Projekt Globe
ZŠ Vrané nad Vltavou, projekt zaměřený na mezinárodní spolupráci
Jedná se o mezinárodní projekt, který odstartoval v roce 1995 (u příležitosti Dne
Země) a spočívá v metodicky správném získávání a zpracování různých typů dat
o stavu životního prostředí – jedná se např. o data meteorologická, hydrologická,
biometrická, fenologická, pedologická, … Data jsou následně prostřednictvím
internetu (www.globe.gov) zasílána do ústředí projektu v USA a poté dána k dispozici
všem zájemcům z řad vědecké, studentské laické veřejnosti. Projekt též umožňuje
realizovat řadu doprovodných aktivit nabízených na webových stránkách projektu
a také komunikaci s jinými řešitelskými týmy z celého světa.
Projekt přispívá k rozvoji a posilování celé řady klíčových kompetencí i k realizaci
řady okruhů průřezových témat.
Naše škola je do projektu zapojena od roku 2000 formou zájmového kroužku.
V rámci ověřování vlastního ŠVP projekt od školního roku 2006/2007 nabízíme
žákům 7.−9. tříd jako povinně volitelný předmět s časovým rozsahem 2 hodiny týdně.
V rámci tohoto předmětu se zaměřujeme na 3 oblasti projektu – meteorologii,
hydrologii a biometrii. Cílem bude nejen zvládnout metodiku získávání jednotlivých
dat a pravidelně uskutečňovat a odesílat daná měření, ale také se učit tato data
využívat v rámci ostatních vyučovacích předmětů (silné vazby existují hlavně na
fyziku, zeměpis, chemii, matematiku, přírodopis a anglický jazyk), různých
mezinárodních i vlastních projektů (Eco-school, ENO, …) i v praktickém životě.
Chceme, aby práce v projektu pomohla žákům vytvořit si fakty podložené znalosti
o světě v celé jeho pestrosti, komplikovanosti a provázanosti. Nedílnou součástí
práce bude i komunikace s jinými školami z celého světa a výměna zkušeností.

Spolupráce s japonskou školou
V prosinci 2007 začala naše škola naplno realizovat spolupráci s japonskou školou,
která sídlí v Praze. První setkání japonských žáků s našimi se uskutečnilo
7. 12. 2007. Přijelo k nám 20 žáků pod vedením 3 učitelů. Program víceméně
připravovali oni s typickou japonskou precizností rozpočítanou na jednotlivé minuty.
Celý program probíhal v angličtině a skládal se ze zpívání koled a dalších písní
(českých i japonských), představení, několika kvízů a her o ČR a Japonsku. Naši
žáci vytvořili spolu se svými japonskými vrstevníky společné týmy a v rámci nich se
dohadovali o správném řešení úkolů, seznamovali se, navazovali kontakty. Zjistili, že
si rozumí, že úroveň jejich angličtiny je podobná. Po občerstvení, které uvařili
osmáci, předali naši žáci Japoncům malé dárky, které sami vyrobili. Na závěr
proběhlo společné fotografování a výměna kontaktů. Někteří žáci nyní čile
komunikují se svými novými kamarády prostřednictvím emailů.
Ohlasy žáků školy:
„Setkání s Japonci bylo velice příjemné. Byli milí a angličtina jim šla stejně jako nám.
Doufám, že se uskuteční také návštěva jejich školy.“
„Japonci byli veselí, byli docela dost aktivní a uměli pěkně zpívat české koledy. Chtěl
bych se s nimi ještě setkat, např. v jejich škole.“
Více k projektům na www.zsvrane.cz
Honza Vrtiška – učitel ZŠ Vrané nad Vltavou

