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1. ÚVOD 
V dnešní době hrají počítače a internet čím dál tím významnější  úlohu v našich 

životech. Pro generaci současných studentů je jejich využívání již naprostou 

samozřejmostí. Bez informačních technologií již nejsou schopni si svůj život 

představit. Proto je nutné, aby se tomuto trendu přizpůsobilo i naše školství. 

Současná česká škola by neměla zůstat pozadu a měla by dát studentům 

možnost využívat počítače a internet i v rámci běžné výuky. Práce na počítači 

by již neměla být jen součásti hodin informatiky či Informatiky a   informačních 

a komunikačních technologií, jak je nazvaná vzdělávací oblast  ve Školním 

vzdělávacím programu. Ale měla by se stát nedílnou součástí všech hodin. 

Díky právě probíhající reformě českého školství, jejíž podstatou je zavádění 

Rámcového vzdělávacího programu (dále jen RVP) do praxe ve formě Školních 

vzdělávacích programů mají školy větší svobodu v tom, co, kdy a hlavně jakou 

formou budou vyučovat. Důležité je, aby žáci po ukončení školní docházky (ať 

na základní, či na střední škole) ovládali očekávané výstupy, které jsou v RVP 

uvedeny. 

V důsledku této reformy se na českých školách stále častěji využívá 

tzv.projektové vyučování. Některé školy pořádají dokonce projektové týdny. 

Výstupy těchto aktivit bývají velice často zpracovávány za pomoci počítače, 

studenti vyhledávají informace na internetu atd. Rovněž se do výuky prosazují 

dlouhodobé projekty. Ty se prolínají dlouhodobě celým vzdělávacím procesem. 

A právě eTwinning, který je hlavním tématem této práce je ideální syntézou 

projektu a využití informačních technologií a počítačů ve výuce.  

Teoretická část práce je rozdělena na čtyři části.  

První část práce se zabývá vývojem informačních technologií a internetu ve 

školství. Jedná se o historický exkurz tohoto vývoje a analýzu situace 

v jednotlivých evropských zemích. Materiální vybavenost škol je totiž jedním 

z nejdůležitějších předpokladů pro úspěšné zapojení informačních technologií a 

internetu do výuky. Pokud škola nebude dostatečně moderně vybavena, nebude 

moci poskytovat vzdělání v této oblasti na dostatečně vysoké úrovni.  

Druhá část práce je zaměřena na konkrétní využití internetu a počítačů ve výuce. 

Podklady pro tuto část byly z velké části čerpány z metodického semináře, který 
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pořádala Jazyková škola Skřivánek. Tato partie je vhodná hlavně pro učitele, 

kteří nemají s využíváním internetu a počítačů ve výuce žádné zkušenosti a je 

pojata hodně prakticky.  

Další část práce je věnována projektovému vyučování. Jeho vývoji, základním 

principům a tomu, jak lze tuto metodu využít konkrétně při výuce cizích jazyků.  

Poslední partie teoretické části je orientována konkrétně na aktivitu eTwinning. 

Její stručnou charakteristiku a následně na jednotlivé fáze realizace 

eTwinningového projektu.  

Praktická část práce popisuje realizaci konkrétního projektu na gymnáziu. Jsou 

zde popsána všechna úskalí,  se kterými je možné se během realizace setkat, 

přínos projektu a jeho hodnocení. Dále je v praktické části popsán projekt, který 

obdržel ocenění Quality Label. 

Práce je určena všem  učitelům, kteří chtějí učinit své hodiny zajímavější. 

Aktivita eTwinning je pro to ideální možností. Část pedagogů může odradit 

nutnost využívat počítač a internet pro realizaci projektu. Tento fakt je ale nutné 

brát jako výzvu. Nikoli jako úskalí. Počítače a internet čím dál tím více 

ovlivňují náš život, a je proto důležité, abychom se je naučili aktivně využívat i 

ve výuce. V průběhu projektu se spoustu nových věcí naučí nejen studenti, ale i 

jejich učitel.  

Cílem této práce je ukázat, jak je možné využít informační technologie v rámci 

projektového vyučování a ukázat možnosti, jak realizovat projekt eTwinning, 

upozornit na úskalí, kterým je možné během realizace čelit. Ale rovněž 

podtrhnout klady, které práce na takovém projektu přináší.  

Práce je psána česky a to proto, aby byla přístupná širší odborné veřejnosti a ne 

jenom učitelům francouzštiny. Měla by se stát motivačním stimulem pro učitele 

cizích jazyků, kteří s realizací podobného projektu váhají, a hlavně by je měla 

podnítit k samostatné aktivitě v této oblasti a alespoň k pokusu o zavedení 

informačních technologií a internetu do výuky. K propagaci tohoto tématu by 

mohlo dojít například v rámci nějakého semináře, které pořádá Sdružení učitelů 

francouzštiny.   
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2. HISTORIE INFORMA ČNÍCH TECHNOLOGIÍ A 
INTERNETU VE ŠKOLSTVÍ 
Na počátku vzniku sítě Internet byl, jak už to u těch nejvýznamnějších vynálezů 

bývá, vojenský zájem. V 60.letech 20.století zadalo americké Ministerstvo 

obrany zakázku na vytvoření sítě, jejímž cílem měla být komunikace mezi 

počítači. Výsledkem této iniciativy byl ARPA Net. Ten byl po dohodě s vládou 

poskytnut i vzdělávacím institucím celého světa. Ty si díky tomu mohly mezi 

sebou vyměňovat soubory a komunikovat pomocí elektronické pošty. Na 

začátku 90.let už byla propojena většina vědeckých institucí i vysokých škol a 

spolupráce na akademické úrovni vzkvétala. V tehdejší době ale technické 

paramenty sítě nedovolovaly snadný přístup k informacím, které na ní byly 

k dispozici. Člověk musel být fundovaným odborníkem, aby k nim získal 

přístup. Vědci tedy přišli s myšlenkou celosvětové encyklopedie, ke které by 

měl přístup každý. Nutno podotknout, že se nejedná o myšlenku novou. Již ve 

20.letech 20.století s ní přichází H.G. Wells, autor vědeckofantastické literatury. 

Ve 30.letech V. Bush1 přichází s plánem stroje, který by byl schopen samostatně 

spojovat dokumenty, které mezi sebou mají určitou spojitost. Po 2.světové válce 

vytvořil stroj, který se jmenoval Nemex. Jako první dokázal mezi sebou 

nelineárně spojovat dokumenty. Dalším, kdo v rozvíjení nelineárního 

propojování dokumentů pokračoval, byl T. Nelson2. Jeho projekt Xanadu také 

ještě nenalezl praktické využití, ale jeho označení „hypertext“ pro nelineárně 

propojené texty se používá dodnes.  

                                                 
1 Americký vědec, profesor elektronického inženýrství. Více na 
http://www.theatlantic.com/doc/194507/bush  
2 Student sociologie na Harvardu, později se pracoval na nelineárním spojování textů  
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Obrázek č.1 – hypertext3     

Praktické využití našel hypertext poprvé ve firemní dokumentaci NASA. 

Dalším důležitým zlomem ve vývoji Internetu byl rok 1991, kdy Tim Berners – 

Lee vytvořil nový systém na vnitřní předávání hypertextovým dokumentů pro 

CERN ( Evropská organizace pro jaderný výzkum). Tento systém byl tak 

dokonalý, že bylo možné jeho celosvětové použití. Díky tomu vznikl World 

Wide Web – celosvětová pavučina, jejímž základem jsou nelineárně propojené 

hypertextové dokumenty. Jak již bylo zmíněno, původně měli být na Internetu 

pouze smysluplné informace. Bylo tomu skutečně tak, ale jen do roku 1993. Až 

do té doby Internet byl sítí, která propojovala jen vědecké a vzdělávací instituce. 

Později, vzhledem k tomu, že byly potřeba finance na jeho rozvoj, začíná 

docházet i ke komerčnímu využití. Z tohoto důvodu je na Internetu v dnešní 

době tak velké množství reklamy a informace, které můžeme najít, nejsou již jen 

encyklopedického charakteru.4  

 

S myšlenkou zavádět informační technologie5 do školství přišli poprvé ve 

Spojených státech. Jako první si uvědomili, že dalším stádiem lidstva bude 

tzv.informační společnost. V důsledku toho přišli s prvními plány zavádění IT 

do škol.  

                                                 
3 Převzato z: http://www.artmuseum.net/w2vr/timeline/12_Nelson_OrdHyperText.gif  
4 Podle: BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání : Studijní materiál pro učitele snažící se 
uplatnit moderní technologie ve vzdělávání. Kladno : AISIS, 2003. 122 s. str.7-25 
5 Z anglického Information Technologie (IT), název odvozen od slova informace – to je to hlavní, 
s čím počítače pracují. IT studují vše, co se týká počítačů po technické stránce. Podle 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_technologie  
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Spojené státy americké tedy zaujaly na přelomu 70. a 80. let 20.století 

dominantní postavení na trhu s informačními technologiemi, které už nikdy 

neopustily. V této době se prosazuje firma Apple. První školy začínají být 

vybavovány výpočetní technikou. V roce 1981 bylo vybaveno počítači 20% 

amerických škol. O dva roky později to bylo již dokonce 70%. A v roce 1984  

dokonce 95%.  

Evropské země začaly se zaváděním informačních technologií do školských 

zařízení o něco později než Američané. Společnost Apple se ale prozatím na 

evropském trhu neprosadila. Francie i Anglie upřednostnily vlastní firmy. 

Ve Francii France Telecom zřídil síť Minitel. Jedná se o národní informační síť. 

V 80.letech přichází společnost IBM na trh s osobním počítačem (PC – personal 

computer), který je vybaven operačním systémem MS – DOS od firmy 

Microsoft Billa Gatese. Apple přišel s osobním počítačem sice dříve, ale IBM 

byla levnější. Díky tomu získala řadu zákazníků.  

Tento první pokus o zavedení výpočetních technologií do školství povětšinou 

selhal. Ve Francii a Velké Británii byl tento neúspěch způsoben hlavně tím, že 

vlády vsadily při výběru dodavatele na domácí firmy. Jejich technologie  se 

nestíhaly přizpůsobovat pokroku v této oblasti, který v 80.letech rozhodně nebyl 

nezanedbatelný.  

Jihoevropské země začaly s vybavováním škol počítači ještě o něco později, 

takže rovnou začaly používat PC. Tím sice velice ušetřily, ale i v těchto zemích 

první vlna zavádění informačních technologií do škol přinesla spíše zklamání. A 

to hlavně proto, že technologie nebyly dostatečně vyspělé, velice rychle 

zastarávaly a jejich aktualizace byla finančně náročná. To sklidilo negativní 

odezvu jak u veřejnosti, tak u pedagogů.  

 

Na počátku 90.let se ale začíná prosazovat Internet. Tento fenomén představuje 

velice důležitý bod nejen v každodenním životě.  Znovu se tedy objevuje otázka 

využití informačních technologií ve školství. Vlády jednotlivých zemí mají 

strach se opět  pouštět do nákladných programů spojených s materiálním 

vybavením škol a vzděláváním učitelů.  

První, kdo se k tomuto nápadu staví čelem, je americká administrativa v čele 

s Billem Clintonem a jeho viceprezidentem Alem Gorem. Jako první ze všech 
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vyspělých zemí se znovu snaží  o rozmach technologií ve školství. Al Gore 

přichází s myšlenkou tzv.informačních dálnic. Bill Clinton slibuje, že do roku 

2000 budou všechny školy moderně vybaveny a připojeny na internet. K tomuto 

účelu je zřízena Národní poradní rada pro vytvoření informační infrastruktury 

(National Information Infrastructure Advisory Council – NIIAC), která sdružuje 

zástupce průmyslu, odborů, univerzit a vlád jednotlivých států. Jejím úkolem je 

určit strategie pro rozvoj informačních technologií v upřednostňovaných 

oblastech – do nich pochopitelně patří i školství. Američané si uvědomili, že 

pokud budou děti zvyklé a schopné pracovat s výpočetní technikou, bude tato 

pracovní síla velice dobře připravená na svět práce a firmy působící v této 

oblasti budou mít větší množství zákazníků.  A to i díky tomu, že tato skupina 

obyvatel bude zvyklá používat výpočetní techniku i v rámci svého osobního 

života. Nejen toho profesního. Z tohoto faktu je zcela zřejmé, že průmysl a 

školství mají společný zájem. Toto je východisko plánu Al Gora a Billa 

Clintona.  

V roce 1996 začíná platit nový zákon, který umožňoval všem vzdělávacím 

institucím – školám, knihovnám, muzeím přístup k moderním komunikačním 

technologiím za zvýhodněné ceny. Dalším důležitým krokem bylo založení 

Fondu technologické gramotnosti (Technology Literacy Challenge Fund). 

Jednalo se o neziskovou organizaci s ročním dvoumiliardovým rozpočtem, 

zřízenou na pět let. Státy, které chtěly získat peníze z tohoto fondu, musely 

vytvořit ve spolupráci se soukromým sektorem projekt, jehož cílem bylo 

vzdělání učitelů, rozvoj programů a technologického vybavení škol.  

Další akcí, která měla za úkol zpopularizovat informační technologie, byly 

tzv.Netdays – jeden den v roce se propojilo co největší množství škol, které 

společně pracovaly na projektech. Například vytvářely internetové noviny.  

 

Tyto aktivity, které se rozběhly v USA, byly důležitým momentem pro podobné 

aktivity v Japonsku, Kanadě a Evropě. Nicméně tou hlavní událostí byl, jak již 

bylo zmíněno, rozvoj Internetu. World Wide Web byl tím hlavním, co donutilo 

vyspělé země k novým činnostem v této oblasti. Nejlépe na tom byly severské 

země, jelikož měly technologický náskok, protože rovnou začaly používat PC.  

Obecně lze říci, že zavádění počítačů do škol stojí na třech základních pilířích. 
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1.) materiální vybavenost – vybavenost škol moderními technologiemi 

2.) podpora vývoje programů, operačního systému atd. 

3.) dostatečné vzdělání, odbornost vyučujících 6 

 

 

Situace v České republice je následující. V roce 2000 se začalo 

s uskutečňováním Státní informační politiky ve vzdělání (SIPVZ). Ta byla 

ukončena v roce 2006 s následujícími výsledky: 

Prvním sledovaným kritériem je materiální vybavenost. V roce 2006 bylo 

v českých školách 233 966 počítačů. O jeden počítač se tak dělilo 8 žáků. Což je 

celoevropský průměr. V oblasti obnovování výpočetních technologií a 

aktualizací softwaru české školy poněkud pokulhávají. Problém je v tom, že jen 

63,6% počítačů je mladších než 5 let. A právě pátý rok je tou pomyslnou 

hranicí, kdy je počítač považován za zastaralý. I když každý rok přibude do 

českých škol zhruba 30 000 počítačů, ke zvyšování jejich počtu a obnovování 

těch straších to stále nestačí.  

Dalším důležitým bodem je, že dříve byly prakticky všechny počítače 

umisťovány do specializovaných počítačových učeben. Dnes, stoupá množství 

počítačů, které jsou instalovány v běžných třídách. V roce 2004 to bylo 10,82% 

počítačů, v roce 2006 již 15,26%. Tento fenomén svědčí o tom, že počítače se 

stále častěji stávají běžnou součástí výuky. 

                                                 
6 Podle: POUTS-LAJUS, Serge, RICHÉ-MAGNIER, Marielle. L'école a l'heure d'internet : Les 

enjeux du multimédia dans l‘éducation. Paris : Nathan, 1998. 219 s. 
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Obrázek č.2 – využití počítačů v českých školách7 

Stejně tak stoupá počet datových projektorů a interaktivních tabulí. V roce 2006 

bylo na českých školách 2 213 interaktivních tabulí a 12 083 datových 

projektorů. I když čísla z let 2007 a 2008 nejsou zatím k dispozici, je zřejmé, že 

obliba interaktivních tabulí stoupá a to jak u kantorů, tak u studentů.  Důležitý je 

i fakt, že ve školách existují sítě mezi jednotlivými počítači. V roce 2006 bylo 

77,9% počítačů zasíťováno. Ani s přístupem k internetu na tom nejsou české 

školy špatně. Připojeno je 96,38% všech škol – včetně mateřských. A zhruba 

86% všech počítačů ve školách je připojeno k internetu. Nutno zdůraznit, že se 

jedná o data z roku 2006.  

                                                 
7 Převzato z: NEUMAJER, Ondřej . ICT vybavení škol aneb SIPVZ sečteno a podtrženo. Česká 
škola [online]. 2007 [cit. 2008-09-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=103735&CAI=2129>. 
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Obrázek č.3 – připojení českých škol na internet8 

Posledním sledovaným kritériem je vzdělání pedagogických pracovníků. 84% 

českých kantorů dosáhlo úrovně Z – disponují základními uživatelskými 

znalostmi. 13,39% pedagogů získalo osvědčení o absolvování úrovně P – 

poučený uživatel. 15,98% pedagogů ale tato školení zcela ignorovala. Původní 

plán SIPVZ bylo 75% učitelů s úrovní Z a 25% s úrovní P. Ředitelé škol ale 

upřednostnili vzdělání většího množství pedagogů na nižší úrovni a to hlavně 

z finančních důvodů. 9  

                                                 
8 Převzato z: NEUMAJER, Ondřej . ICT vybavení škol aneb SIPVZ sečteno a podtrženo. Česká 
škola [online]. 2007 [cit. 2008-09-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=103735&CAI=2129>. 

 
9 Podle: NEUMAJER, Ondřej . ICT vybavení škol aneb SIPVZ sečteno a podtrženo. Česká 
škola [online]. 2007 [cit. 2008-09-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=103735&CAI=2129>. 
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Obrázek č.4 – vzdělání pedagogických pracovníků v českých školách10 

 

Ve Francii je situace velice podobná té v České republice. Na středních školách 

připadá v průměru na jeden počítač 4,4 žáka. Na základních školách to je 9,9 

žáka. K internetu je připojeno 98% všech středních škol a druhých stupňů škol 

základních. A 89,4% škol mateřských a nižších stupňů základních škol. 

V oblasti vzdělání učitelů jsou získané údaje bohužel velice těžko porovnatelné. 

Ve Francii má osvědčení o schopnostech využívat informační technologie a 

internet ve výuce 4,7 učitele na školu. Tento údaj je bohužel nic neříkající, 

vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici data s čísly,  kolik učitelů je průměrně 

na škole.11 

 

 

Zajímavé jsou i statistiky v rámci celé Evropské unie. Podle zprávy  i 2010 2007 

je stav následující. Na jeden počítač průměrně připadá 9 studentů. V celé EU je 

přibližně 7,2 milionu počítačů na 63 839 555 studentů. Mezi nejlépe vybavené 
                                                 

10 Převzato z : NEUMAJER, Ondřej . ICT vybavení škol aneb SIPVZ sečteno a podtrženo. 
Česká škola [online]. 2007 [cit. 2008-09-20]. Dostupný z WWW: 
<http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=103735&CAI=2129>. 
11 Podle: Media et éducation [online]. 2002 [cit. 2008-09-30]. Dostupný z WWW: 
<http://media.education.gouv.fr/file/21/3/6213.pdf>.  
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patří v této oblasti již tradičně Dánsko, Nizozemí, Spojené království a 

Lucembursko, kde jeden počítač využívá 4 až 5 studentů. Nejhorší situace je 

v Polsku, Portugalsku a Řecku, kde je průměr na jeden počítač 17 studentů.  

Přibližně 90% všech evropských škol disponuje vysokorychlostním připojením 

k internetu. Nejlépe jsou na tom opět severské země, Estonsko, Holandsko. 

Nejhůře – stejně jako v počtu počítačů – Polsko, Řecko a Litva. V těchto zemích 

má vysokorychlostní připojení jen 70% všech škol.  

