Náš projekt Fascination of Light získal
Národní cenu

Projekt, na kterém pracovala třída kvarta v loňském školním roce, byl oceněn
certifikátem kvality na české i kyperské straně a obdrží tak Evropský certifikát kvality,
získal 3.cenu v národní soutěži projektů eTwinning a byl nominován do evropské
soutěže. Koordinátorka projektu je pozvána k účasti na Mezinárodní konferenci
eTwinning spolu s dalšími 400 účastníky ze všech evropských zemí. Konference se
koná v Praze v hotelu Clarion ve Vysočanech od 13. do 15. února 2009. Národní
podpůrné středisko pro eTwinning tím chce ocenit úspěchy naší školy v práci na
projektech eTwinning.
Prezentaci, která bude představovat náš projekt na konferenci, si můžete
prohlédnout zde.
Z dojmů studentů, kteří se účastnili slavnostního předávání ceny:
Důvodem naší návštěvy Ministerstva školství byla práce na projektech
s partnerskými školami. Náš projekt se jmenoval Fascinace světlem. Celý náš projekt
byl v anglickém jazyce. Na projektu jsme pracovali necelé 2 měsíce a našimi partnery
byli žáci z Kypru.
Odjezd do Prahy na Ministerstvo školství byl v 9:00 dne 28. 11. 2008. Jeli jsme se
společností Student Agency na Černý most. Cesta trvala hodinu, ale zpříjemňovala nám
ji milá stevardka, která nám nabízela teplé či studené nápoje nebo něco k zakousnutí.
Když jsme přijeli na Černý most, tak jsme nastoupili do metra směrem Zličín a
vystoupili na zastávce Národní třídy. Dále jsme pokračovali tramvají. Kolem půl 11 jsme
se dostali na Ministerstvo školství, kde od 10 hod. probíhalo malé občerstvení. Po
zahájení jsme se dozvěděli, že studenti půjdou na krátkou procházku Prahou. Kde měli
za úkol vyfotit symboly společnosti eTwinning, tj. partnerství, soudržnost a žlutá
s modrou barvou.
Zatímco studenti pracovali na svém úkolu, učitelé prezentovali své projekty. Náš
projekt ale nebyl prezentován, protože projekty, které se umístily na 1. - 3. místě se
prezentovaly až při vyhlašovaní. Když jsme dorazili zpět na Ministerstvo školství, bylo

přichystáno teplé občerstvení. Poté se šlo na vyhlašování, kde byly dvě kategorie - ZŠ a
SŠ. Naše třída (tehdy kvarta) se umístila na 3. místě SŠ, což pro nás byla veliká pocta.
Ostatní třídy pracovaly na projektech i déle než rok a také měly výměnné pobyty se
svými partnerskými školami. Cenami pro zúčastněné školy byly peněžité částky. Naše
třída obdržela 25 000 Kč na další mezinárodní spolupráci a další věcné ceny.
Tento projekt nás inspiroval pro práci na nynějším projektu s Polskou školou.
Doufáme, že se opět umístíme, snad i na lepším místě.
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