomůže nám snadněji zvládnout úskalí při
učení se cizímu jazyku a odbourá strach některých z komunikace v cizí řeči. O průběhu projektu
budeme pravidelně informovat na školním webu a ve školním časopise. Sledujte nás a držte nám
pěsti!!!!
Žáci devátých tříd ZŠ Benešov, Dukelská 1818