74% všech evropských učitelů přiznává, že pro přípravu či realizaci hodin 

používali počítač – případně internet. Nejvíce byly využívány textové editory a 

programy na vytváření presentací. I zde jsou obrovské rozdíly. K používání 

technologií se hlásí 96 % kantorů ve Spojeném království, 95% v Dánsku. 

Naopak v Řecku a Litvě je to jen 36%.  

I když by se na první pohled mohlo zdát, že využívání technologií souvisí s 

jejich dostupností, není tomu tak. Zářným příkladem toho je právě již 

zmiňovaná Francie. Zdejší školy jsou vzhledem k evropskému průměru 

vybaveny nadprůměrně, ale tento fakt nepostačuje k tomu, aby učitelé začali 

technologie více používat přímo ve výuce. 12 

 

Masovějšímu zavádění informačních technologií a internetu do výuky brání 

následující překážky: 

1.) První překážkou jsou sami učitelé. Určitá část z nich trpí vůči 

počítačům jistou mírou nedůvěry a někteří z nich ani počítače a 

internet neumějí v dostatečné míře používat. Odstranit tuto 

bariéru je možné jedině organizovaným vzděláváním učitelů. 

V zemích, kde tomu tak je, je procento kantorů, kteří technologie 

nevyužívají, výrazně nižší než tam, kde této oblasti není 

věnována zvýšená pozornost. V České republice je jakýmkoli 

vzděláním v této oblasti nedotčeno celých 16% kantorů. Otázkou 

je, zda-li zbývajících 74% vyučujících technologie v hodinách či 

v rámci jejich přípravy skutečně používá.   

                                                 
12 Podle: European Schoolnet : TIC: Tendances, innovations et enjeux en 2006-2007 [online]. 2003 
[cit. 2008-09-12]. Dostupný z WWW: 
<http://www.europeanschoolnet.org/ww/en/pub/eun/eu/national_policies.htm>.    
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2.) Další překážku nacházíme v samotných školách. Zde dost často 

není dostatečný počet počítačů, některé jsou špatně umístěny. 

Navíc chybí výukové programy. Je jen na ředitelích škol, aby 

jasně stanovili priority a to, jakým směrem se bude právě jejich 

škola ubírat.  

3.) V některých zemích se jedná o překážku systémovou. Zde sám 

vzdělávací systém a způsob hodnocení brání zavádění technologií 

do běžné pedagogické praxe. 13 

 

Přes všechna uvedená fakta je zcela evidentní, že počítače hrají v našem životě 

čím dál tím významnější úlohu. Západní společnost je na nich již zcela závislá. 

Je tedy nutné, abychom naše studenty na tuto skutečnost dostatečně připravili. 

V České republice právě teď probíhá rozsáhlá školská reforma. A ve školních 

vzdělávacích programech, které v současné době postupně začínají být ve 

školách uplatňovány, je na tuto oblast kladena zvýšená pozornost. A to jak 

v oblasti klíčových kompetencí, kde se objevuje v několika z nich – konkrétně 

v kompetenci k učení a kompetenci komunikativní. Tak ve vzdělávacích 

oblastech, kde je Informatika a Informační a komunikační technologie 

samostatnou oblastí. Dalším důležitým prvkem této reformy je důraz na 

mezipředmětové vztahy. Díky tomu jsou informační technologie čím dál tím 

častěji součástí výuky jiných vzdělávacích oborů. A to buď formou práce 

s počítačem a zpětným projektorem, či díky práci s interaktivní tabulí. Navíc 

roste i počet škol, ve kterých je zřízena speciální počítačová učebna, která není 

určena na výuku informatiky, ale mohou ji využívat právě učitelé ostatních 

vzdělávacích oborů, kteří chtějí prácí s výpočetní technikou a internetem oživit 

tradiční výuku.  

Ve Francii byla dokonce schopnost práce s informačními technologiemi 

zařazena mezi pět klíčových kompetencí, které by měl student po absolvování 

školní docházky ovládat.  

 

                                                 
13 Podle: POUTS-LAJUS, Serge, RICHÉ-MAGNIER, Marielle. L'école a l'heure d'internet : Les 

enjeux du multimédia dans l‘éducation. Paris : Nathan, 1998. 219 s. 
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3.  MOŽNOSTI VYUŽITÍ PO ČÍTA ČŮ A INTERNETU VE 
VÝUCE 
Jak již bylo řečeno, počítače a internet jsou v rámci mezipředmětových vztahů 

čím dál tím častěji zařazovány i do výuky jiných vzdělávacích oborů, než je 

informatika a informační a komunikační technologie. Je několik způsobů, jak se 

studenty pracovat. Prvním z nich je práce v učebně, která je vybavena zpětným 

projektorem napojeným k počítači. Dalším je práce v učebně, kde má každý žák 

k dispozici svůj vlastní počítač.  

3.1 PRÁCE V UČEBNĚ VYBAVENÉ ZPĚTNÝM 
PROJEKTOREM NAPOJENÝM K POČÍTAČI 
V dnešní době je již poměrně běžné, že jazykové učebny jsou vybaveny 

zpětným projektorem a počítačem. Tento fakt se dá velice dobře využít pro 

oživení výuky, ale určité prvky je možné začlenit i jako její běžnou součást. 

Je dobré mít počítač zapnutý při každé hodině. Velice často se totiž stane, že 

během hodiny vyučující společně se studenty narazí na nějaké slovíčko, 

kterému žáci nerozumějí, či ho nutně potřebují například pro přípravu dialogů 

apod. Pokud učebna nebyla vybavena počítačem, měli studenti k dispozici 

slovníky. Učitel může pochopitelně hledané slovo popsat francouzsky, či 

studentům rovnou prozradit jeho český význam. Efektivní je ale i práce se 

slovníkem nainstalovaným v počítači. Studenti rychle vyhledají potřebné slovo, 

jeho synonyma, antonyma, případně záludnosti, které dané slovo skýtá – a to jak 

při práci s česko francouzským slovníkem – v hodinách se nám velice osvědčil  

slovník Lingea Lexicon5. Tak i při práci s výkladovým slovníkem – Larousse 

Expression, nebo Le Petit Robert. Všechny jmenované slovníky mají i velice 

dobře udělané přehledy časování sloves. Pokud žáci nevědí, jak určité sloveso 

časovat, stačí ho vyhledat ve slovníku a promítnout pomocí zpětného 

projektoru. Je to rychlejší a jasnější než psaní slovesa na tabuli.  

V hodinách by se ale pochopitelně nemělo zapomínat ani na práci s klasickými 

slovníky. A to jak s tradičním překladovým, tak u pokročilejších studentů 

s výkladovými slovníky. Práce se slovníkem je jednou ze základních 

dovedností, kterou by měl každý, kdo se učí cizí jazyk, disponovat.  
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Další možností, jak při výuce francouzského jazyka využít počítač a zpětný 

projektor, je práce s autentickými materiály. A to především s obrázkem a 

videem.  

Použít se dají  ukázky z filmů, které se mohou v dnešní době stáhnout. Stejně se 

dají využít i upoutávky na film, které jsou také většinou na internetu volně 

k dispozici.  

Stránek, kde najdeme videa, která můžeme zdarma zhlédnout je celá řada. Mezi 

ty základní patří www.youtube.com a  www.dailymotion.com. Pokud má 

vyučující v úmyslu se ve své hodině věnovat práci s reklamními spoty, skvěle 

mu poslouží stránka  www.culturepub.fr, kde jsou reklamy přehledně seřazeny.  

 

Možnosti, jak využít video v hodinách je možné rozdělit  do čtyř skupin.  

Prvním druhem aktivit  jsou aktivity zaměřené na zrakovou pozornost.  

Studentům ukážeme krátkou ukázku – například videoklip, reklamu apod.  

Studenti musí na papír napsat všechny objekty, které během vizualizace viděli. 

Tato aktivita je velice výhodná, protože je rychlá, hodinu oživí a studenti si 

skvěle procvičí slovní zásobu. Je jen na učiteli, jakou ukázku vybere a na co se 

bude chtít zaměřit. Další možností je pustit ukázku bez zvuku, studentům rozdat 

kartičky s názvy objektů, které v ukázce uvidí. Kdo spatří objekt, který je na 

jeho kartičce, bouchne do stolu a zvedne papír se slovem nad hlavu a vysloví 

ho. Následně je možné popsat viděný předmět, či osobu, místo, na kterém se 

nachází apod. Tato aktivita je velice dobrá pro zopakování slovní zásoby – 

studenti jsou celou dobu ve střehu a navíc se propojují vjemy vizuální a 

sluchové, což je u učení velice důležitý prvek.  

Druhou eventualitou jsou aktivity zaměřené na zrakovou a sluchovou pozornost. 

Ty jsou založeny na principu spojování psaného textu a vizuálního vjemu. 

Studenti například vidí scénu bez zvuku a jejich úkolem je vymyslet dialog. 

Případně dostanou k dispozici několik dialogů a mají je přiřadit ke scénám, 

které viděli. Další možností je studentům ukázat kus z filmu  nebo reklamy. 

Někdy stačí pustit pouze hudbu. Jejich následným úkolem je vytvořit hypotézy 

o tom, kde se děj odehrává, kolik je tam osob, co dělají, jak vypadají atd. Tyto 

typy aktivit jsou velice zajímavé a v hodinách bývají efektivní. Jejich 

problémem je ale časová náročnost pro přípravu učitele.  
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Třetí možností jsou aktivity orientované  na sledování prvků nonverbální 

komunikace. Pro francouzštinu je tento fenomén příznačný. Učitel si najde 

ukázku, ve které se hojně vyskytuje právě nonverbální komunikace. Vždy, když 

se objeví nějaké významné gesto, on, nebo někdo ze studentů přehrávání zastaví 

a společně se snaží najít smysl gesta, situaci, ve které se používá. Následně je 

možné například sehrát scénky s použitím gest atd.  

Čtvrtou skupinou jsou činnosti zaměřené na mluvený a psaný projev. Na 

základě zhlédnuté ukázky mají studenti připravit dialogy.  

 

Velice dobře se pracuje i s předem připravenými hodinami, které jsou 

k dispozici na www.tv5.fr. Zde najdeme jak video, tak kompletní komentář pro 

pedagogy, tak pracovní listy pro studenty.  

 

Další možností je práce s obrázkem. Místo abychom studentům obrázky 

kopírovali, stačí je promítnout. Potom je můžeme využít jako materiál k popisu, 

vyprávění příběhu – co se stalo, proč, jak se bude děj dále vyvíjet. Dobré je i 

porovnávat dva obrázky.  

Také můžeme využít počítač a zpětný projektor, pokud budeme pracovat 

s tématy, která se týkají reálií. Je možné promítat fotografie, které 

komentujeme. Zručnější pedagogové vytvářejí i powerpointové prezentace. 

Téma pochopitelně mohou zpracovat i sami studenti a během svého projevu je 

demonstrovat. Ostatní si mohou psát poznámky. Tento způsob je velice dobrý 

například při přípravě maturitních témat v hodinách.  

Pokud je počítač v učebně vybaven kvalitními reproduktory, je možné ho využít 

i v rámci procvičování fonetiky. Na stránce http://phonetique.free.fr/ najdeme 

celou řadu aktivit, které je možné v hodině aplikovat. Od jazykolamů, po diktáty 

až po diskriminační cvičení.   

 

Rovněž je možné ukázat studentům stránky, které obsahují praktické informace, 

které by se jim mohly hodit. Například stránky důležitých institucí. Jedná se 

například o stránky Francouzského institutu v Praze – www.ifp.cz – zde studenti 

najdou veškeré informace o kulturních akcích, ale i o možnostech výuky jazyků 
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a studia ve Francii, termínech konání mezinárodních zkoušek DELF a DALF, 

dále je možné zde najít kontakt na francouzskou ambasádu a další instituce.  

 

3.2 PRÁCE V POČÍTAČOVÉ UČEBNĚ  
Pokud je ve škole počítačová učebna, která je k dispozici všem vyučujícím, je 

dobré ji občas využít  pro zpestření výuky. 

Studenti pracují samostatně na námi zadaných úkolech. Pomocí počítače pro 

učitele můžeme hlídat, zda-li skutečně dělají to, co mají.  

I zde máme celou řadu aktivit, které můžeme společně se studenty podniknout. 

První možností je práce na stránkách, které jsou vytvořeny dnes již ke každé 

francouzské metodě. K učebnici Connexions je k dispozici stránka 

http://www.didierconnexions.com/, kde najdeme celou řadu rozšiřujících 

cvičení ke každé lekci. Stejně tak existují doplňkové materiály i učebnici Forum 

– http://www.club-forum.com/. Velkou výhodou těchto cvičení je, že slovní 

zásoba, kterou cvičení nabízejí, je prakticky totožná s tou, kterou znají studenti 

z učebnice. Cvičení navíc poskytují okamžitou možnost opravy. Takže žáci 

hned vidí, kde udělali chybu a jaké je správné řešení. 

Další eventualitou je vyhledat cvičení na právě probíraný gramatický jev a 

studentům poskytnout jen odkazy. Pro hledání konkrétních cvičení se velice 

osvědčila internetová stránka http://www.lepointdufle.net/. Zde stačí do 

vyhledávače napsat námi požadovaný gramatický jev a objeví se celá řada 

cvičení. Při práci s těmito materiály je velice důležité, aby učitel nejdřív všechna 

cvičení sám vyzkoušel a dal studentům až „prověřené“ odkazy. Někdy na těchto 

stránkách totiž bývají chyby.  

 

Poslední možností je práce s autentickými materiály. Ať už se jedná o stránky 

novin, rádií či televizních stanic. Je třeba, aby kantor vše dobře naplánoval a 

studentům přesně zadal, jaké informace od nich očekává. Spousta předem 

připravených hodin se dá najít v odborné literatuře – LANCIEN, Thierry. De la 

vidéo à Internet:80 activités thématiques. Paris : Hachette, 2006. 127 s. 

Zde se objevují aktivity, které pracují a autentickými materiály jako například 

s weby, na kterých najdeme mapy či turistické informace – www.adele.org, 
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http://www.mappy.fr, www.tourisme.fr. Výborně se dají využít i stránky 

francouzských drah – www.sncf.fr, či některých průvodců – www.routard.com,  

stránky televizních stanic – www.tf1.fr, www.france24.fr, www.tv5.fr. Dalším, 

velice oblíbeným tématem při práci s autentickými materiály jsou weby týkající 

se gastronomie – http://www.arts-culinaires.com. 

Možností je skutečně celá řada a je na každém pedagogovi, aby si připravil 

hodinu podle svých představ.  
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4. PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ  
Vzhledem k tomu, že naše školství prochází v současné době poměrně zásadní 

reformou, jsou učitelé určitým způsobem nuceni k tomu, aby se snažili svou výuku 

obohatit zajímavými a novými metodami. Jednou z těch, která se začíná prosazovat 

skutečně masově, je tzv.projektová metoda. Ještě donedávna se jednalo o metodu 

používanou hlavně v alternativních školách. V tradičních školách bylo její 

využívání velice sporadické a většinou se jednalo jen o zpestření běžné výuky.  

V současné době ale většina škol již organizuje projektové dny, či dokonce týdny. 

A na spoustě z nich najdeme i celoroční projekty, které studenty provázejí po celý 

školní rok.  

A co to vlastně projektová metoda přesně je? Je to „vyučovací metoda, v níž jsou 

žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých projektů a získávají zkušenosti 

praktickou činností a experimentováním. Je odvozena z pragmatické pedagogiky a 

principu instrumentalistu, rozvíjené J.Deweyem, W.Kilpatrickem aj. V USA a 

dalších zemí jedna z nejvýznamnějších metod podporující motivaci žáků a 

kooperativní učení. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, praktických 

problémů ze životní reality nebo praktické činnosti vedoucí k vytvoření nějakého 

výrobku, výtvarného či slovesného produktu.“14  

 

Za vznikem této metody stojí podle většiny pramenů dva američtí pedagogové – 

J.Dewey(1859 – 1952) a jeho žák H.Kilpatrick (1871 – 1965). Kritiku tradičního 

frontální vyučování a toho, že škola žáky nepřipravuje dostatečně na život, najdeme 

už v díle římského filosofa Seneky, jehož citát „Non vitae sed scholae discimus“ 

jasně říká, že studenti se neučí pro život, ale pro školu samotnou. 

Projektovou metodu najdeme i v díle J.A.Komenského.  

Tato metoda má řadu kritiků, kteří tvrdí, že žáky nevede k tomu, aby zvládli 

systematicky látku jednotlivých předmětů.  

Na druhou stranu má i celou řadu pozitiv. Přispívá k překonávání mezer mezi 

teoretickými znalostmi a jejich praktickým využitím – praktická a teoretická činnost 

mají jedno společné téma. Takže projekt má praktické zaměření. Jednotlivé 

vzdělávací oblasti se v rámci projektu prolínají. Studenti zkoumají jeden problém 

                                                 
14 PRŮCHA, Jan, MAREŠ, Jiří, WALTEROVÁ, Eliška. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2008. 
s. 184. 
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z mnoha různých aspektů. A musejí si samostatně naplánovat, jak budou 

postupovat. Díky tomu se naučí lépe vyjadřovat a rozvrhnout svou práci. Student je 

rovněž veden k odpovědnosti za výsledek.  Dalším důležitým prvkem je práce ve 

skupinách – studenti musejí spolupracovat, naučit se naslouchat druhým a jejich 

názor respektovat, koordinovat práci.  Díky tomu dochází k rozvoji základních 

klíčových kompetencí. A to převážně kompetenci k řešení problémů, kompetenci 

komunikativní a kompetenci sociální a personální. Další kompetence – k učení, 

občanská a k podnikavosti pochopitelně nejsou opomenuty. Proto je oblíbenost 

projektové metody v dnešním školství na vzestupu. 15 

 
Projekty je možné klasifikovat z mnoha aspektů.  

1.) „Hledisko času – podle něj dělíme projekty na dlouhodobé, střednědobé a 

krátkodobé, 

2.) Účelu – problémové, konstruktivní, hodnotící 

3.) Navrhovatele – iniciované žákem, učitelem 

4.) Počtu zúčastněných – individuální, kolektivní  

5.) Místní – školní, domácí 

6.) Velikosti – malé, velké 

7.) Oboru – jednopředmětové, mezipředmětové „16 

4.1 POSTUP PRÁCE NA PROJEKTU17 

1.) Prvním a asi i nejdůležitějším a nejtěžším bodem při práci na projektu je výběr 

tématu projektu a jeho záměr – jaký bude mít přínos pro žáky atd. Při výběru 

předmětu projektu je důležité, aby bylo téma dostatečně spjato s učebními 

osnovami. Ale rovněž by při jeho zpracovávání měli studenti získat nové znalosti a 

dovednosti. Není vhodné, aby se žáci věnovali tématu, které vůbec nesouvisí 

s látkou probíranou ve škole  a nebo se zabývali tématem, které již mají dostatečně 

zažité.  

                                                 
15 DVOŘÁKOVÁ, Markéta. Projektové vyučování jako možnost integrace obsahu vyučování. In 
VALIŠOVÁ, Alena. Historie a perspektivy didaktického myšlení . Praha : Karolinum, 2004. s. 227-
223. 
16 KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová metoda a projekt . Komenský CZ. 2002, sv. 127, č. 2, s. 4-
10. 
17 Podle: LARSEN, Signe Holm. Projektové vyučování. Moderní vyučování . 2002, roč. 8, č. 9, s. 
19-21. 
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Téma by nemělo být definováno příliš úzce ani příliš zeširoka. Mělo by studenty 

navést k samostatnému vyhledávání informací a správnou volbou tématu se 

předejde  zabřednutí do tématu či naopak tomu, že studenti nebudou moci potřebné 

informace vyhledat.  

 

2.) Souběžně s volbou tématu bychom se měli věnovat i stanovení cílů. Tedy tomu, 

čeho chceme dosáhnout. Cíle bychom neměli omezovat jen na ty kognitivní, jelikož 

projekt je skvělou možností, jak rozvíjet celou žákovu osobnost.  

