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   Před Vánocemi 2011 jsme poprvé navázali  spolupráci  s rumunskou, 
polskou  a  italskou  SŠ  v projektu  Christmas  Songs.  Do  práce  se 
dobrovolně zapojili studenti z několika tříd GTS. Celkem spolupracovalo 60 
žáků a 9 učitelů ze 4 evropských zemí.

   Jednotlivé  školy  se  nejprve  představily  prostřednictvím  krátkých 
prezentací. My jsme např. vytvořili video o Trhových Svinech a umístili ho 
na  společné  stránky  TwinSpace.  Chlapci  ze  střední  školy  ve  Fidenze 
nedaleko Parmy nazpívali italskou koledu, chronologicky pak následovala 
řada  nahrávek  polských  vánočních  písní  a  pozoruhodné  záznamy 
z rumunské SŠ v Baia Mare. Po zimních prázdninách jsme si ještě vyměnili 
prezentace o vánočních tradicích v jednotlivých zemích a způsobu oslav 
konce  roku  v našich  rodinách,  školách  i  městech.  Texty  většiny  koled, 
které  zazněly  v projektu,  byly  přeloženy do angličtiny a  zveřejněny na 
stránkách projektu, aby si je všichni mohli vytisknout v podobě zpěvníku.

   Projekt  byl  ukončen před Velikonocemi  2012.  Během třech  zimních 
měsíců  jsme  se  naučili  pracovat  s videozáznamy,  vytvářet  poutavé 
prezentace v Power Pointu i Smileboxu a navázali jsme nová přátelství. 

O projektu viz též: http://www.tsviny.cz/files/ts_listy/tsl_03_12.pdf

a http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=14441964.

  Ihned po dokončení našeho prvního projektu jsme odpověděli na výzvu 
skupiny studentů z francouzské SŠ ve  Versailles a zapojili se do práce na 
téma Easter Cards (Velikonoční pohlednice) Nejprve si naši a francouzští 
studenti  vyměnili  klasické  velikonoční  pohlednice.  Z  nich  pak 
uspořádali výstavku a vyhlásili nejhezčí pohlednici. Později se do projektu 
připojily i děti z rumunské střední školy, které jsme poznali již v našem 
prvním společném projektu o vánočních koledách.

Web eTwinning: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p75837/

Deník projektu: http://twinblog.etwinning.net/50249/

V  projektu  Just  Exchanging  Emails (Výměna  emailů)  si  již několik 
měsíců píší  dopisy a vzkazy trhosvinenští  gymnazisté s přáteli  z  Lycée 
Général  Technologique  Marie  Curie  ve  Versailles  (Francie)  a  ITCS 
F.A.Bonelli  v severoitalském  Cuneu.  Celkem  je  v projektu  zapsáno  86 
studentů ze třech zemí.

Web eTwinning: http://new-twinspace.etwinning.net/web/p75037/
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