
International project Erasmus+ 

ONE WORLD ONE FUTURE 

Jeden svět, jedna budoucnost) 
 

o čem to je?   tématem projektu jsou dětská práva 

 

jak je projekt dlouhý? náš projekt je dvouletý, začal 1.9. 2017 a ukončen bude 31.8.2019 

 

co nás čeká?  společné tvoření materiálů k tématu – projektové prezentace Our Heroes o lidech, 

kteří ochraňují děti a jejich práva, projektový leták, který právě držíte v ruce, scénky na téma 

dětských práv a jejich ochrany, výstava, projektový koutek, vzájemné návštěvy, výměna zkušeností 

a nápadů, rozhlasové vysílání a dětských právech a mnoho dalšího 

 

s kým? našimi partnerskými školami jsou základní školy v Polsku – Slupsk, Španělsku _ 

Valdepenas, Rumunsku – Brasov, Anglie – Bodicote 

 

co už je hotovo?  vytvořili jsme logo projektu, naši žáci také vyrobili podklady pro projektový 

koutek, vznikl projektový leták, žáci 9. ročníků sestavili prezentace Our Heroes, proběhla první 

mezinárodní schůzka ve Španělsku, kde jsme naplánovali detailně celý první rok projektu 

 

kdo se zapojí? kdokoliv, kdo má chuť tvořit a poznávat něco nového, žáci, učitelé,… 

 

co je cílem projektu?  vytvořit výukové materiály, zdokonalit angličtinu a třeba se něco přiučit 

i v ostatních jazycích naši partnerů, naučit se něco nového, vyměnit si názory na problematiku, 

která je tématem projektu 

 

 

VISIT OUR PROJECT CORNER! 

Navštivte náš projektový koutek 

( naproti hlavnímu vchodu do školy vlevo) 
co tam najdete?    Informace o partnerských školách, program prvního roku projektu, informace 

a fotky z prvního projektového jednání ve Španělsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
projektový tým ze Španělska, České republiky, Polska, 

Rumunska a Velké Británie na radnici ve španělském 

Valdepenas 



ONE WORLD ONE FUTURE – Jeden svět, jedna budoucnost 

 

plán práce do června 2018 

 

 

Veškerá administrativa spojená s projektem, evaluace aktivit a mobilit, MobilityTool 

zpráva, koordinace termínů, články do novin, kompletování všech výstupů a jejich 

zaslání hlavnímu koordinátorovi, organizace projektových setkání,… 

provede koordinátorka projektu na naší škole  P. Reinišová 

 dle potřeb a 

termínů daných 

na projektové 

schůzce 

aktivita Popis aktivity  termín 

Registrace na portál e-

twinning 

Zde se budou sdílet všechny projektové aktivity a jejich 

výstupy 

 Hned :) 

Jazyková podpora projektu překlady materiálů apod. Zajistí vyučující AJ  dle potřeb 

Plakátky o projektu  vyrobí mea rozšíříme po škole, dětem, do Tyláčka, na web 

školy,... 

 konec listopadu 

Průběžná zpráva Vyhodnocení dosavadní práce, splněné aktivity, zpráva do 

MobilityTool o provedené mobilitě – provede koordinátor 

 Prosinec 2017 

Scénka na téma Dětská 

práva, boj proti násilí a 

šikaně 

 

vytvořit, sehrát a natočit na video krátkou scénku  do 10.2.2018 

TRAINING ACTIVITY 

POLAND - SLUPSK 

Další výměna zkušeností a projektových výstupů, 

plánování dalšího projektového období 

 11.-16.3.2018 

Průběžná zpráva Vyhodnocení dosavadní práce, splněné aktivity, zpráva do 

MobilityTool o provedené mobilitě, provede koordinátor 

 Březen 2018 

Vysílání ve školním 

rozhlase 

téma: práva dětí – Svoboda 

vyjadřování a právo na 

informace 

 

 

 5-10 min. program do rozhlasu, nahrát, bude v češtině  do 10.3.2018 

Výtvarná aktivita Happy 

Children, Happy World 

Kresby, malby, linoryty, rukodělné práce ( forma 

libovolná) na téma dětských práv 

- v květnu výstava, domluvíme se na rozsahu a prostorách, 

nebude to velká projektová výstava 

 

 

 do 10.5.2018 

2nd TRANSNATIONAL 

PROJECT MEETING 

CZECH REPUBLIC – 

PÍSEK :) 

Hostíme projektové kolegy ze Španělska, Rumunska, 

Polska, Anglie, další sdílení výstupů, organizaci provede 

koordinátor 

 

 4.- 8.6.20118 

 