V rámci projektu je široký prostor pro průřezová témata, která najdeme ve Školních 

vzdělávacích programech. Během realizace projektu je možné se věnovat každému 

z nich. Stačí jen vhodně zvolit téma. Průřezová témata, kterým bude v rámci 

realizace projektu dán největší prostor, jsou následující: Osobností a sociální 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech.  

 

3.) Dalším bodem je plánování celého projektu. Je třeba utřídit a zapojit všechny 

oblasti, které s tématem projektu souvisí do výukových celků. Důkladně promyslet 

mezipředmětové vazby. Dále se musí promyslet délka projektu. Ta je ale většinou 

určena předem (škola organizuje projektové týdny atd.). Obecně se pro projekty 

doporučuje jeden týden. Ten by měl být ale věnován jen projektu a studenti by 

neměli být rozptylováni dalšími povinnostmi.  Rovněž se musí promyslet, jaké 

organizační formy práce se budou používat a zajistit vzhledem k jejich výběru 

odpovídající pomůcky, pracovní materiály, náležitě vybavené učebny atd. Předem 

by měla být určena i forma výstupu projektu, abychom pro její přípravu měli 

k dispozici odpovídající materiální vybavení. 

 

4.) Nyní se dostáváme k samotné realizaci projektu. Jelikož budou studenti pracovat 

ve skupinách, musíme je do těchto skupinek rozdělit. Není dobré, aby pracovali ve 

skupině se svými přáteli. Jedním z mnoha cílů projektu může totiž být i dovednost 

naučit se pracovat s lidmi, se kterými se v osobním životě nepřátelí. Každá skupina 

bude zpracovávat tu část tématu, která jí je nejbližší. Posledním důležitým bodem 

v utváření skupin je, aby jejich členové byli na zhruba stejné intelektuální úrovni.  
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Může se stát, že spolupráce v některých skupinách nebude fungovat. V tomto 

případě se vyučující nesmí bát zasáhnout i v průběhu projektu a změnit personální 

obsazení skupin.  

 

5.) Projekt by měl být zahájen nějakou výjimečnou událostí. Může se jednat o 

návštěvu výstavy, televizního studia, exkurzi, filmové nebo divadelní představení. 

Díky tomuto začátku si žáci uvědomí různorodost tématu, které se týká jejich 

projektu. A je velice pravděpodobné, že se objeví spousta nápadů jak projekt 

obohatit.  

 

6.) Během realizace projektu žáci samostatně pracují na zadaném tématu. Učitel 

funguje jako koordinátor a práci studentů usměrňuje tak, aby vedla k předem 

stanoveným cílům. Je dobré, když studenti vyhledávají informace i mimo školu, 

spolupracují s odborníky. 

 

7.) Každý projekt by měl mít nějaký výstup. Ty mohou mít celou řadu podob. 

Nejpopulárnější jsou powerpointové prezentace. Další možností jsou flip carty, 

které jsou rozmístěny ve škole, pokrmy, noviny, filmy, povídky, krátké zprávy či 

divadelní představení. Důležité je, aby u prezentace výstupu bylo větší množství 

lidí. Pokud škola organizuje projektový týden, velice často vyhradí část některého 

z následujících dní na prezentaci výstupů z projektů. Díky tomu je zajištěno, že se 

prezentace zúčastní velké množství lidí, a děti mají okamžitou zpětnou vazbu své 

práce. Dobré je pozvat i rodiče a tím je zapojit do dění na škole. Pokud se projekt 

týká nějakým způsobem školy či jejího okolí nebo historie, studenti by měli pozvat 

místní obyvatele čí pamětníky.  Stává se, že studenti organizaci prezentace podcení. 

Učitel musí být tedy maximálně důsledný, aby tomu předešel.  

 

8.) Evaluace projektu je velice složitá záležitost. Hodnotit by se mělo v průběhu 

celého projektu a rozhodně by se nemělo jednat o jednostrannou evaluaci – od 

učitele k žákům. Studenti by měli být schopni autoevaluace. Jedná se o zcela jiný 

způsob hodnocení, než na který jsou studenti zvyklí z běžné výuky, ale to rozhodně 

neznamená, že je méně účinný. Žáci by měli umět ohodnotit svou práci a práci 

svých kolegů. Přiznat nedostatky a vzít si z nich ponaučení do příštích projektů.  



 26 

 

4.2 ROLE UČITELE BĚHEM PROJEKTU 

Vzhledem k tomu, že se projektová výuka značně liší od té běžné, je zřejmé, že 

dochází i k posunu vnímání rolí jednotlivých účastníků. Jak učitel, tak studenti se 

mohou během realizace projektu naučit spoustu nových věcí a mohou rozvinout i 

řadu kompetencí. 

Změna role učitele je více než zásadní. V klasické výuce je to právě on, kdo má 

v rukou organizaci celé hodiny. Žák je naopak v pasivní roli recipienta. Během 

projektu žák svou pasivní roli opouští a sám se aktivně podílí na aktivitách 

spojených s učením.  V průběhu projektu to již není učitel,  kdo disponuje 

výhradním právem na organizaci. Jsou to jeho studenti, kteří přebírají tuto roli. Oni  

sami si organizují průběh všech činností. A učitel se z organizátora a 

zprostředkovatele vědomostí stává managerem, který celý proces řídí, je studentům 

připraven kdykoliv pomoci a jejich činnost korigovat. 

Je to žák, kdo se přesouvá do centra práce, nikoliv učitel, jak tomu bývá u klasické 

frontální výuky.  

Z toho  můžeme vyvodit, že během projektu by se měl vztah učitel žák změnit na 

vztah partnerský. To je fakt, se kterým má spousta učitelů problém. Bojí se, že 

pokud navážou se studenty partnerský vztah, ztratí ve třídě autoritu. Nicméně bez 

přistoupení na změnu statutu nelze žádný projekt úspěšně realizovat.  

Role učitele je nejdůležitější na samém začátku projektu, kdy pomáhá studentům 

připravit jednotlivé části projektu a časový harmonogram. V průběhu projektu 

poskytuje studenům zpětnou vazbu.18 

 

Učitel by měl být schopen: 

„ - poskytnout kvalifikované odpovědi na otázky z různých oblastí a pružně 

reagovat  na nové skutečnosti, které se v projektu vyskytly 

 -     poradit při formulaci nových otázek pro výzkum 

- ukázat žákům, jak se dostat z těžkostí a slepých uliček, podpořit je, když ztratí 

jistotu, nebo si nevědí s projektem rady 

                                                 
18 VANÍKOVÁ, V ěra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie žáka při učení se 
cizím jazykům. Komenský CZ. 2006, roč. 131, č. 3, s. 9-13. 
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- zasáhnout, když člen nějaké skupiny má tendenci zbytku skupiny práci kazit 

- donutit žáky, aby přemýšleli v situacích, kdy mají tendenci přijmout snadné řešení 

- pomoci žákům naplnit cíle a ohodnotit vykonanou práci“19  

  

4.3 PROJEKTOVÁ METODA A VÝUKA CIZÍCH JAZYKŮ 

V odborné literatuře se setkáme s názory, že ve výuce cizích jazyků se projektová 

metoda nedá příliš využít. Hlavní překážkou je fakt, že studenti dostatečně 

neovládají studovaný cizí jazyk – to je  problematické hlavně u začátečníků. Další 

překážkou je nutnost neustálého opravování chyb a používání mateřského jazyka 

pro koordinaci celé práce.  

Na tyto názory najdeme pochopitelně celou řadu protiargumentů. Je třeba si totiž 

uvědomit, že v jazykové výuce nejde jen o naučení se samotnému jazyku, ale i o 

seznámení se s reáliemi zemí, kde se studovaný jazyk používá. Hodiny cizího 

jazyka i v dnešní době velice často bývají jedinou komunikativní situací, kterou 

student za celý den ve škole zažije. Takže díky projektu bychom mohli rozvíjet jeho 

jazykové kompetence. Dále se během výuky cizímu jazyku rozvíjí komunikační 

kompetence. A právě v rámci projektů se žáci mohou ujistit, že i po poměrně krátké 

době v jazyce něco umí a jsou schopni vyhledat základní informace či je předat. 

Díky projektům jsou žáci i motivováni k učení, protože mají možnost se dozvědět 

něco o kultuře země, ve které se studovaným jazykem mluví.  

Nicméně je třeba studenty na práci na projektu postupně připravit. A to tak, že do 

tradiční výuky jsou začleňovány prvky projektové práce. Může se jednat o různé 

jazykové hry, ankety ve třídě či skupinové práce. Studenti se mohou i spolupodílet 

na utváření vyučovací hodiny. Například výběrem textu, se kterým se bude 

pracovat, či přípravou cvičení pro ostatní, prezentací na určité téma atd. Dalším 

krokem jsou tzv.monoprojekty. V dnešních francouzských metodách, zejména 

v těch určených pro mladší studenty, najdeme náměty na tyto projekty. Například 

v metodě Et toi je po každých třech lekcích návrh na projekt – zápis  do sportovního 

klubu, příprava a organizace večírku, tvorba blogu,  tvoření portrétu – robota 

jednoho chlapce či dívky ze třídy.  

                                                 
19 LARSEN, Signe Holm. Projektové vyučování. Moderní vyučování . 2002, roč. 8, č. 9, s. 19-21. 
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Pro většinu učitelů je práce s těmito metodami a s monoprojekty již naprostou 

samozřejmostí, ale stále se najdou tací, kteří trvají na tradičních metodách a invence 

se obávají.  

Poslední dobou ale stále stoupá ve výuce cizích jazyků obliba využívání moderních 

technologií. Ty dovolují skupině „opustit“ třídu i školu. Jedná se o různě e-mailové 

projekty. Myšlenka dopisování si s partnerem ze země, jejíž jazyk se učím, je už 

velice stará a evidentně funguje. Studenti nejen, že v rámci komunikace zlepší svůj 

písemný projev, ale také i najdou přátele a mohou se dozvědět celou řadu informací 

o zemi, jejíž jazyk studují.20  

V současnosti se ale prosazují i internetové projekty. Jedním z nich je i eTwinning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 VANÍKOVÁ, V ěra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie žáka při učení se 
cizím jazykům. Komenský CZ. 2006, roč. 131, č. 3, s. 9-13. 
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5. eTWINNING  

5.1eTWINNING V RÁMCI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
 
Aktivita eTwinning vznikla v roce 2005 jako součást Programu celoživotního učení 

(LPP – Lifelong  Learning Programme), jehož doba trvání je vymezena lety 2007 a 

2013. Iniciátorem vzniku byla Evropská komise (CE – European Comission, La 

Comission Européenne).  

V současné době je do LPP zapojeno 27 států Evropské unie (EU – The European 

Union, L’Union européenne). Dále tři země EFTA – Evropského sdružení volného 

obchodu (The European Free Trade Association) – Norsko, Island, Lichtenštějnsko. 

Dále se účastní i Turecko, které je kandidátskou zemí EU.  

Program celoživotního vzdělávání obsahuje čtyři odvětvové programy:  

1.) COMENIUS – který je zaměřený především na předškolní a školní 

vzdělávání až do úrovně ukončení středního vzdělání 

2.) ERASMUS – který je orientovaný na vysokoškolské vzdělávání a odborné 

vzdělávání na vysokoškolské úrovni 

3.) LEONARDO DA VINCI – který je zaměřený na odborné vzdělávání a 

odbornou přípravu 

4.) GRUNDTVIG – který je orientovaný na vzdělávání dospělých a celoživotní 

učení. 

Dále je do Programu celoživotního vzdělávání zahrnut ještě tzv. Průřezový 

program, jehož cílem je spolupráce a inovace politik, podpora studia jazyků,  

informační a komunikační technologie a šíření a využívání výsledků v oblasti 

celoživotního učení. 21 

  

 

V rámci programů, které patří do LPP má eTwinning speciální status v rámci 

programu Comenius.  

Cílem programu Comenius je rozvoj porozumění mezi mládeží a snaha o to, aby si 

mladí lidé osvojili základní dovednosti, které přispějí k jejich individuálnímu 

                                                 
21Podle:  Lifelong Learning Programme (LLP) = Program celoživotního učení [online]. 2007 [cit. 
2008-10-15]. Dostupný z WWW: <http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-
folder&project_folder_id=17&view_type_code=program&#record_1099>. 
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osobnostnímu růstu. Což jim usnadní vstup a působení na trhu práce a podnítí jejich 

zájem o participaci na dění v Evropě.  

Program Comenius je určen pro žáky a studenty všech stupňů škol – od mateřských 

po střední. Školám jako celkům, učitelům a pracovníkům ve školách, organizacím, 

které jsou zapojeny do školního vzdělávání a jejich zaměstnancům, výzkumným 

ústavům a vysokým školám, které se věnují přípravě budoucích učitelů.  

V rámci programu Comenius je realizována celá řada aktivit.  

1.) Individuální mobility – jedná se o mobility studentů a učitelů – výměny. 

Vzdělávací kurzy pro pedagogy a ostatní osoby působící ve školství. 

Asistentské pobyty pro studenty učitelství. 

2.) Podpora spolupráce – meziškolní (Comenius projekty partnerství škol) či 

mezi organizacemi, které zodpovídají za podobu školního vzdělávání. Zde je 

důraz kladen obzvláště na regionální a příhraniční kooperaci.  

3.) Centralizované multilaterální projekty – výměna zkušeností, tvorba nových 

výukových metod a materiálů. 

4.) Centralizované tematické sítě – podpora projektů z dané tematické oblasti a 

rozvoj vzdělání v daných tematických odvětvích. 

5.) Doprovodné aktivity – eTwinning 22 

 

5.2 PEDAGOGIKÝ PŘÍNOS PROJEKTU eTWINNING 
Pro dnešní mladé lidi je zcela přirozené, že se svými přáteli komunikují pomocí 

internetu. Informace, které potřebují, si rovněž vyhledávají prostřednictvím 

technologií. Dalo by se říci, že informační technologie a internet jsou již nedílnou 

součástí jejich života. A právě eTwinning je možnost, jak tohoto faktu využít. Jedná 

se o projekt, v jehož rámci spolupracují školy z různých zemí a prostřednictvím 

moderních technologií pracují na společném projektu či se společně učí. Jak již bylo 

řečeno je to projekt financovaný z prostředků Evropské komise a jednotlivých 

národních ministerstev školství. eTwinning poskytuje učitelům prostor, v rámci 

kterého mohou komunikovat s ostatními evropskými kolegy, a najít tak inspiraci 

pro své vlastní projekty. 

Zapojit do aktivity eTwinning se mohou všechny školy kromě vysokých.  

                                                 
22 Podle: O programu Comenius [online]. 2007 [cit. 2008-10-17]. Dostupný z WWW: 
<http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=19&>. 
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Je ale  všeobecně známým faktem, že spolupráce mezi školami po celé Evropě není 

ničím novým. Většina českých škol pořádá výměnné zájezdy s partnerskou školou 

v zahraničí či realizuje poznávací zájezdy. Tyto aktivity vznikaly a vznikají 

většinou na podnět učitelů cizích jazyků a jako destinace jsou zcela pochopitelně 

vybírány země, kde se studovaným jazykem hovoří. Spousta českých škol také 

uskutečnila projekty v rámci programu Comenius.  

Další možností mezinárodní spolupráce je již výše zmiňovaný eTwinning.  

A jaký může být přínos realizace nějakého projektu v rámci aktivity eTwinning pro 

studenty? Stejně jako tomu je u výměnných pobytů, je to hlavně rozvoj jazykových 

znalostí. Ty jsou díky kontaktu s partnerem z cizí země zasazeny do reálného 

kontextu. Navíc se právě díky vzájemné spolupráci a společným řešením problémů 

poznávají studenti jinou kulturu a názory. Ty jsou vždy ovlivněny situací, která 

panuje v té či oné zemi. Na mysli máme jak kontext historický, tak i kontext 

kulturní, politický či ekonomický. Takto mohou žáci poznat a porovnat podmínky 

života v jednotlivých evropských zemích a naučit se vzájemnému respektu a 

toleranci. Tento fakt sice není to hlavní, o co v projektu jde, ale jedná se o důležitou  

součást.  

Cílem projektů eTwinning je zintenzivnit  spolupráci mezi jednotlivými evropskými 

školami a  připravit studenty na studium, práci a život v Evropě. A pochopitelně 

učinit výuku zajímavější a kvalitnější. Studenti budou v rámci projektů rozvíjet 

nejen své komunikační a jazykové schopnosti, ale i svou počítačovou gramotnost. 

To se netýká jen studentů, ale i učitelů. Práce na projektu umožní profesní a lidský 

růst i jim.  

Internetový projekt má stejně jako běžný projekt předem jasně stanovené cíle, 

postup a výstup, který je cílem celé práce. Komunikace probíhá prostřednictvím 

informačních technologií a to jak komunikace mezi partnery ze dvou různých škol, 

tak i mezi kantorem a jeho žáky a mezi studenty navzájem. Nicméně učitel si musí 

k tomu, aby mohl uskutečňovat své pedagogické cíle najít zahraničního partnera a 

na cílech, očekáváních a aktivitách které budou společně realizovat, se musejí 

domluvit.  

Projekty nejsou nijak časově omezené. Je jen na jednotlivých účastnících, jak 

dlouho bude jejich spolupráce trvat. 
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Většinou projekt na škole realizuje jen jeden učitel. Ale je možné se setkat i 

s projekty celoškolními. Někdy se dokonce stává, že se do projektu zapojí i místní 

komunita. 

Je velice důležité, aby učitel začínal s jednoduchými projekty a jak bude nabírat 

zkušenosti, přecházel společně se svými studenty k projektům obsáhlejším.  

Stejně jako u tradičního projektu je třeba převést co nejvíce odpovědnosti na žáky 

samotné. A to už od samého počátku. Studenti by se měli podílet na výběru tématu 

a během realizace by to měli být právě oni, kdo bude z velké části rozhodovat. 

Důležité je pochopitelně jasné směřování k výstupu. Ten může mít celou řadu 

podob – od powerpointové prezentace, přes film, noviny, časopis až po vlastní 

webovou stránku. To, že žáci vědí, jaký bude výstup z jejich projektu, je velice 

motivační. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že při realizaci projektu není 

nejdůležitější výstup, ale právě cesta k němu. Proces, během kterého dochází 

k učení.  

V českém školství právě nyní probíhá zásadní reforma, jejímž principem je 

zavádění školních vzdělávacích programů. V jejich rámci by mělo docházet 

k rozvoji kompetencí. Jedná se o kompetenci k učení, k řešení problémů, dále pak 

kompetence sociální a personální, komunikativní, občanské a pracovní. Právě tyto 

kompetence mohou studenti v rámci realizace projektů eTwinning získat. To je 

další fakt, který by měl kantory motivovat k tomu, aby se pokusili s eTwinningem 

začít. Díky aktivitě eTwinning dochází i k naplňování průřezových témat, jako jsou 

Multikulturní výchova, Mediální výchova, Výchova k myšlení v evropských a 

globálních souvislostech atd. To je další, velice důležitá součást školních 

vzdělávacích programů. 23   

 

5.3 KOORDINACE PROJEKTŮ eTWINNING  

V každé evropské zemi, která je do projektu eTwinning zapojena, funguje národní 

středisko (National Support Service – NSS). V České republice je tato instituce 

součástí  Národní agentury pro vzdělávací programy – www.naep.cz. Jednotlivá 
                                                 

23 Podle: Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR. ETwinning : vzdělávací projekty 
škol v Evropě. Praha : Portál, 2007. 106 s. 
 Podle: Národní institut pro další vzdělávání. ETwinning v České republice. Praha : [s.n.], 
2006. 68 s. 
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střediska mezi sebou úzce spolupracují – pomáhají školám jak po stránce 

metodické, tak například i s výběrem partnera, pokud se jedná o hodně specifické 

projekty. Práce všech národních středisek je řízena z Centrálního podpůrného 

střediska.  

