
TO DO LIST 
JANUARY 

Pro 9. ročníky 

 

MOTIVAČNÍ DOPIS ERASMUS 

- napiš motivační dopis. „Proč se chci účastnit výjezdu do 
zahraničí s projektem Erasmus?“ 

(Co očekávám od výjezdu do zahraničí v rámci tohoto projektu? 
Jaké dovednosti mohu nabídnout?...atd.) 

- motivační dopis by měl být jasně strukturovaný a kromě 
logicky uspořádaných odstavců by mu neměl chybět úvod a 
závěr. 

- jazyk Čj nebo Aj 

- rozsah min. 150 – max. 200 slov  

- odevzdat učiteli ČJ nebo Aj (může být i v elektronické podobě) 

- termín odevzdání – nejpozději do pátku 7. 1. 2022 
 

 

 

 

 

 



 

PREZENTACE O ISLANDU 

- vytvoř s dalšími zájemci o výjezd s projektem Erasmus prezentaci o 
Islandu 

- jazyk Čj nebo Aj 

- obsah – stručně historie, současnost, zajímavosti, jazyk, příroda…. 

- rozsah 10 – 12 /slajdů/ 

- text prezentace nepsat do obrázků 

- odevzdat učiteli Aj (pokud to bude v angličtině) nebo učiteli Zeměpisu 
(pokud to bude česky) 

- termín odevzdání nejpozději do pondělí 10. 1. 2022 

 

 

 

PREZENTACE  NAŠÍ ŠKOLY A 

MĚSTA 

9.tř (skupina paní uč. Hrůzkové) 

 -  vytvoř krátkou prezentaci (max. 2 min.) o naší zemi, může být i 
formou videa 

9.tř (skupina paní uč. Matysové) 
 -   vytvoř krátkou prezentaci/video (max. 2 min.)  na téma: 
“ Jak se staráme o zdravé       životní   prostředí v rámci naší školy.“ 

9. tř. (skupina paní uč. Vince) 
-   vytvoř prezentaci/video o naší škole (max. 2 min.), jak a kde se učíme 
a bavíme 
Datum odevzdání  10. 1. 22 
 



 

SOUTĚŽ O LOGO MEZINÁRODNÍHO 

PROJEKTU ERASMUS – školní kolo 

Pro 7. - 9. ročník 
-vymysli a nakresli logo, které by nejlépe vystihovalo hlavní 
myšlenku projektu Erasmus, kterého se naše škola účastní. 

Informace o projektu pro inspiraci: 

Název projektu – ERASMUS 

Heslo projektu – „Žít a učit se v přírodním a zeleném prostředí“ 

Cíle projektu – rozvoj komunikace, spolupráce, přátelství, tvořivosti, 
nezávislého myšlení 

Zaměření – poznávání klimatu a jeho změn, ekologie, recyklace, 
využívání obnovitelných zdrojů energie, ochrana přírody a přírodních 
zdrojů, životní styl zaměřený na snižování negativních dopadů lidské 
činnosti na prostředí, práce venku v přírodě s rostlinami a se zvířaty 

Země, které na projektu spolupracují – Island, Rumunsko, 
Portugalsko, Španělsko, Lotyšsko, Česká republika 

-svůj návrh nakresli dostatečně velký (minimálně formát A5) a 
v barvách, kreativitě se meze nekladou 

- není potřeba návrh zpracovat digitálně 

- pokud tvoje logo zaujme, máš šanci zabojovat se svým návrhem ve 
výběru finální podoby loga, kterého se zúčastní nejlepší návrhy i 
z ostatních účastnických zemí (Island, Rumunsko, Portugalsko, 
Španělsko, Lotyšsko) 

- logo se bude objevovat na sociálních sítích projektu, dokumentech 
atp. – mělo by být mezinárodně srozumitelné 



 - termín odevzdání - svůj podepsaný návrh odevzdávej do pondělí 10. 
1. 2022 svému učiteli výtvarné výchovy 

 

 

 

 

 

 

 


