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PROJEKT TŘÍDY Ovečky 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022 

Název projektu: Cultural kaleidoscope 

Výchozí situace: v rámci mezinárodního projektu budou děti poznávat a 

seznamovat se s ostatními státy a jejich kulturou, hlavními městy, zeměpisem, 

historií apod. Dále se děti budou seznamovat a osvojovat anglický jazyk. Pomocí 

projektu budeme u dětí rozvíjet empatii a respekt, zároveň rozvíjet sebedůvěru a 

umět si vážit vlastní kultury. 

Cílová skupina: děti ve věku 4 – 11 let (spolupráce s evropskými ZŠ) 

Cíl: poznání jiných kultur a států, cizího jazyka, rozvíjet respekt a empatii, 

seznámení s pojmem demokracie, podpořit sebedůvěru u dětí 

Fáze projektu: spolupráce mezi účastníky bude probíhat v prostředí Twinspace, 

kde budeme sdílet všechny výstupy z aktivit. Projekt bude probíhat od září do 

ledna podle daného harmonogramu. 

Formy činnosti: individuální, skupinové a kooperativní 

Klíčové aktivity: dle harmonogramu níže 

Harmonogram: Září: příprava loga a letáku, hlasování, seznamovací video – 

představení školy a představení partnerů. Online setkání partnerů 

Říjen: představení rodiny pomocí krátkého příběhu, online setkání partnerů 

Listopad: představení města, kde děti žijí. 

Prosinec: pomocí videa nebo e-booku představení historie státu a krojů. 

Leden: pomocí videa představit písně, závěrečné hlasování o výstupech z činností 

Aktéři: děti ze třídy Ovečky, děti ze zapojených partnerských škol, učitelky a 

rodiče 

Výstupy: 

• seznámit se a naučit se pojmy různých národů, kultur a zemí světa 

pomocí konkrétních příkladů, uvědomit si, že jsme malou součástí velkého 

světa 

• poznat svou vlastní kulturu, seznámit se jinými kulturami 

•  učit se angličtinu na úrovni odpovídající věku dětí 

•  zlepšení angličtiny učitelů v rámci projektu 

• obecné povědomí o partnerských státech 

• spolupráce s jinými školami - videa, ebook, koláže, videokonference 

Hodnocení: děti budou vedeny k sebehodnocení a k hodnocení aktivit pomocí 

dotazníků a hlasování             

Rozpočet: nulový 