České Národní podpůrné středisko má za úkol celou řadu činností. Jednak 

informuje o aktivitě eTwinning na českém informačním portálu www.etwinning.cz. 

Zde najdeme celou řadu informačních materiálů, zprávy o chystaných  i již 

proběhlých akcích, kontakty na kolegy, kteří by nám mohli být v případě potíží 

nápomocni. Dále je zde možné najít zkušenosti ostatních kolegů, ukázky úspěšně 

realizovaných projektů a typy na práci s technologiemi. Národní podpůrné středisko 

také organizuje semináře pro učitele. A to jak pro ty, kteří s eTwinningem začínají, 

tak pro ty pokročilejší. Semináře se odehrávají pochopitelně i na mezinárodní 

úrovni. Národní podpůrně středisko se snaží o to, aby se  čeští učitelé účastnili 

těchto mezinárodních seminářů a konferencí zaměřených na rozvoj aktivity 

eTwinning.  Semináře mohou být jak dlouhodobé – například letní škola pro učitele, 

tak i jen jednodenní. Například na Symposiu Sdružení učitelů francouzštiny byla 

aktivita eTwinning prezentována dvakrát. První přednáška byla určena naprostým 

začátečníkům, ta druhá těm, kteří již s eTwinningem mají nějakou zkušenost. Každá 

prezentace trvala cca.90 minut.  

Dále má za úkol vytvářet a distribuovat metodické materiály a poskytovat učitelům 

metodickou pomoc během realizace projektů.  

Rovněž registruje projekty, které chtějí uskutečnit české školy. Každá škola, která 

začne na nějakém projektu pracovat, obdrží certifikát eTwinning Label. Na něm 

najdeme název projektu a nejdůležitější informace o účastnících.  Je už pak na 

každé škole, jak s ním naloží. Jedná se totiž o oficiální dokument o mezinárodní 

spolupráci a těch není při prezentaci školy nikdy dost. Tímto dokumentem je také 

možné podložit žádost o získání dalších zdrojů potřebných k realizaci projektu. 

Školy totiž mohou zažádat o finanční dotace na různé instituce v EU (strukturální 

fondy) i v České republice (kraje, města). Národní podpůrné středisko by se mělo 

snažit o to, aby tyto instituce byly o aktivitě eTwinning dostatečně informovány. 

Nejčastěji školy zapojené v projektech eTwinning  spolupracují s projektem 

Comenius. Díky tomu, že již jsou zapojeny do aktivity eTwinning, mají větší šanci 

získat finance právě z tohoto projektu. Nejčastěji jsou tyto finanční prostředky 



 34 

využívány na mobilitu studentů a učitelů. Jednotlivé spolupracující subjekty se 

mohou navštívit a tím završit svou spolupráci.  

Aktivita eTwinning se ve většině případů obejde bez této finanční podpory, jelikož 

se jedná o spolupráci na dálku. Jak již bylo zmíněno, eTwinning se od ostatních 

evropských programů liší právě tím, že neposkytuje finanční prostředky, ale 

podmínky pro realizaci.  

Ty nejlepší projekty mohou získat finanční cenu i v rámci projektu eTwinning. 

Každoročně jsou udělovány Národní ceny. První cena byla v roce 2006 150 000 

korun, druhá cena 50 000 korun a třetí 25 000 korun. Nejedná se ale o jediný 

způsob oceňování a hodnocení projektů zúčastěných škol. Národní podpůrné 

středisko koordinuje udělování certifikátů kvality. Vždy sestaví komisy hodnotitelů, 

v které jsou odborníci z Pedf UK, VUP, NAEP apod.  

Pokud chce projekt obdržet certifikát kvality (eTwinning Duality Label), musí si o 

něj zažádat.  Když získá certifikát kvality i partnerská škola, projekt automaticky 

obdrží Evropský certifikát kvality. Úspěšné projekty jsou následně prezentovány na 

konferencích a navíc udělování certifikátů kvality pomáhá k vytipování schopných 

učitelů, ze kterých se následně mohou stát  školitelé. Ti jsou pověřeni vedením 

seminářů pro ostatní učitele. A navíc se na ně ostatní kantoři mohou obrátit, pokud 

potřebují během projektu poradit. Kontakt na ně je možné najít na stránce 

www.etwinning.cz. Úspěšné projekty je možné najít v Galeriích projektů -  

http://www.etwinning.cz/index.php?topic=galerie – galerie českých projektů.  

Nebo na http://www.etwinning.net/cz/pub/inspiration/gallery.htm - galerie všech 

evropských projektů.   

Na základě těchto projektů jsou vytvářeny tzv.balíčky. Jedná se o přesný návod, jak 

daný projekt realizovat, pro koho je určen atd. Projekty jsou řazeny podle témat. 

Aktuální seznam balíčků najdeme na  

- http://www.etwinning.net/cz/pub/inspiration/kits.htm  

Doposud  získalo certifikát kvality – eTwinning Duality label celkem 51 českých 

škol. Naposledy se certifikáty udělovaly v dubnu 2008. Tehdy je získalo 26 škol. Ty 

pak měly možnost své projekty prezentovat na národní konferenci eTwinning, která 

se uskutečnila v Plzni. Tam došlo i k předání certifikátů. Další se budou udělovat na 

podzim 2008. Školy mají možnost odesílat své žádosti o certifikát průběžně.          

Na jejich pracovní ploše Twinspace je na dotazník přímo odkaz – sekce Label.      



 35 

Na stránkách www.etwinning.cz je navíc spousta rad, jak při vyplňování postupovat 

a na co je při následném hodnocení kladen největší důraz. 24 

 

 

5.4 FÁZE REALIZACE eTWINNINGOVÉHO PROJEKTU25  
Celou realizaci projektu můžeme rozdělit, stejně jako u běžného projektu, do 

několika fází.  

1.) zjišťování informací – o aktivitě eTwinning  

2.) registrace školy 

3.) hledání partnera 

4.) registrace partnerství 

5.) spolupráce 

6.) hodnocení 

7.) ocenění 26 

5.4.1 ZISK INFORMACÍ 

 
Nejčastěji se učitelé setkávají s informacemi o aktivitě eTwinning na jednom ze  

seminářů, které pořádá Národní agentura pro vzdělávání. Zde jsou učitelům 

vysvětleny základní principy aktivity a následně dochází k demonstraci úspěšných 

projektů – většinou těch, které dostaly ocenění Quality Label. Tento způsob zisku 

informací je nanejvýš vhodný, protože učitel je hned od počátku seznámen s riziky, 

která ho během případné realizace projektu neminou. A je mu ukázán přesný 

postup, jak realizovat úspěšný projekt. Nevýhodou tohoto způsobu zisku informací 

je to, že někteří učitelé mohou mít pocit, že jen jedna cesta – ta prezentovaná na 

semináři, je ta správná. Což vede ke slepému kopírování projektů a učitelé následně 

nejsou nuceni rozvíjet svou tvořivost. Je nutné zdůraznit, že každý projekt je 

realizován s jinou skupinou. A každá skupina je specifická. Takže, i když budeme 
                                                 
24 Podle: Národní podpůrné středisko pro eTwinning v ČR. ETwinning : vzdělávací projekty škol v 
Evropě. Praha : Portál, 2007. 106 s. 
 
25 Podle: BRDIČKA, Bořivoj. Jak na eTwinningové projekty [online]. 1995 [cit. 2008-10-26]. 
Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/prezentace/JaknaeTpr.pdf>. 

26 Podle: Národní institut pro další vzdělávání. ETwinning v České republice. Praha : [s.n.], 
2006. 68 s. 
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realizovat projekt na stejné téma, dopadne v každé skupině úplně jinak. Učitelé by 

se  měli seznámit s projekty, které dostaly ocenění Quality Label. A to nejen s těmi, 

které uskutečnily české školy, ale i s těmi zahraničními. Na serveru 

www.etwinning.net je skutečně velké množství projektů, jež mohou posloužit jako 

inspirace.  

Informace je možné získat i díky sdružením jednotlivých skupin učitelů. Například 

Sdružení učitelů francouzštiny (SUF) zve pravidelně na konferenci do Poděbrad 

zástupce z NAEP, kteří tam aktivitu eTwinning prezentují. V časopise Bulletin, 

který SUF vydává, najdeme pravidelně články, které se této aktivity týkají. Jedná se 

buď o představení úspěšných projektů, které byly realizovány ve francouzském 

jazyce, či rozhovory s učiteli, kteří tyto projekty realizovali.  

Další možností, jak se zapojit do aktivity eTwinning, je aktivní kolega. Jednou 

z předností aktivity eTwinning je rozvíjení mezipředmětových vztahů. Takže se 

může stát, že kolega, který pracuje na projektu, najednou zjistí, že by potřeboval, 

aby jiný vyučující v rámci své vzdělávací oblasti  se studenty zpracoval téma, které 

potřebují pro úspěšnou realizaci projektu. Nejčastější je spolupráce s učiteli 

informatiky a informačních a komunikačních technologií. Ti mohou v rámci výuky 

se studenty zpracovat například power pointové prezentace, které jsou velice často 

celkovým výstupem celého projektu. Pochopitelně se nejedná o jediný možný 

způsob spolupráce. Fantazii se během práce na projektu meze nekladou. Spolupráce 

mezi kolegy je cestou, po které by se mělo ubírat celé školství. Otevřená škola by 

měla být školou budoucnosti. Otevřená jak v rámci mezipředmětových vztahů, tak 

ve vztahu školy a jejího okolí.  

 

5.4.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU 

Pro registraci na www.etwinning.net je nutné, aby o všem vědělo vedení školy. 

Jelikož učitel neregistruje jen sebe, ale celou školu. Pochopitelně, že z jedné školy 

se může zaregistrovat i více učitelů. Pokud má kantor souhlas, může vyplnit 

registrační formuláře. Tento krok není nikterak obtížný. Velkou výhodou serveru 

www.etwinning.net je to, že je ve všech jazycích (celkem je možné pracovat se 

serverem ve 22 jazycích), kterými se v Evropě hovoří. Takže s orientací nemají 

problémy ani učitelé, kteří nejsou jazykově vybaveni.  
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Následně je nutné informovat žáky. Studenti by měli hned od samého začátku 

vědět, v jaké fázi se projekt nachází a měli by se aktivně zapojovat do jeho utváření.  

Prvním úkolem a pravděpodobně tím nejdůležitějším v realizaci celého projektu je 

pro učitele nalezení vhodného partnera. Když je učitel zaregistrovaný, má možnost 

využít sekci Vyhledávání partnerů. Napíše inzerát, ve kterém stručně charakterizuje, 

jaký je věk studentů, v jakém jazyce by chtěl pracovat a jak zhruba by si spolupráci 

představoval. Portál sám udělá předvýběr potencionálního partnera. Může se zdát, 

že jich je celá řada. Ve skutečnosti je jen minimum nabízených partnerů ochotných 

spolupracovat. Spousta učitelů, kteří se zaregistrovali, to udělala jen ze zvědavosti a 

ve skutečnosti nemají o partnerství zájem. Pokud se podaří najít někoho, kdo má 

zhruba stejné požadavky, je dobré ho zařadit na seznam potencionálních partnerů. 

Kantoři, kteří jsou na portálu zaregistrováni, jsou různě aktivní. Aktivita se pozná 

podle ukazatele, který je vedle jména a charakteristiky. Pokud je vytvořen seznam 

potencionálních partnerů, je vhodné je kontaktovat. Tato fáze je velice důležitá a 

skutečně se nesmí podcenit. Na základě této neformální výměny informací se dá 

zjistit celá řada věcí. Je nutné si sdělit, jaké jsou naše záměry – čeho chceme 

dosáhnout, jací jsou studenti, jaké jsou podmínky pro realizaci. Protože nesmíme 

zapomenout na to, že každá škola je jinak materiálně vybavená. A spolupráce 

s nedostatečně vybaveným partnerem by byla velice obtížná.  

Pokud se nepodaří najít partnera přes sekci "Vyhledávání partnerů" na portálu 

www.etwinning.net, je možné se zúčastnit setkání, která jsou organizována přesně 

z těchto důvodů. Jejich seznam je k dispozici na www.etwinning.cz  

Když učitel najde vhodného partnera, je opět nutné do spolupráce zapojit i studenty. 

Ti by se měli podílet hlavně na výběru tématu a jeho specifikaci. Těžko by se 

pracovalo se studenty na tématu, které jim je úplně cizí a nezajímají se o něj.  

Volba tématu projektu by měla probíhat úplně stejně, jako když vybíráno téma 

běžného projektu. Předmět by měl být pro studenty zajímavý, měli by se dozvědět 

nové informace a rozvíjet kompetence, které jsou ve školním vzdělávacím 

programu. Mělo by docházet i k mezipředmětové spolupráci a samozřejmostí by 

mělo být obsáhnutí průřezových témat.  

Pokud je vybráno téma, je nutné ještě vytvořit časový harmonogram. Ten by měl 

být schválen všemi zúčastěnými stranami. Následně je obsah projektu odeslán ke 
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schválení Národním podpůrným střediskům v jednotlivých zemích. Pokud je náplň 

projektu vyhovující, školy obdrží eTwinning label.  

 

5.4.3 PRÁCE NA PROJEKTU27 

 
Když už je projekt zaregistrován, školy mohou začít se samotnou prací na projektu. 

Principem aktivity eTwinning je to, že dá školám, které úspěšně zaregistrují projekt, 

k dispozici nástroje, díky kterým je spolupráce snazší.  

Jedná se o tzv.Twinspace – prostor pro spolupráci, prostředek, který byl zhotoven 

speciálně pro eTwinningové projekty. Je to vlastně virtuální učebna, kde je možné 

uskutečňovat projekt. Ale pokud se účastníci projektů rozhodnou používat jiné 

nástroje než ty, které jim poskytuje Twinspace, je to pochopitelně možné. 

První, kdo má přístup na Twinspace jsou učitelé, kteří iniciovali vznik projektu. A 

je jen na nich, koho si vyberou do týmu. Oni určují, kdo bude mít jaký status. Pokud 

chtějí například spolupracovat s dalším kolegou, dají mu jiný status než svým 

studentům. Ti budou mít možnost pracovat jen s některými nástroji, nebudou moci 

upravovat příspěvky či zvát další členy.  

Každý uživatel si může vytvořit vlastní profil. Má možnost vložit si svou fotografii 

a stručně se charakterizovat.  

Twinspace je nástrojem mnohojazyčným (je ve všech 22 jazycích, stejně jako celý 

server). To znamená, že každý účastník projektu může pracovat v jazyce, který mu 

je nejbližší. Jedná o místo, které je velice dobře zabezpečené. Možnost vstupu mají 

jen zaregistrované osoby. Nehrozí tedy, že by se studenti během práce na projektu 

setkali s „nevhodnými lidmi“ či materiálem. Tento fakt bývá považován  za jedno 

z hlavních úskalí při využívání internetu mladými lidmi. Práce  na Twinspace je 

velice jednoduchá. Toto je výhoda obzvlášť pro kantory, kteří nejsou příliš 

počítačově gramotní. Umožní i jim, zvládnout organizaci celého projektu díky 

informačním technologiím a internetu. Navíc jsou na Twinspace k dispozici 

nástroje, které jsou nutné pro úspěšnou realizaci – prostředky pro komunikaci, 

plánování a publikování výstupů.  

Nástroje pro komunikaci najdeme na Twinspace tři28 : 

                                                 
27 BAVOROVÁ, Kateřina. TwinSpace Tools [online]. 2006 , 03.12.2008 [cit. 2008-11-03]. Dostupný 
z WWW: <http://www.etwinning.net/cz/pub/tools/twinspace_tools.htm>. 
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- Prvním z nich je Chat. Díky němu mezi sebou mohou studenti i učitelé 

komunikovat v reálném čase. Je možné ho využívat jak doma, tak ve škole. 

Setkání na chatu může být individuální – studenti se sami dohodnou se 

svým partnerem, či hromadné – učitelé obou škol zorganizují setkání na 

přesnou hodinu. Pokud se tak má stát ve škole, je velice důležitá dostatečná 

materiální vybavenost obou škol. Je dobré, aby každý student měl 

k dispozici vlastní počítač. Studentům je třeba předem oznámit, kolik času 

budou na diskusi s partnerem mít a co by měli během ní vyřešit. Když vše 

stihnou před termínem, je dobré je nechat volně diskutovat. Pokud je 

projekt realizován v jazyce, který se studenti teprve učí, je nutné, aby jazyk 

ovládali již na vyšší úrovni – alespoň A2. Na chatu je totiž nutné rychle 

reagovat a pokud by studenti neměli dostatečnou úroveň, komunikace by 

vázla.  

 

- Dalším nástrojem pro komunikaci je Schránka. Díky té si mohou účastníci 

projektu posílat zprávy. Pokud někdo pošle svému partnerovi zprávu, ten 

dostane upozornění na e-mail a při příštím přihlášení na twinspace si může 

zprávu přečíst. Výhodou tohoto systému je, že nikde nejsou uvedeny         

e-maily jednotlivých účastníků, což výrazně zvyšuje bezpečnost celé 

aplikace. Je jen na jednotlivých účastnících, zda-li se rozhodnou svým 

partnerům e-mail poskytnout. Je vhodné, aby byly v rámci projektu 

vytvořeny dvojice studentů, které budou společně pracovat. Tím se 

předejde tomu, aby byl někdo vyřazen z aktivní účasti na projektu.  

 

- Posledním nástroj pro komunikaci, který najdeme na Twinspace je Fórum. 

Principem fóra je diskuze nad určitým tématem. Téma velice často vybírají 

učitelé. Často je předmětem fóra látka, které je právě probírána v běžné 

výuce. Kantoři opravují jazykové chyby, které studenti v rámci psaní svého 

příspěvku na fórum vytvoří. Velkou výhodou fóra je, že studenti mají čas si 

svou odpověď promyslet a důkladně připravit.  

                                                                                                                                         
28 BAVOROVÁ, Kateřina. Komunikujte – diskutujte se členy svého týmu [online]. 2006 , 26.09.2008 
[cit. 2008-11-10]. Dostupný z WWW: 
<http://www.etwinning.net/cz/pub/tools/twinspace_tools/communicate__discuss_with_you.htm#i32
>. 
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Dalšími nástroji, které je na Twinspace možné využívat, jsou nástroje pro 

organizaci celého projektu. 29 

Prvním organizačním nástrojem je Kalendář. Je vhodné do něj zanést, kdy má který 

z partnerů prázdniny, volno, významné dny. Stanovit data dokončení jednotlivých 

fází projektu, zahájení dalších. Někdy studenti zadávají do kalendáře datum 

narozenin atd. Je to další možnost, jak se dozvědět více o svém partnerovi.  

 

Druhým nástrojem pro organizaci je Nástěnka. Ta je většinou používána pro 

zveřejnění nějaké naléhavé zprávy, která se týká daného projektu.  

 

Posledním typem nástrojů, který na Twinspace najdeme, jsou nástroje určené 

k publikování dokumentů.30  

Nalézají se pod ikonkou CMS  (Content Management System) – kontrola obsahu. 

Díky této části je možné publikovat různé typy dokumentů a ty pak roztřídit podle 

potřeb jednotlivých účastníků.  

Dokumenty je vhodné řadit do Složek. Pro každou část projektu je dobré mít vlastní 

složku. Tím se dosáhne přehlednosti a usnadní se zpětné vyhledávání dokumentů.  

Další možností je využití Šablony pro tvorbu webových stránek. Díky tomuto 

nástroji je možné publikovat texty či obrázky. 

 

Dále je možné pracovat s Galerií fotografií. Tam mohou studenti i učitelé vkládat 

fotografie dle vlastního výběru, které se vztahují k tématu, které je v rámci projektu 

právě aktuální.  

