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4. projektové setkání našeho
dvouletého projektu se tentokráte
konalo v Brně a my jsme byli
hostiteli pro týmy z Rumunska,
Řecka a Španělska. Všechny
zahraniční týmy se sjely do Brna
v neděli, někteří v nočních hodinách.
Zahraniční studenti přijeli do školy
hned ráno v 7.45, aby se účastnili se
svými ubytovateli první vyučovací
hodiny a zjistili, jak u nás výuka probíhá. Učitelé dorazili do školy v 8.45 a všichni
se sešli ve sborovně, která se stala na týden naší základnou. Naši žáci si připravili
prohlídku školy, na kterou šli hosté v národních týmech. Všichni si prošli celý
areál školy s výkladem a skončili v jedné ze 3. tříd – 3.A, 3.B a 3.C, kde si děti pro
ně připravili koledy a malý
dáreček. Poté se sešli opět ve
sborovně – v 9.45 následovalo
oficiální přivítání naším panem
ředitelem
a
paními
zástupkyněmi a hned po něm se
všichni vydali do jídelny.
Projektové téma byly tradice a
my jsme si vybrali českou
tradici Svatého Mikuláše, který chodí 5. prosince a tu jsme chtěli hostům
představit. Bylo už 9. prosince, ale Mikuláš na naše hosty počkal. Žáci naší školy
v kostýmech Mikuláše, 2 andělů a 2 čertů znázornili celou nadílku sv. Mikuláše se
vším všudy, od vyčinění za zlozvyky po předání odměny
za kladné vlastnosti každému z hostujících žáků. Každý
žák musel zazpívat písničku nebo říct básničku a dostal
balíček dobrot, ale i uhlí. Jako vždy, nikdo nebyl tak
úplně hodný.
Po této aktivitě, která trvala asi hodinu, jsme se vrátili do
sborovny – zde byli studenti rozděleni do projektových
týmů na celý nadcházející týden. Každý dostal
projektové tričko, slohu s materiály o Brně
v anglickém a španělském jazyce a jmenovku. Dalším
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krokem byl oběd ve školní
jídelně – kuře na paprice a
těstoviny – byl to zajímavý
zážitek, protože v ostatních
zemích školní jídelny nemají a
nevědí, jak to probíhá.
Po dřívějším obědě nadešel čas
na práci na projektu v týmech
v počítačové učebně. Cílem
tohoto úkolu bylo především pomoci žákům přestat se bát konverzovat v angličtině
a zkusit si jaké to je se dorozumět s někým, kdo neumí jejich rodný jazyk, čehož se
v běžné výuce nedá docílit. Zkoumali jsme římský svátek Saturnálie a které
prvky z něj se přenesly
do
jednotlivých
národních oslav Vánoc.
Na toto téma jsme se
připravovali již před
mezinárodním setkáním,
a dokonce jsme o něm
měli i Skype asi před 2
týdny, takže jsme toho o
tématu docela hodně věděli a práce nám šla od ruky pod vedením španělského
učitele Jordiho a pomáhajících učitelů.
Hlavní koordinátoři projektu Erasmus měli zatím ve sborovně schůzku, kde
probírali organizační záležitosti, plány projektu, termíny dalších setkání a jiné
důležité věci.
V 15.30 program ve škole
skončil – u vchodu na zahraniční
studenty
čekali
jejich
ubytovatelé a všichni se vydali
domů a program pokračoval
jednotlivě, podle toho, co si
která
rodina
pro
hosty
připravila.
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