
      Once Upon a Time  (prosinec 2021 – březen 2022) 

       Na začátku prosince 2021 se 16 studentů a studentek  z primy GTS zapojilo do projektu 13 

evropských škol. Cílem bylo nejenom zlepšení komunikačních dovednosti v anglickém jazyce, 

ale hlavně seznámení se s pohádkami zemí zapojených v projektu. Navázání  přátelství s 

vrstevníky z jiných zemí bývá v eTwinningové  spolupráci tradičně bonusem. 

       Obsah projektu byl velice rozsáhlý – studenti se nejprve představili svým kamarádům. Na 

rozdíl od ostatních však naši žáci nenakreslili avatary, kteří by se jim vzdáleně podobali, ale 

umístili na internet puzzle ze společné fotografie (www.jigsawplanet.com). Stejně originální 

byli při prezentaci videa o naší škole (https://www.youtube.com/watch?v=0lBFw-o_J3w). 

Turecký autor projektu následně rozdělil školy do dvojic, které pak poslaly partnerské škole 

klíč k vytvoření prezentace o jejich městě. Nám připadla prezentace o pozoruhodném 

tureckém městě Afyonkarahisar (https://prezi.com/view/AeULdMySrdEDlZL9dr5y/), zatímco 

žák tamní školy Feyyaz poslal video, které by nás pobavilo, kdyby bylo pravdivé. Jeho kvalitu 

může každý posoudit sám: 

https://www.youtube.com/watch?v=O7Kvu1EyxZU&feature=emb_logo.  Naše obrázky 

pomohly také při vytvoření pohádkového kalendáře na rok 2022, a staly se též součástí 

eTwinningové nástěnky v 1. patře budovy A gymnázia. Před Vánoci 2021 studenti ještě stihli 

poslat svá vánoční přání na www.padlet.com.  

        Během  několika on-line setkání v pěti mezinárodních skupinách měli žáci příležitost 

vybrat nejlepší logo, slogan a plakát projektu. Diskutovali o nejoblíbenější pohádkové postavě 

a autorovi pohádkových příběhů, hráli on-line hry a kvízy. 

           Po úvodních aktivitách následovala práce s národními pohádkami. My jsme si vybrali 

jedinou doloženou původní českou pohádku O dvanácti měsíčkách. Využili jsme anglický 

překlad, který se nachází na internetu. Ten jsme zkrátili a natočili jsme video.  

(https://www.youtube.com/watch?v=q9vEr-NC-50) Text pohádky jsme opatřili ilustracemi. 

Totéž udělaly i ostatní školy. V této fázi nás zbylo pouze šest: ČR, Slovensko, Německo, Itálie, 

Ukrajina a Turecko. Autor poté vytvořil e-book obsahující celkem deset více či méně známých 

příběhů. K dispozici je i časopis o všech zapojených městech s odkazy na prezentace studentů:  

https://twinspace.etwinning.net/210432/pages/page/1884182  

https://www.storyjumper.com/book/read/124859722/6202e0faa6fb2.  Všechny pohádky 

dostaly i audio podobu.  V lednu 2022 následovaly komiksy, většinou vyrobené v 

www.toonytool.com. Výslednou podobu komiksového časopisu si může každý prohlédnout na 

odkazu https://www.flipsnack.com/yasintiger/once-upon-a-time-com-cs-magaz-ne.html. 

Vytvořili jsme též video na téma „Bezpečnost na internetu“ a vymysleli si texty valentýnských 

přání v aplikacích www.mentimeter, www.wordclouds.com a www.wordart.com. 

      V únoru a březnu 2022 nás ještě čekala účast na společném videu, pohádce O Červené 

Karkulce. Student Josef Švarc, který se od samého začátku velmi aktivně zapojoval do všech 

aktivit v projektu, zde  vystoupil v roli Dřevorubce (v české verzi Myslivce). Natáčení s tzv. 

„green wall“ bylo pro nás velkou výzvou, a tak jsme se na něj poctivě připravili. Výsledný 

materiál byl odeslán tureckému učiteli – IT odborníkovi, který všechny postavy ze všech 

zapojených evropských škol zpracoval do výsledného pohádkového příběhu. Této části  

http://www.jigsawplanet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0lBFw-o_J3w
https://prezi.com/view/AeULdMySrdEDlZL9dr5y/
https://www.youtube.com/watch?v=O7Kvu1EyxZU&feature=emb_logo
http://www.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=q9vEr-NC-50
https://twinspace.etwinning.net/210432/pages/page/1884182
https://www.storyjumper.com/book/read/124859722/6202e0faa6fb2
http://www.toonytool.com/
https://www.flipsnack.com/yasintiger/once-upon-a-time-com-cs-magaz-ne.html
http://www.mentimeter/
http://www.wordclouds.com/
http://www.wordart.com/


       

projektu se již nezúčastnili naši ukrajinští kamarádi ze střední školy v městě Lazovo u Charkova.  

24.2.2022 do jejich země vtrhla ruská vojska a oni museli ze dne na den opustit nejenom svoji 

školu, ale také domovy.  S jejich paní učitelkou Oksanou, která po celou dobu konfliktu zůstala 

ve svém městě, jsme byli přes FB  stále v kontaktu. Doufáme, že se všechny děti dostaly včas 

do bezpečí a že válku přestály ve zdraví. 

      Čeští studenti, ačkoliv nejmladší v celém projektu, obstáli v mezinárodní konkurenci se ctí. 

Naučili se pracovat s novými aplikacemi, někteří se velice aktivně zapojili do on-line diskusí a 

her a měli tak jedinečnou příležitost zlepšit si svoji schopnost komunikovat v cizím jazyce. 

   Náš eTwinningový projekt byl prezentován i v Trhosvinenských listech v únoru 2022 

 https://www.tsviny.cz/assets/File.ashx?id_org=16815&id_dokumenty=10672  
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