 

                                                 
29 BAVOROVÁ, Kateřina. Plánujte – vytvořte si plán pro svůj projekt [online]. 2006 , 26.09.2008 
[cit. 2008-11-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.etwinning.net/cz/pub/tools/twinspace_tools/set_out_your_plan.htm#i31>. 
30 BAVOROVÁ, Kateřina. Spolupracujte a mějte přehled - provádějte úpravy své práce, fotografií a 
souborů [online]. 2006 , 26.09.2008 [cit. 2008-11-13]. Dostupný z WWW: 
<http://www.etwinning.net/cz/pub/tools/twinspace_tools/work_together_and_be_organised.htm#i33
>. 
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Poslední možností, jak zveřejnit materiály, je Archiv souborů. V něm bývají 

většinou uveřejňovány powerpointové prezentace, které jsou velice oblíbenou 

formou výstupů. 

Pod ikonkou CMS je možné i určit, která část dokumentů na publikovaných na 

Twinspace má být přístupná široké veřejnosti. Tento fakt je pro studenty velice 

motivační, jelikož najednou bude moci výsledky jejich práce vidět doslova celý 

svět. Ty části Twinspace, které jsou veřejné, je možné na portálu 

www.etwinning.net najít ve složce Veřejná prostředí Twinspace.  

 

Pochopitelně, že učitelé a studenti nemusejí při realizaci projektu využívat pouze 

Twinspace. Obzvlášť v oblasti komunikace mezi jednotlivými partnery je možné 

používat aplikace jako Skype či ICQ. Díky nim je možné komunikovat – písemně, 

hlasově či dokonce za pomoci videa. A to zcela bezplatně. Pro současnou mládež je 

využívání těchto nástrojů naprosto běžnou součástí života. 

Zcela běžné je pochopitelně i používání e-mailu. Tento nástroj je součástí života 

prakticky všech členů dnešní společnosti.  

Pro publikování dokumentů je možné použít například stránku 

http://www.edisk.cz/, kam je možné umístit i větší soubory. Na Twinspace pak stačí 

dát pouze odkaz na tuto stránku a každý, kdo bude chtít, si může materiál stáhnout. 

Je jen na učiteli a jeho skupině, jaké nástroje si pro spolupráci vyberou.  

 

5.4.4 HODNOCENÍ 31 

Velice důležitou součásti každého projektu je jeho hodnocení.  

První hodnocení, ke kterému by mělo v rámci projektu dojít, je autoevaluace. Ta 

probíhá v rámci každé školy. Škola by měla sama ohodnotit, jak moc byl který 

projekt úspěšný. Každý student by měl být sám schopen zhodnotit výsledky své 

práce.  V tomto případě se jedná o evaluaci interní. 

Druhou možností je tzv.evaluace externí. V případě etwinningových projektů je toto 

hodnocení prováděno formou udělování certifikátů kvality (viz kapitola Koordinace 

projektů eTwinning). Ty jsou udělovány na základě  kritérií (viz obrázky č.5 a č.6). 

                                                 
31 Podle: BRDIČKA, Bořivoj. Jak na eTwinningové projekty [online]. 1995 [cit. 2008-10-26]. 
Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/prezentace/JaknaeTpr.pdf>. 
 



 42 

V každé kategorii může projekt získat 0 až 5 bodů. Maximální možný zisk je 180 

bodů. Nejlepší české projekty se zatím dostaly na hranici 130 bodů.  

Kritéria je vhodné použít i v rámci autoevaluace. To může velice pomoci ke 

zkvalitňování realizace projektů.  

 
Obrázek č.5 – Kritéria úspěšnosti projektů eTwinning, část 1 32 

                                                 
32 Převzato z: BRDIČKA, Bořivoj. Jak na eTwinningové projekty [online]. 1995 [cit. 2008-10-26]. 
Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/prezentace/JaknaeTpr.pdf>. 
 



 43 

 
Obrázek č.6 - Kritéria úspěšnosti projektů eTwinning, část 2 33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Převzato z: BRDIČKA, Bořivoj. Jak na eTwinningové projekty [online]. 1995 [cit. 2008-10-26]. 
Dostupný z WWW: <http://it.pedf.cuni.cz/~bobr/prezentace/JaknaeTpr.pdf>. 
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6. REALIZACE PROJEKTU eTWINNING NA ŠESTILETÉM 
GYMNÁZIU  

6.1 ZISK INFORMACÍ O AKTIVITĚ eTWINNING 

Prvním zdrojem informací o aktivitě eTwinning pro mě byl časopis, který vydává 

Sdružení učitelů francouzštiny – Bulletin SUF. Zde byl článek, který stručně 

charakterizoval celou aktivitu a ohlasy učitelů, kteří již projekt vyzkoušeli.  

V září 2007 jsem nastoupila jako učitelka francouzštiny na Gymnázium Nad Štolou 

a začala jsem se o aktivitu eTwinning zabývat více. Zúčastnila  jsem se několika  

školení, která pořádala NAEP.  

Všechny semináře byly velice dobře připraveny a poskytly zúčastněným celou řadu 

praktických informací. A poměrně přesný návod na to, jak realizovat projekt. 

Pochopitelně referující zdůraznili i úskalí, se kterými je možné se při realizaci 

projektu setkat.  

 

6.2 PŘÍPRAVA PROJEKTU NA GYMNÁZIU 

Prakticky ihned po absolvování seminářů (listopad 2007), jsem se rozhodla, že se 

pokusím projekt eTwinning se svými žáky realizovat.  

První věc, kterou bylo nutné udělat, bylo získání povolení od vedení školy, protože 

v rámci registrace je nutné zaregistrovat celou školu.  Naše gymnázium nebylo na 

serveru eTwinning ještě zaregistrováno. Paní ředitelka mi velice ochotně dala 

svolení. Byla si velice dobře vědoma toho, že pokud se škola zapojí do aktivity 

eTwinning, prospěje to jejímu celkovému renomé. 

Dále bylo nutné zajistit podmínky pro to, abych mohla se svými studenty na 

projektu pracovat. Ideální by bylo být jednou týdně v počítačové učebně. To 

bohužel nebylo možné, jelikož počítačové učebny jsou plně vytíženy v rámci výuky 

informatiky a informačních a komunikačních technologií. Nakonec se ukázala jako 

nejschůdnější varianta práce v knihovně, kde je k dispozici 8 počítačů s připojením 

na internet. Další možností bylo využívání auly školy. V té je nainstalovaná 

interaktivní tabule. Tu lze ale také použít k běžnému promítání. Studentům je 

možné ukázat plochu počítače. Je to výborný nástroj pro vysvětlení postupů práce 

na Twinspace, či ukazování powerpointových prezentací. Tuto možnost jsme 

nakonec využívali nejčastěji. Pokud bylo třeba, aby studenti pracovali na počítači 
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samostatně, dělo se tak buď v hodinách informatiky a informačních a 

komunikačních technologií nebo prováděli zadané úkoly doma. Všichni studenti, 

kteří na projektu pracovali, měli doma počítač s připojením na internet.  

 

Následně byli informováni studenti, kteří se měli projektu účastnit.  

Pro práci na projektu byli vybráni studenti prvního ročníku šestiletého gymnázia. 

Jedná se o studenty, kteří s francouzštinou začínali, takže v době zahájení projektu 

ovládali jen naprosté základy jazyka. Studentům bylo průměrně 14 let. Tato skupina 

byla zvolena i proto, že byla složena z velice živých a komunikativních jedinců. 

Jedná se o děti, které velice oceňují jakoukoliv aktivitu, která vybočuje z běžné 

školní práce.  

Studenti přijali informaci, že budou mít možnost se účastnit projektu s nadšením. 

Následně zhlédli výstupy z projektů, které získaly ocenění Quality Label. Díky 

tomu získali základní povědomí o tom, co je cílem celé aktivity.  

Potom bylo nutné najít partnera, se kterým projekt uskutečnit. Tato část práce byla 

zcela v mé kompetenci. Podala jsem inzerát do sekce „Vyhledávání partnerů“, 

kterou může využívat každý učitel, který se zaregistruje. Bohužel na můj inzerát 

nikdo nezareagoval. Takže jsem začala psát prakticky do všech škol, které mi byly 

nabídnuty jako potencionální partner. Potencionální partneři jsou systémem 

automaticky vygenerováni podle kritérií, která učitel zadá. Bohužel reakce nepřišla 

ani po obeslání potencionálních partnerů. Nakonec jsem si v rámci sekce 

„Vyhledávání partnerů“ nechala zobrazit všechny školy, které byly zaregistrovány, 

chtěly realizovat projekt ve francouzštině a věk studentů byl odpovídající věku 

mých studentů. Všechny jsem kontaktovala a konečně začaly přicházet odpovědi 

s nabídkami na spolupráci.  

První vyučující, kteří mě kontaktovali, bohužel nereagovali dostatečně rychle na     

e-maily a navíc se poměrně značně rozcházely naše představy o průběhu realizace.  

Nakonec jsem se na spolupráci dohodla s učitelkou z polského Krakova. Reagovala 

poměrně rychle – zhruba do dvou dnů. Také měla skupinu studentů, kteří 

s francouzštinou začínali. Ale až během spolupráce vyplynulo, že děti, které se 

podílely na projektu, byly z různých tříd. Takže jejich koordinace nebyla vůbec 

snadná, což se v průběhu projektu významně projevilo.  
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Po vzájemné dohodě, jsem zaregistrovala náš společný projekt. Jmenoval se „Les 

Tchèques et les Polonais parlent français“. Celý dotazník byl vyplněn francouzsky, 

jelikož projekt schvalovala obě národní koordinační střediska.  

Při registraci je nutné uvést následující informace: 

- Nadpis: Les Tchèques et les Polonais parlent français  

- jazyk pro komunikaci: français  

- věk žáků: 13 – 15 ans  

- počet žáků: 15  

- vybrat tematické oblasti, kterých se projekt týká: les langues étrangères  

- jaké budou používané nástroje – e-mail, powerpoint, video  

- cíle projektu – les élèves vont utiliser la langue française activement dès le 

début de leur apprentisage – ce fait va stimuler leur motivation, ils vont 

découvrir les traditions, les coutumes du pays partenaire. Ils seront capables 

de travailler en équipe. Ils vont utiliser les multimédias. Ils vont trouver de 

nouveaux amis européens.  

- postup práce – au début, les élèves vont se présenter – la présentation power 

point, les petites cartes d'identité. Puis on va élaborer les projets d'après les 

thèmes proposés dans nos manuels – fixer un rendez-vous - les élèves vont 

inviter leurs amis aux lieux intéressants de leur pays d'origine, les fêtes 

nationales – ils vont présenter les fêtes nationales de leur patrie, 

l'alimentation – les apprenants vont préparer le menu typique de leur pays 

etc. Les étudiants vont accomplir les tâches prévues. Soit à l'école, soit à la 

maison – la   recherche de matériaux, l’écriture des textes simples. Tout 

cela on va exploiter pendant nos cours. Ils vont participer eux mêmes aux 

choix de thèmes de nos projets 

 
 

- očekávané výsledky – les présentations powerpoit, les documents Word, les 

films  

Po odeslání vyplněného formuláře jsme čekali zhruba týden na to, než obě národní 

koordinační střediska projekt schválí. Společně s oznámením o schválení našeho 

projektu nám byl zaslán i eTwinning Label. Ten je dokladem o uzavření partnerství 

mezi oběma školami.  
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Obrázek č.7 – eTwinning label  

Celý tento proces – od zaregistrování školy až po uzavření partnerství, trval téměř 

čtyři měsíce. Po celou dobu studenti věděli, že budou pracovat na nějakém projektu 

a neustále se vyptávali, kdy už budeme mít nějakého partnera. Dlouhé čekání pro ně 

bylo poněkud demotivující. Měli pocit, že to, co bylo slíbeno, není plněno.  

 

Proto, abychom mohli začít uskutečňovat projekt, bylo nutné specifikovat 

požadavky na práci studentů.  Nakonec byl na našem Twinspace založen archiv 

souborů a každý ze studentů sem měl vložit svou prezentaci napsanou v textovém 

editoru Word. Vytváření powerpointové prezentace celé skupiny bylo odloženo na 

později.  

Dále bylo nutné  pozvat studenty na Twinspace. Projekt dostává možnost využívat 

Twinspace a všechny nástroje, které nabízí až potom, co je schválený oběma 

koordinačními středisky. Je na každém učiteli, koho pozve ke vzájemné spolupráci. 

Jen kantor určuje, kdo bude mít na Twinspace jaký status. Učitelé, mívají status 

administrátora – mají možnost modifikovat data, která jsou již uveřejněna na 

Twinspace, případně vymazat některé účastníky projektu. Dále může administrátor 

měnit status jednotlivých účastníků projektu. Je například možné, udělat dočasně 

z nějakého studenta administrátora, pokud chceme, aby upravoval obsah uveřejněný 

na Twinspace. Normálně ale mají studenti status účastníka.   
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Rozšiřovat tým je možné i v průběhu spolupráce. A to jak o studenty tak o další 

učitele. Pokud je do projektu zapojen kolega, je dobré jej na Twinspace také pozvat. 

Množství osob,  které  mohou mít přístup na Twinspace, je neomezené.   

Na Twinspace najdeme ikonku „Můj tým“, kde můžeme sledovat, kolik členů je 

právě zaregistrováno, podívat se na detail jejich profilu, zjistit, kolikrát byl kdo 

přihlášen a kdy naposledy. Z těchto ukazatelů se dá velice dobře vypozorovat 

aktivita jednotlivých účastníků.  

Studentům bylo na jejich osobní e-mail zasláno jejich přihlašovací jméno – bylo 

zvoleno jméno a příjmení studenta a heslo – křestní jméno. Po přihlášení mohli 

studenti svůj profil modifikovat podle svých představ. Napsat něco málo o sobě, 

případně přidat fotografii.  

Účastníci projektu byli následně abecedně seřazeni (viz obrázek č.8) . 

 

 
Obrázek č.8 – Twinspace – Můj tým  
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Je nutné se také věnovat otázce týkající se ochrany osobních údajů. Někteří rodiče 

by mohli mít námitky, že učitel disponuje osobními údaji – konkrétně e-mailem 

jeho dítěte. V průběhu realizace mě tento problém nenapadl, ale pravděpodobně by 

bylo vhodné předem kontaktovat rodiče – pokud se jedná o nezletilé studenty a 

seznámit je s podstatou projektu. V některých zemích je dokonce zakázáno 

publikovat fotografii dítěte bez souhlasu rodičů. To zatím není případ České 

republiky, ale je nutné brát citlivost veškerých osobních informací v potaz.  

 

Francouzština má v prvním ročníku šestiletého gymnázia tříhodinovou dotaci. 

Původně bylo naplánováno věnovat se aktivitě eTwinning jednu hodinu týdně. 

Nakonec se jednalo jen o jednu hodinu za čtrnáct dní. Studenti totiž většinou 

pracovali sami doma a ve škole docházelo jen k prezentaci a hodnocení výstupů 

jednotlivých částí projektu.  Hodiny, ve kterých jsme se věnovali projektu, nebyly 

přesně stanoveny, ale uskutečňovaly se podle toho, jak to bylo  v rámci projektu 

potřeba.  

 

 

6.3 REALIZACE PROJEKTU eTWINNING NA GYMNÁZIU 

6.3.1 PRVNÍ FÁZE PROJEKTU – PŘEDSTAVOVÁNÍ SE 

Studentům bylo v únoru 2008 oznámeno, že máme partnerskou školu, se kterou 

budeme realizovat dlouho slibovaný projekt.  

Děti pochopitelně hned chtěly vědět, s kým budou pracovat a kolik let je jejich 

partnerům, jaké mají záliby atd. 

V tuto chvíli jsem jim sdělila, že první fází našeho projektu bude představování se. 

Jejich prvním úkolem bude se velice jednoduše, v několika větách představit, vše 

zpracovat v textovém editoru Word a tento text mi zaslat na e-mail, abych provedla 

nezbytnou korekturu. 

Studenti na tento úkol dostali týden. Ke konci týdne už mi začaly na e-mail chodit 

jejich práce. Texty byly opraveny tak, aby bylo zcela zřetelné, kde studenti udělali 

chybu. Tato verze jim byla poslána nazpět a jejich úkolem bylo uveřejnit tuto práci 

na Twinspace do složky, která byla předtím, prostřednictvím nástrojů, které 

Twinspace nabízí, vytvořena.  
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Pochopitelně, že jejich práce byly oznámkovány.  

Polská kolegyně zvolila jiný postup než já. Studentům zadala, že mají napsat krátký 

text o sobě a ten uveřejnit na Twinspace. Chyby jim opravovala, až když byl text 

uveřejněný. Učitelé mají na Twinspace jiný status než žáci a mohou modifikovat již 

zveřejněné dokumenty. Postup mé kolegyně je sice mnohem méně pracný, ale 

studenti dost často ani nevěděli, jakou chybu udělali.  

Text, který děti psaly, velmi dobře zapadal do látky, která byla probírána 

v hodinách. Představování se je kapitola, kterou začínají prakticky všechny 

francouzské metody.  V únoru toto téma bylo již dobře zpracované, takže látka byla 

díky účasti na projektu zopakována a prohloubena.  My, společně se studenty 

pracujeme  s metodou Connexions, naši polští korespondenti pracovali s metodou 

Café crème. Rozdíly ve  znalostech a probrané látce byly skutečně minimální. 

Poláci stejně jako čeští studenti začali s francouzštinou v září 2007, takže na 

začátku projektu  měli všichni jeho účastníci za sebou zhruba šest měsíců studia.  

Studenty navíc práce na projektu již od počátku motivovala k samostatnému 

vyhledávání informací. Ani ti slabší se nespokojili se slovní zásobou, kterou měli a 

snažili se ji obohatit.  

Další fází bylo vytvoření powerpointových prezentací jednotlivých skupin.  

V hodině jsme vyfotografovali naši skupinu a studenti se vyfotografovali navzájem, 

takže každý měl svůj vlastní aktuální portrét. Pochopitelně, že některé děti nebyly 

se svou fotografií spokojeny, takže jim bylo povoleno pro vytvoření prezentace 

použít vlastní fotografii, na které se sami sobě líbí.  

V rámci fotografování došlo k obohacení slovní zásoby o výrazy týkající se 

fotografování. Z gramatiky bylo probráno a procvičeno sloveso prendre.  

Nyní nastal problém, jak a kde powerpointové  prezentace vytvořit. Studenti tvrdili, 

že jsou schopni je zpracovat doma samostatně. Právě v tuto chvíli se otevřel prostor 

pro mezipředmětovou spolupráci. Požádala jsem kolegyni, která v mé skupině 

vyučuje informatiku a informační a komunikační technologie, zda-li by mohla 

v rámci hodin se žáky prezentace vytvořit. Kolegyně byla ke spolupráci velice 

otevřená a začala s námi pracovat.  

Dostala k dispozici fotografie studentů a texty o sobě, které psali v textovém editoru 

Word. Ona je v hodině rozdala studentům a společně udělali prezentaci. Následně 
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dal zručnější student dohromady prezentace všech svých spolužáků a vytvořil 

velkou prezentaci celé naší skupiny.  

Tento výtvor mi studenti zaslali. Já jsem ho chtěla umístit na Twinspace. Bohužel to 

nebylo možné, jelikož naše prezentace byla příliš velká a nebylo možné ji dát přímo 

tam. Nakonec byla umístěna na www.edisk.cz a odkaz byl zveřejněn právě na 

Twinspace. Takže každý kdo chtěl, měl možnost si prezentaci stáhnout a zhodnotit 

jí.  

