
Projekt  E-twinning 

Školský rok 2017/18 

Partnerské školy:  

ZŠ Mládeže,  Znojmo - Michaela Stehíková, Mgr. 

Základná škola Kulíškova, Bratislava - Marta Rovná, Ing.  

Predmet spolupráce:  

1. Pešia turistika v okolí Bratislavy a Znojma  
2. Práca s GPS počas pešej túry – orientácia v prírode, 
3. Spoznávanie prírody – botanika- zoologia- ekologia-  základné informácie – hry cez výkladový 

slovník – jazyky slovenský, český, anglický  
4. Práca s modernými IT nástrojmi v škole  

(práca so stránkami www.superlame.com, www.wordclouds.com ; youtube – google 
spracovanie videa 

5. Hráme sa na turistických sprievodcov  v lese– nácvik prezentačných zručností  
6. Tvorba špeciálneho čísla  školských časopisov  vytvorených z projektových výstupov  

 

Koncept textu projektu:  

Názov: Znojmo and Bratislava recognizeeachother  2nd stage- focused on digital and scienfificliteracy 

( Znojmo a Bratislava sa navzájom spoznávajú- 2. etapa – zamerané na počítačovú a prírodovednú 

gramotnosť) 

kľúčové slová – prírodovedná a počítačová gramotnosť; príroda, pešia túra,  

Stručná charakteristika projektu:Naším projektom by sme chceli utužiť dobré vzťahy medzi Slovákmi 

a Čechmi, venovať sa tvorbe trojjazyčných obrázkových slovníkov – témam – pešia turistika, šport, 

poznaj  mesto svojho projektového partnera, zlepšiť počítačovú a prírodovednú gramotnosť prácou 

s modernými IT nástrojmi a GPS navigáciou. Účelom projektu je tiež zlepšiť prezentačné zručnosti 

v anglickom jazyku, vzájomne sa zdokonaliť aj v rodnom jazyku nášho projektového partnera  

Vek žiakov: 10 – 15 rokov  

Celkový počet žiakov, ktorí budú projekt realizovať:  120 žiakov našej školy, 120  žiakov školy zo 

Znojma.  

Tematické oblasti: cudzie jazyky, biologia, ekologia,  šport, informatika, vzdelávanie  aj žiakov so 

špeciálnymi  potrebami,  

Využité nástroje: e-mail, priestor pre spoluprácu, iný softvér – powerpoint, kresby, fotografie, videá, 

zverejňovanie na webovej stránke, www.superlame.com; you tube, www.kizoa.com, 

www.wordclouds.com 

http://www.superlame.com/
http://www.superlame.com/
http://www.wordclouds.com/


Ciele: Hlavným cieľom našej spolupráce je zlepšenie počítačovej a prírodovednej gramotnosti, rozvoj 

prezentačných zručností a komunikačných zručností našich žiakov, a to ako v slovenskom a českom, 

tak aj v anglickom jazyku  

Pracovný postup:  

1. Príprava pešej túry a práca s GPS navigáciou  

2. Tvorba komiksov na tému – Čo som zažil na pešej túre.  

3. Práca na obrázkových slovníkoch  – témy : botanika- zoologia- ekologia , tvorba slovných 

mrakov v projektových jazykoch  

4. Výroba špeciálneho čísla školského časopisu –spoločné číslo časopisu vytvorené oboma 

partnerskými školami  škôl  

5. Propagácia projektu v regionálnych médiách   

Očakávané výsledky:  

- Rozšírenie komunikačných zručností žiakov partnerských škôl v jazyku slovenskom, českom 

a anglickom  

- Zážitky z pešej túry v okolí Bratislavy a Znojma – práca s www.superlame.com – výstup 

formou fotografií – komiksov – vtipne ladené fotomontáže so sprievodným slovom 

v slovenčine, češtine a angličtine  

- zlepšenie prírodovednej a  počítačovej gramotnosti.  

- Slovné hry v projektových jazykoch – obrázkové slovníky, hra – match game na tému Pešia 

túra, Rastliny a Stromy, Živočíchy,  

http://www.superlame.com/

