
11. schůzka projektového týmu 

 

 

 

Datum :  čtvrtek 2. února 2017, pondělí 6. února 2017 

 

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

Kratochvíl, Tulisová, Troubilová, Výmola 

                   

 

Program: 

 

a) 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. 

 

Jitka 

  Tercie     -  My Future Dossier Future Life 

     soutěž OUP Our Future 

   kvinta   –  White Fang 

   I.B       –  Cantebury Tales 

   II.A       –  Frankenstein 

   II.B       – Treasure Island, Phantom of the Opera 

   Kroužek 2. ročník   

  Nonsuch Summer – pozvání spisovatelky na 14.3. a 16.3. 

  Septima   – A. Christie The Mirror Crack´d from Side to Side 

 

Láďa 

 Prima – Phantom of the opera 

 Sekunda – Treasure Islad 

 I.B – The curious incident of the dog in the night time 

 

 

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

Jitka – Dossier, třída tercie, kvinta a I.B 

 

c) Literární soutěž The life door is not locked, it is only shut – hodnocení  

provedli všichni vyučující AJ a shodli se na vítězné práci Marka Kadlčíka 

Celkem odevzdáno 65 prací. 



 

. 

d) Domluva s výtvarnicí Stáňou Wasserbauerovou MY TOWN 

- inspirace pouliční panelová výzdoba Margate 

- podobně by se dal připravit Žďár nad Sázavou 

- spolupráce s PK výchov 

 

e) pokračuje další vzdělávání účastnic projektu v anglickém jazyce 

- Jitka Stráská dojíždí do Brno English Centre 

- Iveta Dlouhá pokračuje v on line kurzu 

 

f) Odučeno 17 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 

 

g) dramatizace literárních děl 

- kroužek  tercie již připravuje Romeo and Juliet 

- doporučení  ostatním vyučujícím již o textech a prací v kroužcích 

přemýšlet 

 

h) seminární práce 4. ročník – Vzdělávací systém ve Velké Británii ( střední 

školy a univerzity, Předškolní výuka ve Velké Británii, Střední školství ve 

Spojených státech. ( PK historie a ZSV) 

 

i) čerpání rozpočtu – bude dočerpáno na nákupu pomůcek k výtvarné 

soutěži a ke komplementaci Příručky Vzdělávací systém v Anglii a 

využití Anglické knihovny ve výuce AJ a ČJ 

 

 

j) práce na jarní prázdniny – zpracování Worksheets – práce s Anglickou 

knihovnou, každý vyučující 3 worksheety 

 

 

h) příprava na výměnný pobyt studentů Sandwich Technology School 

Projednáno s p. ředitelem, zástupci ředitele Mgr. Dlouhá, Josef Kratochvíl a 

Jana Havlíková 

1-2 týden v červnu – naši studenti do Anglie 

Cesta – letecky do Londýna a pak domluvit dopravu do Sandwich 

Ubytování v rodinách 

Učitelům ubytování zařídí škola 

 

 



Program –  2 dny ve škole náslechy s partnery 

                   1 den JŠ Margate 

                   1 den Broadstairs, Ramsgate 

                   2 dny program v hostitelských rodinách 

                   2 dny na cestě 

 

Program ve Žďáře 2. a š. týden v září 

 1- 2 noci v Praze – provádí Láďa 

                                1 den ve škole - Jitka 

                                1 den v Brně – Jitka a Eva 

                  1 den Žďár - Eva 

         2 dny na cestě 

 

 

Zapsala PhDr. Jitka Stráská 