V tuto chvíli se objevil první problém v naší spolupráci. Naše skupina  splnila 

termín, který byl stanoven během plánování naší spolupráce. Bohužel, naši polští 

korespondenti prezentaci stále nedodávali. Má kolegyně dokonce přestala odpovídat 

na e-maily, což jsem shledávala značně nekorektní. Nakonec, se čtrnáctidenním 

zpožděním, prezentaci poslali. Bohužel ve formátu, který se nám nedařilo otevřít. 

Následovala výměna e-mailů, jejímž výsledkem bylo obdržení  prezentace, kterou 

bylo možné si prohlédnout.  

Bohužel jsme společně se studenty zjistili, že v ní je jen devět polských studentů. Po 

dalších peripetiích se nám podařilo získat prezentaci i druhé části polských studentů 

a na Twinspace jsem je obě nakonec umístila já, aby byly ve formátu, který byl 

kompatibilní se softwarem, který máme ve škole k dispozici.  

Kolegyně mě následně ujistila, že zdržení a jednostranná přestávka v komunikaci se 

již nebudou opakovat, a začaly jsme plánovat další fázi. 

Mí studenti chtěli vytvořit s polskými partnery dvojice a měli chuť pracovat 

společně na práci týkající se jejich volného času. Kolegyně s žádnými zajímavými 

nápady nepřišla a odsouhlasila námi zvolené téma.  

 

 

6.3.2 DRUHÁ FÁZE PROJEKTU – ZÁLIBY 

Na začátku druhé fáze bylo nezbytné, aby byli studenti rozděleni do dvojic, ve 

kterých budou pracovat. Dvojice měly být složené vždy z jednoho polského a 

jednoho českého studenta.  

Společně s kolegyní jsme vypracovaly seznam studentů a každého jsme stručně 

charakterizovaly. Popsaly jsme záliby a povahu studentů a jejich úroveň 

francouzštiny. Rozhodly jsme se, že by bylo dobré, kdyby děti, které jsou ve 

francouzštině slabší, pracovaly s někým, komu jde francouzština lépe. Dalším 
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kritériem bylo, aby společně nepracovali dva studenti, kteří jsou stydliví, tišší. V mé 

skupině byl zhruba stejný počet chlapců a děvčat. V polské skupině bylo více 

děvčat. Nicméně české dívky chtěly za každou cenu pracovat s polskými chlapci. 

Takže těm, které naléhaly nejvíce, to bylo následně umožněno. Čeští chlapci se na 

počátku trochu zdráhali ke spolupráci s polskými děvčaty, ale nakonec byla i 

většina chlapců se svou korespondentkou spokojena.  

Rozdělování do dvojic proběhlo na základě hovoru, který jsme s kolegyní 

uskutečnily přes program Skype. Měly jsme předběžně sestavený seznam dvojic a 

ten jsme konzultovaly a modifikovaly, dle charakteristik jednotlivých studentů.  

Této fázi bylo nutné věnovat značnou pozornost, protože jsme se chtěly vyhnout 

situaci, kdy by byly dvojice utvořené ze studentů, kteří jsou nemluvní a u kterých 

by hrozilo, že by měli zábrany v komunikaci se svým partnerem. Dalším důležitým 

prvkem bylo, aby děti, které budou pracovat spolu, měly zhruba stejné zájmy. Aby 

si měly o čem psát.  

Výsledkem našeho hovoru byly vytvořené dvojice studentů.  

 

V další fázi bylo studentům sděleno, kdo bude jejich partner. Postup byl velice 

jednoduchý. Pracovali jsme s powerpointovou prezentací, kterou děti vytvořily 

během první fáze našeho projektu. Vždy byl ukázán profil polského studenta a bylo 

oznámeno, kdo bude jeho českým partnerem.  

Děti měly svého partnera kontaktovat a zjistit, jaké jsou jeho záliby, co má rád, jak 

tráví svůj volný čas. 

Na Twinspace si měly samostatně vyhledat kontakt na svého partnera a napsat mu. 

V této fázi se objevil další problém. Někteří polští studenti neuvedli svůj e-mail, 

když si na Twinspace vytvářeli profil. Nebo tam uvedli neplatný kontakt. Takže je 

čeští studenti nemohli kontaktovat buď vůbec, nebo se jim zaslaný e-mail vracel, či 

zůstával bez odpovědi.  

Tuto situaci bylo třeba rychle řešit. Takže jsem kontaktovala svou polskou kolegyni 

a žádala jsem po ní urychlenou nápravu. Reakce i následná náprava proběhly velice 

rychle. Polští studenti, kteří špatně uvedli, či neuvedli vůbec svou e-mailovou 

adresu, napsali svým českým korespondentům. 

Cílem vzájemné korespondence bylo zjistit o svém partnerovi co největší množství 

informací a ty pak zpracovat.  
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Po výměně prvních dopisů došlo k promíchání dvou dvojic. Nedopatřením byl 

k českému studentovi, který hraje fotbal, přidělen polský korespondent, který trávil 

veškerý volný čas četbou a počítači. A jedna česká studentka milující literaturu 

měla za partnera chlapce, který hrál fotbal. Došlo tedy ke změně partnerů v rámci 

těchto dvou dvojic.  

Výstupem celé korespondence měla opět být powerpointová  prezentace. Na 

začátku byl opět jasně stanovený termín, do kterého je nutné úkol splnit – tedy 

uveřejnit prezentaci na Twinspace. 

Mí studenti měli za úkol mi prezentaci před její publikací zaslat. V pracích byly 

opraveny chyby. A to tak, aby bylo zřejmé, co bylo špatně. Děti následně, již 

opravenou prezentaci samostatně umístily na Twinspace, do složky,  která byla 

k tomuto účelu zřízena. Práce byly pochopitelně známkovány.   

Prezentace někteří studenti vytvářeli doma, protože to už uměli a nechtěli je 

zpracovávat v hodinách informatiky a informačních a komunikačních technologií. 

Těm, kteří si je chtěli vytvořit v hodinách, to paní kolegyně umožnila a pomohla 

jim.  

Problém byl pro některé české, ale i polské studenty v dodržení stanoveného 

termínu. Čeští žáci, kteří měli tento problém, tvrdili, že zpoždění vzniklo v důsledku 

nedostatečně rychlého odpovídání  na e-maily z polské strany. Polští studenti tvrdili 

to samé o svých českých partnerech.  

S týdenním zpožděním se objevily všechny prezentace na Twinspace. Výtvory 

českých studentů jen s minimálními chybami – těmi, které studenti vytvořili, když 

opravovali text, který již prošel korekturou z mé strany. Nicméně práce polských 

studentů byly plné chyb. Když jsem na to kolegyni upozornila, odpověděla, že to 

nevadí. Prý je ráda, že studenti samostatně komunikují.  

Pochopitelně, že není možné opravovat neustále všechny chyby. Například není 

možné dělat korekturu e-mailů, které si mezi sebou studenti vyměňovali. To by ani 

nebylo žádoucí. Cílem korespondence mezi studenty bylo hlavně to, aby si studenti 

uvědomili, že jsou schopni komunikovat v cizím jazyce, který studují teprve půl 

roku a získat tak informace, které potřebují. To rozvíjelo jak jejich komunikační 

kompetence, ale i kompetence k řešení problémů. Celá tato problematika 

zasahovala i do řady průřezových témat. Převážně se jednalo o Osobnostní a 
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sociální výchovu – spolupráce, osobností rozvoj,  a Výchovu k myšlení 

v evropských a globálních souvislostech – poznávání jiného kulturního  prostředí.  

Díky tomu, že studenti výstup zpracovávali formou powerpointové prezentace, 

docházelo k rozvíjení znalostí a dovedností i v rámci informatiky a informačních  a 

komunikačních  technologií.  

 

Když byly všechny prezentace umístěny řádně na Twinspace, udělali jsme si se 

studenty  hodinu plnou prezentací. Ta se odehrávala v učebně, která je vybavena 

počítačem napojeným na projektor. Každý student nám promítl prezentaci, kterou 

vytvořil o svém korespondentovi a stručně popsal – francouzsky, co zjistil o jeho 

zálibách, o tom, co má či nemá rád. Opět se jednalo o výstup, který byl normálně 

oznámkován. Každý žák měl pak na závěr ještě možnost se vyjádřit k tomu, jak 

probíhala jeho spolupráce s polským partnerem. Studenti hodnotili spolupráci 

většinou pozitivně. Nicméně některým vadilo, že jejich partneři odpovídají až po 

delší době a ne do druhého dne, jak by si představovali.  

Společně s kolegyní jsme tuto část projektu zhodnotily jako poměrně zdařilou, 

protože studenti se trochu více poznali, pracovali samostatně a aktivně používali 

jazyk, který se učí, což bylo hlavním cílem celé aktivity.  

 

6.3.3 TŘETÍ FÁZE PROJEKTU – NAŠE MĚSTO 

Když jsme přistoupili k třetí fázi projektu, byl květen. Jak studenti, tak učitelé již 

nebyli v příliš pracovním rozpoložení.  

Bylo tedy dohodnuto, že poslední část naší letošní spolupráce se uskuteční v terénu. 

Navrhla jsem, aby každá skupina natočila film o svém městě. To pak pošle svým 

partnerům a ti se tak, alespoň na chvíli, do partnerského města podívají.  

Polská strana nepřišla s žádným jiným návrhem, ani s připomínkou, takže realizaci 

tohoto návrhu nestálo nic v cestě. Jen bylo upřesněno, že studentům bude dovoleno 

pracovat ve skupinách po dvou až třech.  

Když jsem tento záměr oznámila studentům, byli trochu zklamaní, protože 

se domnívali, že na další fázi projektu budou spolupracovat se svými partnery.  

Když vzápětí zjistili, že nyní budou pracovat ve skupinkách se svými českými 

spolužáky, ve třídě zavládlo nadšení.  
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Nejprve bylo třeba ujasnit, jaké části Prahy budeme chtít našim polským partnerům 

ukázat. Nakonec jsme se dohodli na následujících památkách : Pražský hrad, 

Katedrála sv.Víta, Karlův most, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, Národní 

muzeum, Národní divadlo. Pochopitelně, že  hned při té příležitosti bylo probráno,  

jak se co řekne francouzsky, byla doplněna slovní zásoba týkající se města obecně.  

Studenti se samostatně rozdělili do skupinek po dvou až třech. Tato činnost byla 

ponechána zcela na jejich iniciativě. Nakonec byli ve skupinkách se svými přáteli a 

navíc vše vyšlo tak, že v každé skupince byli různě jazykově zdatní studenti. Takže 

na základě spolupráce se vzájemně doplňovali.  

V další části této fáze si jednotlivé skupiny rozebraly památky, které byly vybrány 

jako ty nejdůležitější v Praze.  Vše proběhlo bez větších problémů.  

 

V následující etapě každá skupina zpracovala písemně informace o přidělené 

památce. V rámci realizace této fáze jsme se odebrali do školní knihovny. Zde měli 

studenti k dispozici celou řadu publikací a navíc i osm počítačů s připojením na 

internet. Děti  zde zcela samostatně vyhledávaly informace na zadané téma. Já jsem 

tam byla hlavně v roli konzultanta a pomáhala jsem jim s jazykovou korekturou 

jejich prací.  

 
Další hodina byla věnována ústní prezentaci výtvorů. Jednalo se  vlastně o nácvik 

před samotným natáčením. Každá skupinka předstoupila před třídu a přednesla to, 

co si připravila. Já jsem si na papírek zapisovala chyby, kterých se studenti během 

výstupu dopustili. Po skončení byli dotázáni ostatní studenti na to, jakých chyb si u 

svých spolužáků všimli. Společně jsme výstupy opravili a byli jsme připraveni na 

natáčení. 

Bylo nutné vyřešit ještě otázku materiální vybavenosti pro náš projekt. Ve škole je 

sice k dispozici videokamera, ale je už poněkud zastaralá a my jsme pro naše účely 

potřebovali kameru digitální, abychom mohli naše video umístit na internet. 

Naštěstí  jedna studentka měla kameru doma k dispozici a uměla s ní i výborně 

pracovat.   

Na natáčení filmu byl vyhrazen celý jeden den. Vzhledem k tomu, že se jednalo o 

akci na konci školního roku, nebyl  se získáním souhlasu vedení gymnázia a kolegů 

žádný problém.  
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Se studenty jsme se sešli ráno před školou a vyrazili jsme do terénu na natáčení. 

Předem jsme si museli stanovit itinerář. Ten navrhli sami studenti a já jsem jim ho 

jen odsouhlasila.  

První destinací našeho filmování byl Pražský hrad. Jednalo se o první část natáčení, 

takže děti byly poněkud nervózní a natáčení bylo úspěšné až na několikátý pokus. 

Výhodou ovšem bylo, že všichni studenti se aktivně účastnili natáčení, protože 

chtěli vědět, co přesně je bude čekat v následujících okamžicích.  

Postupně jsme prošli všechny destinace. S postupujícím časem pochopitelně 

pozornost studentů opadala. Protože ti, kteří už měli natáčení za sebou, měli pocit, 

že už nemusejí nic dělat.  

Celou cestu bylo nutné oživovat. Takže jsme se podívali do Francouzského institutu 

ve Štěpánské ulici, dali jsme si zmrzlinu ve Světozoru atd.  

Nakonec jsme natáčení zvládli. Je nutné podotknout, že přes veškerou snahu je 

v nafilmovaných příspěvcích spousta chyb. Studenti byli před kamerou značně 

nervózní a tato nervozita se na jejich projevu velmi podepsala. Takže i chyby, na 

které byli předtím upozorněni, se ve filmu znovu objevily.  

Jako problém se ale ukázalo následné zpracování a sestříhání filmu. Ve škole 

k tomuto účelu nebyly potřebné programy. Nakonec se  nabídli dva studenti, kteří 

slíbili, že celý natočený dokument doma upraví. 

Bohužel tak neučinili do konce školního roku, takže na výsledek naší práce jsme se 

společně podívali až na začátku roku následujícího. 

Naši polští korespondenti slíbili, že natočí film o svém městě a nic takového 

neudělali. Když jsem opakovaně žádala svou polskou kolegyni o zdůvodnění, 

nedostala jsem žádnou odpověď. Později jsem obdržela e-mail, ve kterém mi přála 

příjemné prázdniny a doufala v naší další spolupráci. O filmu se ale vůbec 

nezmínila. Na začátku nového školního roku jsme již ve spolupráci nepokračovali. 

Já, ani mí studenti jsme neměli chuť pracovat s někým, kdo nedodržuje termíny a 

Poláci se nám už neozvali.  
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6.3.4 VYUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ NA TWINSPACE BĚHEM REALIZACE 

V průběhu realizace projektu byly pochopitelně využívány nástroje, které jsou na 

Twinspace k dispozici.  

Prvním využívaným nástrojem byl  Kalendář. Tam jsme označovali data, která byla 

zásadní pro realizaci našeho projektu. Jednalo se hlavně o termíny, ve kterých měly 

být ukončeny jednotlivé fáze projektu. Jak se během realizace ukázalo, tato data 

druhá strana nebrala vůbec závazně. Nicméně je dobré, že tento nástroj na 

Twinspace je. Pokud oba partneři berou spolupráci vážně, jedná se o skutečně 

užitečnou pomoc.  

 

Dalším nástrojem, který je v prostředí Twinspace k dispozici a který jsme využívali, 

je Fórum. Na Fóru mají všichni účastníci projektu možnost diskutovat o tématu, 

které někdo z nich vybere.  

V rámci naší skupiny jsem to byla já, kdo zavedl na Fórum diskuzi. Se studenty 

jsme právě probírali futur proche a já jsem se rozhodla, že si vše v rámci našeho 

projektu zopakujeme.  

Na Fóru jsem zahájila diskusi, která se jmenovala Week – end s podnázvem Qu’est 

– ce que vous allez faire ce week – end? a hned jsem odpověděla. Studenti byli 

informováni při nejbližší příležitosti. Opět měli jasně stanovený termín, do kdy 

musejí na Fóru svůj příspěvek zveřejnit. Před publikací mi text o svém víkendu 

poslali na e – mail, já jsem provedla korekturu, vše bylo oznámkováno a následně 

bylo už na studentech, aby příspěvek uveřejnili.  

Pochopitelně, že o možnosti účasti byli informováni i naši partneři. Ti z počátku 

tvrdili, že se zúčastní všichni, ale nakonec jich na Fórum napsalo jen několik. Navíc 

texty publikovali většinou s chybami, jelikož jim je nikdo neopravil.  

Mí studenti nicméně tuto diskuzi sledovali s velkým zájmem a velice je překvapily 

rozdíly v trávení víkendu mezi nimi a jejich polskými vrstevníky. Někteří Poláci 

totiž jako samozřejmou součást víkendu popsali návštěvu kostela. Pro české děti  to 

bylo něco velice překvapivého. Právě na základě této diskuze si čeští studenti plně 

uvědomili, že mezi námi a Poláky existují kulturní rozdíly.  

Nástěnku jsme během realizace projektu nevyužívali.  

Chat jsme využít chtěli, a to i přes to, že jazyková úroveň studentů nebyla příliš 

vysoká. Bohužel se naše skupiny neshodly na žádném termínu. Hodiny jsme měli 



 58 

ve zcela jinou dobu. A i kdybychom uskutečnili výměnu s jiným kolegou, byl by 

problém s využitím počítačové učebny. V prostorách knihovny je jen osm počítačů 

a pokud bychom chtěli využívat Chat, bylo by třeba, aby měl každý student 

k dispozici svůj vlastní počítač.  

 

6.4 HODNOCENÍ REALIZOVANÉHO PROJEKTU 

6.4.1 HODNOCENÍ UČITELE 

Projekt bych ráda zhodnotila na základě kritérií, podle kterých se udělují ceny 

Quality Label.  

Prvním kritériem, které se hodnotí, je kvalita mezinárodní spolupráce. Tuto část 

bych hodnotila poměrně negativně, jelikož naši polští partneři příliš 

nekomunikovali. Podněty k tomu, jak se bude projekt realizovat, přicházely 

většinou z naší strany. Spolupráce se během projektu ani příliš nerozvíjela.  

Je zcela zřejmé, že fáze výběru partnera  pro úspěšnou realizaci projektu je skutečně 

klíčová. Pokud nenajdete partnera, se kterým si rozumíte, komunikujete tak 

pravidelně, jak to oběma stranám vyhovuje, nemůže být projekt úspěšný. Je 

důležité, aby iniciativa přicházela skutečně z obou stran. A aby očekávané výstupy 

byly výsledkem vzájemného dialogu.  

Najít vhodného partnera, pokud chceme realizovat projekt ve francouzštině, je 

výrazně obtížnější, než pokud chceme uskutečnit projekt v angličtině. Angličtina je 

a stále bude v Evropě cizím jazykem číslo jedna a počet zaregistrovaných učitelů, 

kteří chtějí uskutečnit projekt ve francouzštině, bude vždy nižší.  

 

Další kritérium, které je hodnoceno, je řízení a evaluace projektu. Projekt byl 

poměrně dobře připraven, postupně byl vytvářen i časový plán, který byl splnitelný. 

Problém byl v tom, že nebyl dostatečně dodržován. V oblasti rozdělení práce také 

neshledávám velké nedostatky. Úkoly byly rovnoměrně rozděleny mezi učitele a 

studenty. Pochopitelně, že prioritou bylo, aby maximum práce bylo převedeno na 

studenty. Výstupy projektu byly uveřejněny na Twinspace. Poslední část projektu – 

film o Praze, nebyla již nikde publikována, vzhledem k tomu, že spolupráce 

s polskými partnery byla ukončena. Studenti i učitelé se věnovali projektu i mimo 

běžné vyučování. Děti měly velký osobní zájem na úspěšné realizaci celého 
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projektu. Vedení školy realizaci celého projektu podporovalo. O celé aktivitě věděli 

i učitelé a studenti, kteří se jí osobně neúčastnili, a to hlavně proto, že základní 

informace o průběhu celé akce, byly uveřejněny na internetových stránkách školy a 

to dokonce hned na titulní straně v sekci Aktuality.  

