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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Projekt „Games and Tales“
Naše škola spolupracuje se vzdělávací agenturou Socrates, která organizuje střetávání zástupců
jednotlivých škol z celé Evropské unie.
Je velkým úspěchem, že naše přihláška Comenius Partnerství škol byla schválena a další dva
školní roky budeme pracovat na projektu Games and Tales.
Naše škola si bude vyměňovat informace se žáky Turecka, Španělska a Dánska. Čeká nás hodně
práce, ale i zlepšení jazykových dovedností a výměnné návštěvy s partnerskými školami.
Náš společný projekt je založen na seznámení se s pohádkami a tradicemi v cizích zemích. Nové
vztahy upevňujeme formou her, kvízů, doplňovaček apod. Tyto moderní aktivity jsou úzce začleněny do
mezipředmětových vztahů jako nedílná součást učebního plánu. Proto můžeme tato témata využít
v různých školních předmětech (studium jazyků, hudební výchova apod.). Rádi bychom do této
spolupráce začlenili také rodinné prostředí.
Do budoucna bychom chtěli rozšířit spolupráci ještě s dalšími partnerskými školami. Hlavní cestou
mezinárodní komunikace mezi studenty bude užití ICT, což povede k prohloubení znalostí počítačové
technologie.
V tomto projektu spolupráce s partnerskými školami hraje hlavní roli anglický jazyk. Pro žáky se
naskýtá ohromná šance procvičit si probírané učivo a využít tak anglický jazyk v reálném životě. Zároveň
si žáci uvědomí užitečnost a důležitost výuky cizích jazyků.
Výsledkem naší dvouleté spolupráce bude vytvoření materiálů (blog, CD-ROM, kalendář …),
které bude moci využít široká veřejnost.
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INTERNATIONAL CO-OPERATION

Project „Games and Tales“
Our project has as main topic games, tales and traditions from the countries/ regions which take part into it.
They are interesting topics for our pupils, in keeping with their age, and they are a part of the contents and
methodology of the curricula. So, we can develop this project into different areas/subjects (language,
English, music and so on) together and involving at the same time all the education community because
families and pupils can offer ideas as well as teachers.
We want to develop this project into a social and cooperative environment with our project partners and
pupils. We’re going to use with our pupils ICT like main way of working and communicating. We seek to
promote the use of ICT for solving tasks so to develop ways for building their own knowledge and promoting
social responsibility as well as a criticise and thoughtful use of technology with the guidance and help of
their teachers.
The foreign language has got a main role in this project too. It’s a great chance for practicing contents, which
have previously been worked in the classroom, in a real context of communication for a need with a specific
target. So our pupils can be aware of the usefulness and importance of knowing other languages.
Finally, with this project we hope to produce materials (blog, CD-ROM, books …) that everybody can use as
educational materials and work together in other projects after this.

