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Cheese ... :)

Partnerské krajiny: Ukrajina, Gruzínsko, 
Francúzsko, Rumunsko

Počet partnerov: 10

Typy škôl: vojenské lýceum, gymnázium, 
základná škola, ...

Vek žiakov: 14-18

Počet vašich žiakov v projekte: 15



Charakteristika projektu

• Jazyk: angličtina

• Predmety: cudzie jazyky, informatika, biológia, 
chémia, geografia

• Časový harmonogram: 4 mesiace

• V akom prostredí zverejňujeme projektové 
výsledky / výstupy: TwinSpace



Ciele projektu

• Preložiť recept obsahujúci syr

• Nahrať video z prípravy jedla

• Nahrávať materiály do TwinSpace

• Spoznať nových ľudí

• Zlepšiť svoje sociálne a komunikatívne 
zručnosti

• Komunikovať po anglicky

• Rozvíjať zručnosť práce s IKT

• Zúčastniť sa na syrovom festivale



Pracovný postup
• Vypracovať plán

• Zaregistrovať študentov do eTwinningu

• Vybrať si jedlo

• Vypracovať prezentáciu na tému „Rôzne druhy 
syra na Slovensku“

• Vyhľadať recept a preložiť ho

• Popísať históriu (pôvod) daného jedla

• Nahrať zvukové video

• Vytvoriť e-knihu receptov

• Zrealizovať online stretnutie



Očakávané výsledky

• Rozšírenie slovnej zásoby k téme jedlá

• Zapojenie sa do interkultúrnej komunikácie

• Byť schopní pripraviť slovenské aj cudzokrajné 
jedlá podľa inštrukcií v recepte

• E-kniha

• Nové poznatky o cudzokrajných jedlách 
obsahujúcich syr

• Využívanie nových IKT nástrojov



Predbežné výsledky

• Študenti sú zaregistrovaní v eTwinningu

• Študenti vyhľadali fotky rôznych druhov 
slovenských syrov a nahrali ich do TwinSpace

• Študenti vyhľadali fotky rôznych slovenských 
jedál obsahujúcich syr a nahrali ich do 
TwinSpace

• Link na stránku našej školy je na nástenke v 
TwinSpace



Registrácia projektu

Sem vložte udelený certifikát eTwinning
za realizáciu projektu (ako objekt PDF alebo PrintScreen -

snímku obrazovky)



Výstupy z TwinSpace I.



Výstupy z TwinSpace II.



Výstupy z TwinSpace III.

Stránky: 2

Materiály: 2

Členovia: 11 učiteľov, 20 žiakov

Meno lektorky:  Mgr. Gabriela Turčanová