 

Dalším bodem, který je hodnocen, je realizace projektu. Zde jsou evaluovány 

především výstupy a jejich obsahová a technická úroveň. Jedná se o mé, čistě 

subjektivní hodnocení, ale domnívám se, že jak technická, tak obsahová část 

výstupů byla na poměrně vysoké úrovni. Obzvlášť když vezmeme v úvahu 

jazykové nivó studentů. Po technické stránce je třeba zdůraznit jednak poměrně 

slušné zpracování powerpointových prezentací. Ale hlavně nastříhání videa, které 

žáci udělali doma, ve svém volném čase. Pouze na základě vlastní zainteresovanosti 

na celém projektu. V rámci projektu byla zpracovávána především témata, která 

byla v souladu s učebními osnovami pro daný ročník (vybraná třída se ještě neučí 

podle Školního vzdělávacího programu). Navíc docházelo i k mezipředmětové 

spolupráci. Konkrétně s kolegyní vyučující informatiku. Studenti se navíc v rámci 

komunikace se svými polskými partnery seznámili se specifiky polské kultury. 

Nicméně nedošlo k naplnění všech cílů, které byly stanoveny na začátku projektu. 

Především se nepodařilo získat informace o zvycích a tradicích partnerské země. 

Ostatní cíle byly splněny.  

 

Posledním hodnoceným kritériem je  podpora projektu. Projekt byl podpořen jen 

v rámci školy a to kolegyní, která vyučuje IVT. K žádné další podpoře nedošlo.  
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6.4.2 HODNOCENÍ PROVEDENÉ STUDENTY 

Aby byla evaluace projektu kompletní, bylo třeba zjistit, jak celou aktivitu a její 

průběh hodnotili sami studenti. K tomuto účelu byl vytvořen jednoduchý dotazník, 

který byl studentům rozdán. Dostali krátké instrukce  a vyplnili ho. Dotazník 

vyplnilo patnáct ze šestnácti studentů, kteří se projektu účastnili.  

První otázkou bylo celkové hodnocení projektu. Žáci hodnotili na stupnici od 

jedničky do pětky. Pětka byla nejhorší, jednička nejlepší. Nejvíce studentů 

ohodnotilo projekt známkou tři – celkem devět. Čtyři studenti zvolili známku čtyři a 

dvojku a pětku udělil projektu vždy jeden student.  

Druhá otázka zjišťovala, jak studenti hodnotili práci na Twinspace. Největší počet 

studentů – sedm, ohodnotil Twinspace známkou dva. Čtyři studenty vybrali známku 

čtyři. Zbývající čtyři hlasy se rozložily rovnoměrně mezi dvojku a čtyřku. Pokud 

studenti hodnotili Twinspace horší známkou, uváděli následující negativa:             

na Twinspace nelze umisťovat větší soubory, částečná nepřehlednost a nemoderní 

vzhled.  

Účelem třetí otázky bylo zhodnocení spolupráce s našimi polskými partnery, hlavně 

v oblasti komunikace. Zde byli studenti poměrně značně kritičtí. Pět žáků 

ohodnotilo spolupráci známkou pět, největší část zúčastněných – osm, jí dala čtyřku 

a jen dva studenti vybrali pro své hodnocení dvojku. 

Otázky, které následovaly, již byly otevřené – studenti si nevybírali z možností, ale 

odpovídali volně.  

Jako největší přínos a pozitiva projektu studenti většinou uvedli zlepšení 

francouzštiny, používání francouzštiny v jiném prostředí než je tradiční školní a 

hlavně obohacení slovní zásoby. Dva žáci hodnotili jako velice přínosnou samotnou 

komunikaci s polskými partnery. Jen jeden žák uvedl jako přínos zdokonalení se 

v práci s počítačem. Dále se v dotaznících objevovala následující pozitiva – 

zpestření výuky, zjištění, jako funguje práce na projektu, zábavnost. Jeden student 

uvedl jako pozitivum známkování během projektu. Nicméně tento fakt byl následně 

uveden i v negativech. 

Z aktivit, které byly během celého projektu realizovány, se studentům nejvíce líbilo 

natáčení filmu v Praze (třináct respondentů). A to především proto, že se jednalo o 

aktivitu, která se neodehrávala ve škole. Navíc byli žáci velice spokojeni s tím, že 

se prošli po městě a dozvěděli se nové informace o nejvýznamnějších historických 
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památkách. Čtyři studenti vybrali jako nejzajímavější aktivitu vytváření 

powerpointové prezentace. Je ale nutné zdůraznit, že dva respondenti vybrali jako 

nejzajímavější dvě aktivity – video a prezentaci.  

Všichni zúčastnění shledali jako velké negativum projektu fakt, že naši polští 

partneři nedostatečně spolupracovali. Nejvíce vázla komunikace. Neodpovídali na 

e-maily vůbec, nebo odpovídali s velkým zpožděním. Toto do dotazníku uvedlo 

všech patnáct zúčastněných.   

Nedostatečná spolupráce jim vadila v průběhu celého projektu. Ne jen ve fázi, kdy 

pracovali se svými polskými partnery ve dvojicích. Studenty obtěžovalo i to, že 

často nemohli v projektu dále pokračovat, protože museli čekat, až  polští partneři 

dodělají tu část projektu, která měla být již dávno hotova.  

Na poslední otázku, která se týkala chuti k další účasti na podobných projektech, 

odpověděli tři respondenti záporně. Ostatní odpověděli kladně. Velice často byla 

přidána podmínka, a to že by se muselo jednat o spolupráci s jinými, 

spolehlivějšími a nadšenějšími partnery.  

 

Celkově lze říci, že  hodnocení projektu studentů bylo pozitivní. Brali ho jako 

zpestření  výuky. Negativní hodnocení v některých částech dotazníku bylo 

způsobeno hlavně nespokojeností s partnery.  

 

6.5 PŘÍNOS PROJEKTU PRO VÝUKY FRANCOUZŠTINY  

Projekt jako celek, byl pro výuku francouzštiny velice přínosný. Studenti si díky 

účasti na něm uvědomili, že i když disponují jen základními znalostmi, jsou schopni 

v jazyce komunikovat a zjistit základní informace. Tento fakt byl velice silným 

motivačním stimulem i pro ty studenty, kteří ve francouzštině neexcelují.  

Během realizace projektu si žáci velice rozšířili slovní zásobu a procvičili 

gramatické jevy, které byly studovány v hodinách. Jednalo se především o vazby se 

slovesem faire, používání sloves être a avoir a časování slovesa s’appeller. Dále byl 

aktivně používán futur proche. Studenti se naučili základní používání passé 

composé. Slovní zásoba byla  nejvíce rozšířena o slova vztahující se k rodině, 

volnému času a k městu. Navíc se žáci naučili samostatně pracovat se slovníkem. 

Velice důležité bylo, že si uvědomili, že slovo má několik významů a ten první není 



 62 

vždy ten nejvhodnější a že je třeba slovo chápat vždy v kontextu, ve kterém se 

vyskytuje.  

Jako další přínos lze hodnotit to, že se studenti naučili používat francouzský jazyk 

bez zábran. A to jak v mluveném projevu, tak v psaném projevu. U mluveného 

projevu se to projevilo především při natáčení filmu o Praze. Děti se zbavily 

ostychu, a i když si byly vědomy nedostatků – hlavně v oblasti výslovnosti, nebály 

se před ostatními a před kamerou mluvit. Tento posun bylo následně možné 

pozorovat i v hodinách. Studenti, kteří dříve raději mlčeli, protože si nebyli 100% 

jisti správností své výpovědi, po projektu neváhali a odpovídali bez zábran – i když 

třeba s chybou. Najednou si byli všichni jisti tím, že se jim  nebude nikdo posmívat, 

že se „neztrapní“, když něco špatně vysloví. Zjistili, že chybují všichni a že za 

chybu není třeba se stydět, ale je nutné se z ní poučit.  

I v psaném projevu je možné sledovat určité zlepšení. Studenti se zdokonalili ve 

psaní jednoduchých textů o sobě, své rodině a svých zálibách. Podobné typy textů 

jsou vyžadovány u mezinárodních zkoušek DELF úroveň A1.  

 

Nicméně ve psaném projevu studentů se vyskytovala celá řada chyb. Chyby byly 

pochopitelně průběžně opravovány. Vždy, když studenti napsali nějaký text, museli 

mi ho poslat. Práce byla opravena a oznámkována. Korekce byla provedena tak, aby 

bylo naprosto evidentní, kde se vyskytla chyba a vedle bylo – podle druhu chyby 

uvedeno správné řešení, či komentář k chybě v češtině. Příklady korektury           

(viz příloha).  

Chyby, kterých se dopouštěli čeští a polští studenti, byly téměř identické. Polština i 

čeština jsou slovanské jazyky, takže Poláci a Češi čelí při studiu stejným úskalím.  

Mezi nejčastější chyby patřilo špatné použití, nebo naprosté vynechání 

determinantu. Nejčastěji členu. Na číslovky, případně zájmena studenti většinou 

nezapomínali.  Žáci si teprve postupně uvědomují, že člen tvoří nedílnou součást 

podstatného jména. Takže v textech jsme mohli velice často najít následující chyby: 

j’aime mathématiques, je prends bus. Místo j’aime les matématiques et je prends le 

bus.  

Chyba, která se v používání determinantů vyskytovala velice často, bylo špatné 

používání přivlastňovacích zájmen. To  je pro Čechy poměrně obtížné, protože v 

češtině přivlastňujeme zvratné zájmeno svůj, ale francouzština používá vždy 
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přivlastňovací zájmeno příslušné osoby. Velice často se stalo, že studenti uvedli v 

množném čísle podstatné jméno, ale už tomu nepřizpůsobili zájmeno. Takže chyby 

byly například následující : je vais aller avec mon parents (místo mes parents), ce 

sont notre chiens (místo nos chiens).  

Dalším častým problémem bylo používání samostatných osobních zájmen. I když 

se jednalo o látku, která byla v hodinách probraná a dostatečně procvičená. Jakmile 

měli studenti psát samostatně text, kde nebylo explicitně řečeno, co mají použít,  

zcela zapomněli na samostatná osobní zájmena a používali zájmena nesamostatná. 

Například: je et mon chien. Místo moi et mon chien.  

Dále jsme se často setkávali s chybami v časování sloves. Především těch 

nepravidelných. Příkladem je následující chyba: je fait du sport ( místo je fais du 

sport). U pravidelných sloves děti často zapomínají na koncové s u druhé osoby 

singuláru. 

Studenti měli také problémy s postavením přídavných jmen. Automaticky kladli 

všechna přídavná jména před podstatné jméno. Stejně jak jsou zvyklí z češtiny. 

Poláci dělali tuto chybu také. Tento gramatický jev bylo třeba studentům vysvětlit. 

Studenti psali například následující věty: J’ai un petit noir chien. Místo j’ai un petit 

chien noir.  

Další problém, který byl velice častý, bylo používání dělivého členu po slovese 

faire. Studenti na něj velice často zapomínali a buď neuváděli člen žádný, nebo 

určitý. Naopak po slovesech aimer, adorer, préférer a détester uváděli místo 

určitého členu člen dělivý nebo žádný. Věty vypadaly následovně: Je fais foot 

(místo je fais du foot), j’aime basket (místo j’aime le basket). 

Chyba, která se vyskytla u několika studentů, bylo zaměňovaní významově 

podobných slov – écouter (poslouchat) a entendre (slyšet), acheter (koupit) a faire 

les courses (nakupovat), voir (vidět) a regarder (koukat). Například: Je vais acheter 

avec mes copines místo je vais faire les courses avec mes copines. 

Dále se objevila celá řada individuálních chyb. Dost často udělali studenti chybu, 

když se pokoušeli používat neznámá slova, která si samostatně vyhledali ve 

slovníku. Nepoužili je ve správném kontextu atd. Proto je nutné studentům 

vysvětlovat, aby pracovali pokud možno se slovní zásobou, kterou ovládají a u které 

si jsou jisti, že ji správně použijí. Na druhou stranu je dobré studenty motivovat 

k samostatnému vyhledávání informací.  
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Pochopitelně jsme se setkali i s pravopisnými chybami a celou řadou chyb 

z nepozornosti. 

Nicméně na základě realizovaného projektu, lze vyvodit závěr, že čeští a polští 

studenti se na začátku studia potýkají se stejnými problémy. Tento fakt je dán tím, 

že polština i čeština jsou slovanské jazyky.  

Studenti se během projektu alespoň částečně zbavili zábran, které měli při 

komunikaci ve francouzštině. Naučili se látku prostudovanou v hodinách používat 

v praktickém životě – v běžné komunikaci. Navíc si procvičili používání 

studovaných gramatických jevů praxi. A uvědomili si, že studium jazyka je běh na 

dlouhou trať a že to, co se naučí na začátku, nemohou zapomenout, ale musejí na to 

stále myslet. Že není možné po naučení se slovesa prendre zapomenout sloveso être. 

Toto byl fakt, který si někteří studenti stále nechtěli připustit.  Účast na projektu je 

snad, alespoň částečně z tohoto omylu vyvedla.   

Studenti získali nejen nové vědomosti a upevnili si ty stávající. Ale projekt jim 

umožnil i určitý osobnostní rozvoj. Museli se naučit lépe komunikovat, pracovat ve 

skupině a naslouchat si navzájem. A tento přínos rozhodně nelze opomenout. 

Protože se jedná nejen o pozitivum, které se projeví při studiu francouzštiny, ale i 

v celém dalším životě.  

Dnešní studenti jsou velice zaměřeni na sebe, na svou roli, kterou v dané skupině a  

společnosti hrají, ale neumějí si navzájem naslouchat. A díky tomu, že budou 

poslouchat nejen sebe, ale i druhé se mohou hodně naučit. A to nejen v hodinách 

francouzštiny, ale i v běžném životě.  
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7. PROJEKT OCENĚNÝ CERTIFIKÁTEM KVALITY – LE 
PATRIMOINE MONDIAL FRANCO – TCHÈQUE 
Na konci dubna 2008 se uskutečnila v Plzni Národní konference eTwinning. Jejím 

hlavním cílem bylo předání certifikátů kvality Quality Label a představení 

oceněných projektů. Oceněno bylo celkem 26 projektů. Jen jeden z nich byl ve 

francouzštině. Jednalo se o projekt Le patrimoine mondial franco – tchèque.  

Tento projekt byl realizován na Dvořákově gymnáziu v Kralupech nad Vltavou pod 

vedením paní profesorky Petry Svobodové. Ta chtěla se svými studenty vyzkoušet 

něco nového, takže se po absolvování semináře eTwinning rozhodla právě pro tento 

projekt. Ten byl studentům nabídnut jako volitelný kroužek.     

Na počátku byly problémy s vyhledáváním partnera, jelikož většina nabídek na 

spolupráci byla v angličtině. Nakonec se na spolupráci dohodli se školou 

z francouzského Marseille. Nicméně celá fáze vyhledávání partnera trvala téměř 

rok. Do byly projektu zapojeny čtyři školy, ale rumunská a italská nakonec 

prakticky nespolupracovaly.  

Upřesnění tématu, cílů atd. trvalo zhruba 14 dní. Jako téma bylo nakonec vybráno 

Francouzsko-české kulturní památky  zapsané  na Seznamu světového dědictví 

UNESCO (Le patrimoine mondial franco – tchèque). Během této přípravné fáze 

došlo i ke stanovení cílů, které byly následující: 

 

- Vytvoření prezentací a fotogalerií českých a francouzských památek 

zapsaných Unescem 

- Vzájemné porovnávání památek 

- Návštěva Prahy a vytvoření videodokumentace (práce v terénu) 

- Vzájemný kontakt mezi studenty ve francouzštině i angličtině, rozšíření 

slovní zásoby a motivace ke studiu francouzštiny jako druhého cizího 

jazyka 

- Poznávání kultury, historických památek a podpora národní hrdosti 

- Propojení využití ICT, jazyků a studia kulturního dědictví 

- Zvýšit zájem studentů o kulturní památky 

- Schopnost pracovat ve skupinách 

Potom byl projekt zaregistrován. Zúčastněné strany se dohodly na tom, že na  každý 

úkol budou mít jeden měsíc. Na začátku projektu se studenti představili, napsali 
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něco o sobě. Následovalo fotografování celé skupiny. Dalším bodem bylo vytvoření 

loga celého projektu. Každý zúčastněný student navrhl logo a potom byla 

zorganizována celoškolní volba loga.  

Podle zálib byli studenti rozděleni do dvojic. Žáci následně vytvořili stručné texty 

charakterizující jednotlivé památky UNESCO a vytvořili powerpointové 

prezentace. Viz příloha. Francouzští korespondenti zpracovávali jen památky 

UNESCO z jižní Francie. 

Další fází projektu bylo natáčení filmu o Královské cestě v Praze. Studenti se vydali 

z Kralup do Prahy a natočili film, který stručně charakterizoval jednotlivé památky. 

Francouzi vytvořili film o jejich městě – Marseille.  

Před Vánocemi obě strany vytvořily pro své partnery vánoční přáníčka a drobné 

dárky a ty byly odeslány do partnerské země.  

V lednu se čeští studenti zúčastnili soutěže Vezmi svých 30 kamarádů za 

památkami Unesca organizovanou organizací UNESCO. Jedna z kralupských 

studentek vyhrála. Díky tomu mohla jet celá skupina do Kroměříže.V dubnu přijela 

do Kralup francouzská profesorka. Odučila několik hodin, představila  Marseille a 

svou školu. Následně se do Francie začala chystat česká skupina. Paní profesorka 

Svobodová sehnala prostředky na financování cesty od Středočeského kraje, 

Francouzské ambasády a Městského úřadu Kralupy nad Vltavou. Zisk peněz velice 

usnadnil fakt, že projekt získal ocenění Quality Label. Studenti byli přijati ve škole 

v Marseille, zúčastnili se vyučování. Ale nebydleli v rodinách, ale v hotelu. Pobyt 

byl plně využit k poznání regionu – Avignon, Arles, Château d’If a Frioul a Colmar. 

Během této cesty byl natočen další film, který bude prezentován v rámci 

eTwinningových dnů. Francouzští studenti měli následně přijet do Kralup, ale tato 

část projektu se již neuskutečnila. 34 

                                                 
34 TRTÍKOVÁ, Renata. Rozhovor s Petrou Svobodovou. Bulletin SUF. 2008, roč. 18, č. 64, s. 27-28. 
 
Výstupy 4. národní konference eTwinning, Plzeň 2008 [online]. 2006 [cit. 2008-12-15]. Dostupný z 
WWW: <http://www.etwinning.cz/article.php?story=20080430171145548>. 
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8. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo ukázat, jak lze využít informační technologie a internet ve výuce 

cizích jazyků – konkrétně francouzštiny a seznámit čtenáře s aktivitou eTwinning. 

Dále upozornit na úskalí, se kterými je možné se během práce na projektu setkat. 

Zároveň ale i podtrhnout pozitiva, která realizace přináší.  Je velice důležité, aby 

byli učitelé – jak ti budoucí, tak ti stávající o podobných aktivitách náležitě 

informováni a pokoušeli se jimi oživit svou výuku.  

Základní informace, které byly zmíněny v této práci, by měly patřit do vzdělání 

všech učitelů. Tento fakt by měl být brán v úvahu jak během přípravy budoucích 

učitelů, tak i v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. A to hlavně u 

straší generace kantorů, kteří mají z počítačů a internetu respekt a nemají příliš chuť 

tyto aktivity zařazovat, jelikož se domnívají, že to nezvládnou.  

Práce pochopitelně není nadčasová a to hlavně proto, že jak technologie, tak 

internet se neustále vyvíjejí a mění. Takže některé internetové stránky zmíněné 

v práci informací již  nebudou v brzké době aktuální. Ani rozvoj technologií nelze 

zastavit a je možné, že za pár let budou učitelé pracovat v podmínkách, které budou 

naprosto odlišné od těch dnešních.  

