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LOGO PROJEKTU V
LISTOPADU

1. aktivita projektu

LOGO AND TEXT
COMPETITION
Vážení rodiče,

V září proběhl první „konkurz“ na tři místa žáků, kteří
se zúčastní úvodního projektového setkání v britském
Ellesmere Portu. Úkoly byly na výběr dva: návrh loga,
které by posléze soutěžilo s nápady z ostatních
partnerských škol, nebo text v angličtině, ve kterém se
měli žáci zamyslet, jaké by to bylo, kdyby museli
narychlo odjet do jiné země. Jeden z úkolů zpracovala
přibližně dvacítka žáků z osmých a devátých tříd.
Výběr tak byl náročný a podíleli se na něm všichni
učitelé cizích jazyků na druhém stupni. Ukázky
zpracovaných návrhů můžete vidět zde.

ZŠ Mládí se opět zapojí na příští dva roky do projektu
spolupráce evropských škol ERASMUS+. Projekt
s názvem Refugees in Europe, our future in motion je
zaměřen na aktuální téma (i)migrace v Evropě a má
žákům srozumitelně přiblížit historii i současnost
migrace v Evropě, přístup jednotlivých zemí k ní a další
otázky spojené s uprchlíky. Projekt připravily spolu s
naší školou partnerské instituce z Německa (Dreieich
koordinátor projektu), Anglie (Ellesmere Port),
Španělska (Jaén), Francie (Saint Jean de Braye) a
Turecka (Ankara). Vzhledem k tématu je projekt určen
přednostně pro žáky ve věku 13-15 let.
Během dvou let se uskuteční celkem 6 setkání vždy na
jednom z výše jmenovaných míst. ZŠ Mládí bude hostit
žáky a jejich pedagogy ve druhém pololetí školního
Roku 2017/2018. Na každé setkání vycestují spolu s
učiteli i 2-3 žáci, kteří budou vybráni na základě jejich
motivace a schopností. Ty prokážou při vypracování
zadaných úkolů před setkáním. Jeden takový „konkurz“
již úspěšně proběhl, jak se můžete dočíst i v tomto
newsletteru. Další budou pokračovat během tohoto i
příštího školního roku.
Na Vás, rodiče žáků, máme jednu prosbu. Zkuste své
děti v zájmu o projekt podpořit, případně je do
zapojení i motivovat. Ze zkušenosti s předchozím
projektem víme, že účast na setkání v zahraničí je pro
žáky obrovskou zkušeností. V porovnání s evropskými
partnery navíc naši žáci většinou vynikají jak
přístupem, tak schopnostmi (nejen jazykovými), což
jim může dodat pocit úspěchu a motivovat je do dalšího
studia, např. na střední škole.
S pozdravem,
Tomáš Klinka
Koordinátor projektu na ZŠ Mládí
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Další aktivity projektu
Návštěva filmového festivalu

Kurz dalšího vzdělávání

ZIMA PO JARU (AFTER
SPRING COMES FALL)

IMIGRACE A USA

Učitelky němčiny připravily již tradiční návštěvu do
konce října probíhajícího festivalu německých filmů.
Žáci devátých tříd zhlédli snímek “ZIMA PO JARU”,
který se věnuje důsledkům války v Sýrii na uprchlíky v
jejich nových domovech, tentokrát v Berlíně. Film
mapuje osudy syrské ženy, která se nedobrovolně
podílí na akcích tajných služeb syrského režimu i
opozice. Film vznikal ještě před současnou
„uprchlickou krizí“.

Projekt není určen jen žákům, naopak, je součástí
práce našich pedagogů v mnoha předmětech. Paní
učitelka Hrbáčková (dějepis a němčina), si proto v
rámci svého dalšího rozvoje zvolila seminář zaměřený
na téma imigrace, byť v jiném kontextu. Informace z
kurzu využije při plánování projektových setkání a jako
inspiraci k dalším aktivitám.

Informace o projektu
„PLAKETA“ NA VCHODU DO ŠKOLY

O obtížném tématu jsme následně debatovali v sále
kina s organizátory festivalu a posléze i po návratu do
školy. Shodli jsme se, že šlo o velmi silný zážitek, který
nás donutil k zamyšlení nad osudy lidí ve válce, která
je od nás jen „kousek“. Šlo tak o dobrý start
k prohlubování našeho porozumění tomuto tématu, o
což se v našem projektu budeme snažit příští dva roky.
Plakát filmu
Žákyně 9.A,
které pojedou na
1. projektové setkání

Aby byl projekt prospěšný pro celou školní obec, musí
o něm vědět co nejvíce lidí. Od října tak o projektu
informuje plaketa, která bude v listopadu doplněna o
logo projektu vybrané na prvním setkání v anglickém
Ellesmere Port.

First SHORT TERM EXCHANGE…

ELLESMERE PORT (UK) 19.-26.11.2016
První cesta proběhne ve druhé polovině listopadu, od soboty do soboty. Vyučující a žáci ZŠ Mládí se poprvé setkají
s vrstevníky a kolegy ze zahraničí, aby společně “nakousli” téma projektu, vytvořili internetovou stránku a vybrali
logo, které jej bude po dva roky reprezentovat. O průběhu projektu si přečtete na stránkách školy a detailněji
pak v příštím newsletteru. Šťastnou cestu!
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