
Obsah a časový harmonogram projektu WAI (2008/09)

Opening Conference          (22-26/10/2008 Dobříš, CZ) 
              Zahajovací konference, setkání 2 učitelů z každé účastnické země, 
              příprava projektového roku, setkání se studenty)

1. Personal Presentations       (week 47 - 23/11/08)  
Publikování osobní prezentace a navázání komunikace mezi 
studenty z jednotlivých zemí

  
2. Photoalbums   (week 51 - 21/12/08)  

Studenti naplní Media Library fotografiemi své vlastní země 
(k dispozici  pro zahraniční studenty, kteří tvoří travellog např.České 

republiky)
    

3. Questions and answers       (week 12 - 22/03/09)
Studenti získávají informace o zemi, jejíž travelog tvoří, 
komunikací 
se studenty dané země (otázky-odpovědi)



Part 1 Transport/How to get there (questions-week 3,answers-week 5)
Environment
Weather and Seasons
Attractions/places of interest
Multicultural society
Schoolsystem

Part 2 Family Life         (questions-week 10,answers-week 12)
Housing
Food, eating in or out)
Entertainment
Music
Fashions and

 
   4. Travelog               (week 16 - 26/04/09)

Publikování travelogu vybrané země
(Výstupem projektu je u každého studenta tzv.travelog – 
miniprůvodce obsahující základní informace o vybrané cizí zemi a 
životním stylu v ní) 

    
  5. Where do I go                  

Shrnutí a příprava prezentací pro závěrečnou konferenci
(Po přečtení travelogů všech zemí každý student napíše krátký článek 
shrnující  jeho osobní preference, jej ich zdůvodnění a zveřejní ho ve své osobní 
prezentaci. Příprava na závěrečnou konferenci. )  



Final Conference                          (06–10/5/2009  Dobříš, CZ)
Závěrečná konference, setkání vybraných studentů (4-5) a učitelů ze 
všech zemí,
hodnocení projektového roku, prezentace práce studentů pro 
veřejnost (studenti a učitelé hostitelské země, zástupci města, 
regionu, médií, EU), kulturně-poznávací akce v hostitelském regionu 

Navštivte internetové stránky WAI 
a v jednotlivých tématech si prohlédněte osobní 
prezentace a tvorbu travelogů nejen studentů 
GKČD ale i našich evropských přátel. 

www.schooljournals.net/wai1    Travelog Belgium
sexta – A.Borská, Dan.Mašková, Den.Mašková, V.Schovánek, P.Váňa

2. r.   - M.Kolka, M.Mojžíš

3.

www.schooljournals.net/wai2    Travelog Czech Republic

http://www.schooljournals.net/wai2
http://www.schooljournals.net/wai1


www.schooljournals.net/wai3    Travelog Germany
sexta – K.Bendová, G.Dupalová

www.schooljournals.net/wai4    Travelog Italy
sexta – V.Hermanová,L.Vostřezová, T.Porubová
2.r.   – P.Kadlecová, J.Kofroňová

www.schooljournals.net/wai5    Travelog Ireland
sexta – O.Fiala, J.Krejčová, K.Kyšperská, T.Říha,L.Vykydal
2.r.   -  T.Kvasničková ,K.Schovánková 

www.schooljournals.net/wai6    Travelog Netherlands
sexta – K.Hofmanová, L.Myslivečková
2.r.   – P.Lundák, M.Blažek

www.schooljournals.net/wai7    Travelog Norway
sexta – N.Čermáková, Z.Vonková
2.r. -  I.Fialová, K. Sztymonová

http://www.schooljournals.net/wai7-
http://www.schooljournals.net/wai6-
http://www.schooljournals.net/wai5-
http://www.schooljournals.net/wai4-
http://www.schooljournals.net/wai3-