I aktivita eTwinning rozhodně projde vývojem. Autoři se budou zcela určitě 

pokoušet vylepšit podmínky, ve kterých je možné projekt realizovat. Na druhou 

stranu myšlenka spolupráce škol zcela určitě přetrvá.  

V dnešním globalizovaném světě musíme studenty vést  k tomu, aby si uvědomili, 

jak je dnešní svět propojený. A to skutečně ve všech oblastech lidského života. Je 

důležité, aby si žáci byli vědomi toho, že nejsou jen českými občany, ale i občany 

evropskými. Proto je pro ně velice důležitá znalost jiných kultur. A právě tyto 

informace mohou studenti získat díky realizaci projektu eTwinning.    

 



 68 

 

9. RÉSUMÉ  

Le but de ce travail est d'étudier les possibilités d'exploitation pédagogique que 

proposent, de nos jours, les nouvelles technologies aux enseignants des langues 

étrangères et plus particulièrement aux enseignants tchèques de français langue 

étrangère (FLE).  Nous avons concentré notre attention plus spécialement aux 

activités qui permettent d'exploiter, dans le but pédagogique, la méthode dite  

eTwinning qui relie l’enseignement en projet et  le travail avec l’Internet et les 

ordinateurs.  

Le présent mémoire de maîtrise consiste en deux parties. La partie théorique et la 

partie pratique.  

 

Le premier chapitre est consacré à l’évolution et l’utilisation de la technologie 

informatique et de l’Internet dans l’éducation. Au début nous décrivons l’évolution 

de l’Internet en général pour passer ensuite à la situation du  lancement de l’Internet 

et des ordinateurs dans les écoles. L’introduction de nouvelles technologies dans les 

écoles est basée sur trois piliers – l’équipement matériel, le soutien au 

développement et la formation des enseignants.  Chacun des pays ayant choisi une 

stratégie différente et obtenant ainsi les résultats distincts.  

 

Le deuxième chapitre se penche sur  les possibilités d’exploiter l’ordinateur et 

l’Internet (dans la) en classe. Soit dans une classe munie d’un ordinateur et d’un 

appareil de projection, soit dans une salle spécialisée où chaque élève dispose de 

son propre (ordinateur) appareil. Chacune de ces éventualités offre des stratégies 

d’exploitation différentes.  

La classe avec un appareil de projection nous permet de travailler avec la vidéo, 

l’image et d'utiliser fréquemment des dictionnaires. Dans la salle spécialisée, les 

élèves travaillent dans un rythme individuel. Il est possible d’exploiter les pages 

web du manuel étudié en classe ou d’utiliser les exercices préparés par les autres 

enseignants de FLE. On peut aussi travailler avec les matériaux authentiques, étant 

donné que les possibilités d’utilisation de  l’ordinateur en classe sont aussi multiples 

et variées. 
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Le troisième chapitre traite de l’enseignement en projet. Il s’agit d’une méthode 

d’enseignement dans le cadre de laquelle les élèves traitent indépendamment un 

projet pour diversifier leurs expériences grâce aux activités pratiques. 

Afin qu'un projet soit couronné de succès, il ne faut pas omettre aucune des étapes 

suivantes :  

- un bon choix duthème  

- la formulation des buts à accomplir 

- une planification précise du projet – la durée, les méthodes 

d’organisation, l’équipement matériel etc. 

- la division des élèves en groupes 

- le commencement du projet – un événement hors du commun 

- la réalisation du projet – le professeur est dans le rôle de coordinateur  

- l’aboutissement du projet – une présentation power point, un journal 

télévisé etc. 

- l´évaluation du projet 

Lors de l’élaboration du  projet, le rôle de l’enseignant évolue. Ce n’est plus lui qui 

dirige toutes les activités. Il transmet ses devoirs habituels à ses étudiants et il 

intervient dans le travail en tant que coordinateur et conseiller.  

Dans l’enseignement des langues étrangères, l’enseignement en projet peut être 

assez (utile) profitable. Au cours du projet, les compétences communicatives et 

langagières se développent. Et s’il s’agit d’un projet durant lequel on collabore avec 

une école d’un pays étranger, on peut approfondir les connaissances des élèves dans 

le domaine de la civilisation. Les étudiants ont la possibilité de découvrir la culture 

et les coutumes du pays partenaire. Le projet qui nous fournit tous les avantages 

mentionnés s’appelle eTwinning.  

 

Le quatrième chapitre est consacré à l’activité eTwinning. Ce projet  a pris 

naissance en 2005 comme partie du Programme pour l’éducation et la formation 

continue (LPP – Lifelong  Learning Programme).  LLP contient quatre programmes  

– Comenius, Erasmus, Leonardi da Vinci et Grundtvig. Dans le cadre du 

programme Comenius dont le but est de développer la compréhension entre la 

jeunesse. 
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L’activité eTwinning est fondée sur la collaboration entre les écoles européennes. 

Ces écoles créent ensemble un projet assisté par la technologie informatique et 

l’Internet. Grâce à cette coopération, les élèves découvrent la culture du pays 

partenaire, ils ont la possibilité de développer leurs compétences langagières et 

communicatives. Ainsi ils se préparent pour leur future vie professionnelle en 

Europe. La durée du projet n’est pas limitée. Tout dépend de la motivation, de 

l’intérêt et de la persévérance des participants. Le choix du thème du projet est aussi 

une question d’accord commun entre les intéressés. En tout cas, il faut commencer 

par un projet plus simple et au fur à mesure acquérir les expériences et passer aux 

projets plus complexes.  

Les projets sont coordonnés par les Bureaux d’assistance nationaux. Ces bureaux 

ont pour tâche de fournir les renseignements sur l’activité eTwinning au public, ils 

organisent les séminaires pour les enseignants, ils fournissent de l’aide 

méthodologique pendant la réalisation des projets, ils enregistrent ceux – ci et en 

font l’évaluation, parce qu'ils attribuent Le Label de qualité – c’est  une 

reconnaissance de la qualité du projet et de ses productions tant du point de vue 

pédagogique que technique. 

Le projet eTwinning a plusieurs phases ainsi qu'un projet traditionnel. Les étapes 

sont suivantes :  

- la recherche des informations sur l’activité eTwinning 

- l’enregistrement de l’école sur la page web(sur la toile) 

www.etwinning.net 

- la recherche de l’école partenaire 

- l’enregistrement du partenariat 

- la collaboration – la réalisation du projet  

- l’évaluation 

- le décernement du prix 

 

Le cinquième chapitre est consacré à la description de la réalisation d’un projet  

eTwinning au lyceé. Le projet s’appelait Les Tchèques et les Polonais parlent 

français.  Les participants ont été les élèves tchèques et polonais de 14 ans. Le 

projet a été composé de plusieurs parties. Au début, les étudiants se sont présentés – 

ils ont fait une présentation Power Point de leurs groupes, puis ils ont travaillé  par 
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deux – un étudiant tchèque et un polonais ont échangé les informations sur leurs 

loisirs. Puis chacun a fait la présentation de loisir de son ami. Et à la fin, ils ont 

tourné un film pour présenter leur ville. Cette tâche a été réalisée seulement par les 

élèves tchèques.  

Pendant la réalisation, les étudiants ont utilisé l’espace virtuel eTwinning et ses 

outils, surtout le forum. Ils ont exploité la technologie informatique et l’Internet 

pour la communication avec leurs partenaires et pour la création des textes et des 

présentations.  

Au cours du projet, les résultats du travail des étudiants ont été notés et l’activité 

eTwinning a fait partie intégrante du cours de FLE. Les étudiants tchèques 

appréciaient beaucoup la réalisation du projet. Mais la prochaine fois, ils comptent 

réaliser ce type de projet avec un autre partenaire, parce qu' avec leurs 

correspondants polonais ils ont rencontré des problèmes de communication. 

Cette expérience montre que l’une des choses les plus importantes pour une 

réalisation du projet eTwinning couronnée de succès, est le choix du partenaire. Si 

on n’a pas de partneraire qui veuille  travailler de la même façon comme nous, le 

projet ne peut pas être réussi.  

 

Le sixième chapitre décrit le projet eTwinning qui a été récompensé par Le Label de 

qualité. Il s’agit d’un projet franco – tchèque intitulé Le patrimoine mondial franco 

– tchèque.  

 

Ce mémoire de maîtrise essaie d’éclaircir les apports de ces nouvelles tendances 

dans l’enseignement et montre les possibilités de travailler avec les ordinateurs et 

l’Internet dans la classe de langues tout en présentant l’activité eTwinning qui relie 

parfaitement (le phénomène de) la communication orale et écrite par le biais des 

ordinateurs connectés sur l’Internet et soutenu par l’enseignement en projet. 
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11. PŘÍLOHY 

11.1. POWER POINTOVÁ PREZENTACE ČESKÝCH STUDENTŮ 
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Lea M. Beranová

• Je m´appelle Lea Marie et je 
suis tchèque. Mon surnom 
est Ergan ou Ergí. Mon père 
s´appelle Leo et ma mère 
s´appelle Jaroslava. J´ai ICQ 
et mon numéro est 362-229-
363. J’étudie le français 
depuis un an. J´ai un chien. 
Elle s´appelle Connstanca 
Riana de Letheia, mais son 
surnom est Connie.

 
 
 
 

Je mJe m´́appelleappelle Jakub Jakub 

MichMichááleklek

�� Je  mJe  m‘‘appelle Jacques. appelle Jacques. 
Je suis tchJe suis tchèèque. Jque. J´́ai ai 
quatorze ans. Jquatorze ans. J´́habite habite àà
Odolena Voda. JOdolena Voda. J´́ai un ai un 
frfrèère. Je fais du foot re. Je fais du foot àà
Sparta Prague. JSparta Prague. J‘‘aime le aime le 
foot, jfoot, j’’aime aussi Slavia aime aussi Slavia 
Prague et Liverpool. Je Prague et Liverpool. Je 
ddééteste lteste l‘‘ éécole.cole.
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Je mJe m’’appelle Tomappelle Tomášáš PivoPivoňňkaka
Je m’appelle Tomáš
Pivoňka. J’ai quatorze 
ans. J’habite à Prague. 
J’ai une soeur. Elle 
s’appelle Iva. Elle a seize 
ans. J’aime beaucoup le 
cyclisme et j’aime le ski. 
J’aime jouer aux échecs. 
Je déteste le rugby et je 
n’aime pas du tout la 
boxe. Je fais de la 
guitare.  J’aime bien 
regrader la télé. J’aime la 
littérature et les voyages. 
J’aime le français.

 
 

Je mJe m‘‘appelle Mappelle Míšíša Hronova Hronováá

�� Je mJe m’’appelle Mappelle Míšíša a 
HronovHronováá. J. J‘‘ ai 13 ans. Je ai 13 ans. Je 
suis tchsuis tchèèque.  Jque.  J‘‘ habite habite 
àà Prague. JPrague. J’’ai un chien, il ai un chien, il 
ss’’appelle Arko. Jappelle Arko. J’’aime aime 
les chiens, les livres, les les chiens, les livres, les 
mathmathéématiques et les matiques et les 
animaux. Je danimaux. Je dééteste la teste la 
pluie.pluie.

�� ICQ: 209ICQ: 209--315315--132132

�� EE--mail: misa.hr@volny.czmail: misa.hr@volny.cz
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Ma Presentation
Je m'appelle Jakub Kuča 

et j’ habite en 
République Tchèque, 
à Prague. J'ai 13 ans. 
Je fais du sport: de la 

natation et du ski. 
Mon loisir est la BD, 

j'aime 
beaucoup Naruto, 

Usagi Yojimbo, Lobo 
et Shaman King. 

J'aime écouter le rock 
et je déteste le rap. 

Mon numéro de ICQ 
est 330549894.

 
 

PresentationPresentationPresentationPresentationPresentationPresentationPresentationPresentation

Je mJe m’’appelle Michaela appelle Michaela 
ŠŠťťastnastnáá. J. J’’ai 14 ans. ai 14 ans. 
JJ‘‘habite habite àà Prague. JPrague. J‘é‘étudie tudie 
le franle franççais depuis six mois. ais depuis six mois. 
Ma mMa mèère sre s‘‘appelle Jana et appelle Jana et 
mon pmon pèère sre s’’appelle Robert. appelle Robert. 
JJ’’ai deux frai deux frèères, Kryres, Kryšštof et tof et 
MikulMikulášáš. En . En ééttéé je fais de je fais de 
la natation. En hiver je fais la natation. En hiver je fais 
du ski. Jdu ski. J‘‘aime le chocolat et aime le chocolat et 
la glacela glace. . 
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Presentation

� Salut 
� Je m´appelle Andy 

Kyselá. J’habite à
Prague. J’ai 13 ans. J’ai 
deux lapins. J’adore 
mes lapins. Et j’aime le 
chocolat . J´étudie le 
français et l´anglais. Je 
fais du beach volleyball. 

� J’ai icq. Mon numéro d´
icq est 230-144-450

 
 

Presentation
Je m´appelle Míša, je 
suis tchèque et j´habite 
à Prague. J´aime la 
France et les chiens, je 
n´aime pas mes 
devoirs. J´ai un chien. 
Je vais faire du tennis, 
j´aime bien le tennis.Le 
numéro de mon icq est 
412473223
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Présentation
� Salut! Je m’appelle Patrik 

Pechac. J’ai treize ans. Je joue 
au hockey et j’aime les sports. 
J’adore la pizza et je déteste 
l’école et Slavie (une équipe de 
foot de Prague). 

 
 

�� Je mJe m’’ appelle Andrea appelle Andrea 
MaloMalošíšíkovkováá. J. J’’ ai quatorze ai quatorze 
ans. Jans. J‘‘ habite habite àà Prague. Le Prague. Le 
numnumééro de mon icq est ro de mon icq est 
492944821. J492944821. J’’ aime les aime les 
vacances et la mer. Jvacances et la mer. J’’ aime aime 
bien le ski et je lis bien le ski et je lis 
beaucoup. Jbeaucoup. J’’ ai un chien. Il ai un chien. Il 
ss’’ appelle Best. Jappelle Best. J’’ adore les adore les 
chiens. Je dchiens. Je dééteste la course. teste la course. 

Andrea Andrea MaloMalošíšíkovkováá
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Ma presentation
Je m’appelle Aleksandar et 
j’habite en République 
Tchèque. J‘étudie le 
français et je parle tchèque 
et anglais, mais je veux 
parler français très bien. 
Je fais du golf, j’aime ma 
famille et bon repas. Mes 
contacts: ICQ –
445030702, MSN –
a.djakovic@centrum.cz
Skype: 
aleksandar.djakovic

 
 
 
 

Je m'appelle Zuzka. J'ai 14 ans. 
J'adore les sports, mes amis et les 
girafes. Je n’aime pas du tout le 
foot. J’ ai horreur des serpents. Je 
n’ ai pas d´animaux. Je fais du 
florball, du volleyball, du cyclisme 
et de la natation. J’aime beacoup 
les livres. J’apprends le français 
depuis 2 ans. J'ai un frère. Il s’
appelle Miroslav. Il a 11 ans. Il 
aime les sports aussi. Moi et mon 
frère, nous avons beacoup d’amis. 
J’aime mon frère. J’ adore l’ hiver, 
parce que je vais faire du ski et du 
snowboarding.
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11.2. POWER POINTOVÁ PREZENTACE POLSKÝCH STUDENTŮ 
 
 
 

Salut! Salut! VoilVoilàà notrenotre
éécolecole

 
 

NotreNotre groupegroupe!!!!!!
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Ula Ula LubkiewiczLubkiewicz
�� Je Je m`appellem`appelle Ula. Ula. J`aiJ`ai 13 ans. Je 13 ans. Je suissuis

nnéé lele 29 29 avrilavril. . J`aiJ`ai lesles yeuxyeux vertsverts. Je . Je 
suissuis blond.blond. J`aiJ`ai lesles cheveuxcheveux raidesraides et et 
longs.J`aimelongs.J`aime la la gymnastiguegymnastigue et et lele
cinemacinema. . J`adoreJ`adore sucreriessucreries..

Je Je n`aimen`aime pas pas geogeo et je et je detestedeteste
physiquephysique..

 
 

Paulina Paulina BanaBanaśś
�� Je Je m`appellem`appelle Paulina. Paulina. J`aiJ`ai

13 ans. Je 13 ans. Je suissuis nnééee lele 29 29 
septembreseptembre 1994. 1994. J`aiJ`ai lesles
yeuxyeux bleusbleus. Je . Je suissuis blondeblonde. . 
J`aimeJ`aime lele cinemacinema. . J`adoreJ`adore
dansedanse. Je . Je participeparticipe auxaux
counconcurscounconcurs de la de la dansedanse. Je . Je 
n`aimen`aime pas la pas la geogeo et la et la 
physiquephysique..
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Agnieszka TulejaAgnieszka Tuleja

�� Je Je m`appellem`appelle Aga. Aga. J`aiJ`ai 13 13 
ans. Je ans. Je suissuis nnééee lele 4 4 
septembreseptembre. . J`aiJ`ai des  des  yeuxyeux
marronmarron. . J`aiJ`ai des des cheveuxcheveux
marronmarron. . J`aimeJ`aime la la dansedanse et et 
lele cinemacinema. Je . Je detestedeteste la la 
geogeo, la , la physiquephysique..

 
 

Karolina Karolina ChalotaChalota
�� Je Je m`appellem`appelle Karolina Karolina ChalotaChalota. . J`aiJ`ai 14 ans. Je 14 ans. Je 

suissuis nnééee lele 14 14 janvierjanvier 1994. Je 1994. Je suissuis chatainchatain. . 
J`aiJ`ai lesles yeuxyeux vertvert. . J`aimeJ`aime lele chocolatchocolat, la mer, , la mer, 
la la musiquemusique et et AvrilAvril LavigneLavigne. Je . Je n`aimen`aime pas la pas la 
geogeo et et lesles mathsmaths..
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Notre professeur

Elle s’appelle 
Ewa Łukaszyk. 
Elle est calme, 

sympa et 
ambiteuse.

 
 

Au Au revoirrevoir!!!!!!

NousNous invitansinvitans vousvous àà CracovieCracovie!!!!!!
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11.3. UKÁZKA OPRAVENÝCH PRACÍ ČESKÝCH STUDENTŮ 

Vendredi soir, mon   moi (já – samostatné zájmeno, mon – můj – zájmeno 
přivlastňovací) et mes copines, nous allons au bal, nous allons danser. Samedi, je 
vais aller avec mon frère aux attractions de foire. Samedi soir, mon moi et mon ami, 
on va aller au salon de thé, on va boire du thé. Dimanche, ma mère, son ami et mon 
moi , nous allons aller faire du vélo. Dimanche soir, je vais regarder la télé. 
 
 
Vendredi soir, je vais regarder la télé.  
Samedi, je vais aller avec mon mes (rodičů máš evidentně víc, vzhlem k tomu 
koncovému s ve slově parentS) parents au restaurant "Pizza restaurant". Nous allons 
aller la  prendre le ( když jedeš dopravním prostředkem, používáme sloveso prendre 
– to ješte neznáš. Ale bus je každopádně rodu mužského – takže LE bus) bus.  
Dimanche, nous allons aller avec mon chien au Vyšehrad. Après, moi et mes amis, 
on va aller au dans les  magasins. Nous allons acheter cadeaux en vue de pour  (en 
vue de  se používá v jiném kontextu, pour – pro )  les amis. 
 
 
En  pendant le week - end je vais avoir l‘ anniversaire. j’ai quatorze ans. À Samedi 
(před dny v týdnu není žádná předložka) vont aller je vais aller chez   ma grande – 
mamam et mon grand - papa.  Je vais être fatiguée parce que  vendredi je vais avoir 
le bal avec ma  de mon école. Je vais avoir beaucoup de cadeaux. C’est va être  un 
super week – end. 
 
 


