
7. A v akcii  

     Ţiaci 7. A triedy pod vedením vyučujúcich 

Masárovej a Prengelovej začali pracovať na 

medzinárodnom projekte  e-Twinning, ktorý je 

súčasťou projektu Erazmus+. V novembri  sa zapojili 

do e-Twinningového maratónu, kde upozornili na 

miesto vo svojom okolí, ktoré by radi zmenili. Témou maratónu bolo: “Miesto, kde sa nám 

bude 

     Našim novým priateľom z Turecka, ktorí si nás našli cez e-Twinning,  sme poslali 

prospekty o našom meste, pohľadnicu nášho mesta a magnetky Čadce, ktoré zdobia nástenku 

ich školy a reprezentujú naše Slovensko. Naši tureckí priatelia nám vyrobili vlastnoručne 

ebru, ktoré symbolizuje Turecko. Veríme, ţe v komunikácii v angličtine budeme pokračovať 

i naďalej. 

      V januári 2014 sme začali pracovať na projekte s témou: „Stredoeurópske 

povesti“.   Vybrali sme si príbeh o Jánošíkovi, ktorý patrí medzi najznámejšie postavy našich 

dejín. Naši ţiaci tento príbeh zjednodušili tak, aby ho boli schopní preloţiť do anglického 

jazyka. Príbeh sme poslali našim partnerom do Čiech:  ZŠ v Kroměříţi  a v Novom Jičíne, 

ktoré sa v mesiaci február s ním oboznámia, spracujú ho, vytvoria podľa neho divadlo, 

zostavia komiks a pod. V mesiaci február zostavia príbeh oni, naši ţiaci ho podobným 

spôsobom spracujú a v mesiaci marec v našom projekte bude pokračovať Rakúsko obdobným 

spôsobom.  Naši ţiaci sa oboznámia s novým počítačovým programom, ktorý im umoţní 

vytvoriť zvukové i  vizuálne nahrávky a zároveň komunikovať so svojimi projektovými 

kamarátmi v angličtine a nemčine. Po prázdninách by sme v takomto projekte radi 

pokračovali ďalej s novými projektovými priateľmi. 

E-twinningová spolupráca piatakov  

    Kaţdý z nás si uvedomuje dôleţitosť ovládania 

cudzieho jazyka v súčasnosti. Najväčšej priazni sa 

teší angličtina, ktorá je jazykom politikov, vedcov, 

hudobníkov, tínedţerov i detí. 

     K podpore vzdelávania v tomto jazyku sme našich piatakov zapojili do etwinningového 

projektu Who are you? E-twinning je forma spolupráce ţiakov a mládeţe v prostredí 

internetu. Je to prostredie, ktoré je našim ţiakom veľmi blízke a často ho ovládajú lepšie ako 

my, dospelí. Pod vedením p. uč. V. Prengelovej a p. uč. Z.Masárovej rozvíjajú ţiaci 5. B 

triedy svoju anglickú slovnú zásobu i zručnosti v práci s internetom v spolupráci s kamarátmi 

zo škôl v Slovinsku a s dvoma školami v Poľsku. Prostredníctvom prezentácií, hádaniek, 

doplňovačiek a ďalších počítačových programov predstavujú seba, svoje záujmy i rodinu 

a napokon i svoju školu, mesto a krajinu. Dominantnou témou projektu sú krstné mená 

pouţívané v kaţdej zúčastnenej krajine. Projekt trvá do konca januára. 

     Veríme, ţe aj toto je jeden zo spôsobov, ako zvyšovať záujem ţiakov o vlastné 

vzdelávanie. 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/386-7-a-v-akcii-
http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/443-e-twinningova-spolupraca-piatakov


 

Koniec etwinningového projektu  

           Ţiakov 5. ročníka (V.B) sme tento rok zapojili do 

etwinningového projektu (etwinning= spolupráca škôl 

v internetovom prostredí v anglickom alebo nemeckom jazyku) pod 

názvom Who are you. Cieľom tohto projektu bolo rozvíjať 

komunikačné zručnosti ţiakov v anglickom jazyku. Ţiaci si pripravili 

prezentácie, tajničky, slovné hry, ktoré cez internet posielali svojim kamarátom v Slovinsku 

a v Poľsku. 

Podobné aktivity robili aj kamaráti v Slovinsku a Poľsku, s ktorými potom pracovali naši 

ţiaci na hodinách anglického jazyka. Komunikácia prebehla aj cez SKYP, kde mali ţiaci 

moţnosť vidieť a komunikovať so svojimi kamarátmi „naţivo“. 

     Veríme, ţe aj takáto skúsenosť viedla k podpore  vzdelávania v našej škole a splnila svoj 

cieľ.  

 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/482-koniec-etwinningoveho-projektu


 


