
10. schůzka projektového týmu 

6. schůzka PK AJ 

 

 

Datum : středa 4. ledna 2017 

 

Přítomni : ředitel školy Jiří Cočev,Stráská, Dlouhá, Mokrá 

                 Členové PK AJ – Tulisová, Troubilová, Výmola, Řetická 

                  Členové PK ČJ – Tomášková, Fejtová, Jelínek,  

 

Program: 

 

1. Kontrola úkolů 

 

a) uveřejnění prezentace projektu ve Žďárském zpravodaji 

 

b) literární soutěž „The life door is not locked, it is only closed.“ 

- pro studenty 2. – 4. ročníků 

- rozsah 120- 150 slov 

- deadline 6.1. 

- soutěž je ukončením práce s Listováním knihy Roberta Fulghuma drž mě pevně, miluj 

mě zlehka The Tales from the Ballroom Century Hold me Fast, Love me Slow 

 

c) Výsledky překladatelské soutěže Jany Montorio Doležalové a Městské knihovny 

v Třebíči 

1. místo Veronika Suchá 

2. místo Zuzana Rudelová 

 

d) Oslovení prof. Hilského 22.12. a OUP Radima Sedláka – prezentace projektu 

 

e) Kontaktní osoba v Sandwich Technology School na výměnu studentů Andy Stevenson 

 

 

f) Již zpracován Vzdělávací systém ve VB – na webu školy a prezentován na 

pedagogické radě, schůzce VPK a na třídních schůzkách 

 

g) Práce s prezentací Vzdělávací systém VB – septima 8.11., IV.B 

 

 

h) Prezentace projektu na nástěnce ANJ – leden 2017 3. podlaží 

 

i) Využití fotografii z pobytu v Anglii ( 320,- Kč – ostatní náklady v rozpočtu projektu 

- fotografie ze školy ( bude neskenováno do příručky Vzdělávací systém ve VB) 

- fotografie z plakátové výzdoby ulice v Margate – použito v mezipředmětových 

vztazích VV a AJ) 

- fotografie z města Sandwich na nástěnku naše nová partnerská škola 

 

2. Další práce 

 

a) seznam anglicky píšících autorů v ČJ v jednotlivých ročnících 



 

b) týden s anglickou knihou ve výuce AJ – všichni vyučující návrhy propojení autorů 

z výuky češtiny a využití anglické knihovny. Lze využít i anglicky psané extracts dle 

rozhodnutí učitele a následně připravit Worksheet. 

Je nezbytně nutné zapsat Hodnocení využití četby v hodině dle potřeby projektu. 

 

c) soutěž OUP Project English  THE FUTURE – pro studenty 10 – 16 let 

 

d) Literární soutěž The life door is not locked, it is only shut – hodnocení T: 16.1 

 

. 

e) Domluva s výtvarnicí Stáňou Wasserbauerovou MY TOWN 

- inspirace pouliční panelová výzdoba Margate 

- podobně by se dal připravit Žďár nad Sázavou 

 

f) pokračuje další vzdělávání účastnic projektu v anglickém jazyce 

- Jitka Stráská dojíždí do Brno English Centre 

- Iveta Dlouhá pokračuje v on line kurzu 

 

g) Odučeno 15 hodin kroužku anglického jazyka a literatury ve 2. ročníku a jsou vedeny 

záznamy o práci a dalších doporučeních pro seminář Anglická literatura 

Byl odučen stejný titul jako v anglické škole Christmas Carols 

 

h) dramatizace literárních děl 

- kroužek  tercie již připravuje Romeo and Juliet 

- doporučení  ostatním vyučujícím již o textech a prací v kroužcích přemýšlet 

 

i)   seminární práce 4. ročník – Vzdělávací systém ve Velké Británii ( střední školy a 

univerzity, Předškolní výuka ve Velké Británii, Střední školství ve Spojených státech. 

 

Dne 4. ledna zapsala Jitka Stráská 

 


