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Téma a charakteristika postupového projektu 2018/19 

Sekce cizích jazyků 

Téma: Nová země 
Projekt: Kroky a postupy při zakládání nové země (Projekt 1 - nový jazyk) 

 
 
Team:  5 studentů 1. ročníku Gymnázia/SŠ  

Jména:  Příjmení, jméno Třída 
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Zadání:  

Naše planeta Země utržila neodvratitelný konec. Naštěstí se ve vesmíru našla planeta podobná Zemi, 
kde je potřeba s přeživšími založit nový život.  

Zadání: Vypracujte kompletní projekt toho, jaké všechny kroky je třeba podniknout, aby nové 
společenství mohlo fungovat. Nezapomeňte na fakt, že nový stát bude demokracií.  

 

K tomu, aby se všichni dorozuměli a neupřednostňoval se žádný jazyk se musí nový jazyk vytvořit. 
Jak se takový jazyk tvoří? Co všechno musí obsahovat?  

Vypracujte jeho strukturu, tento jazyk se naučte a popište jej. Vytvořte slovník. ÚSTAVU nové 
země napište již v novém jazyce. Měl by zde být uvedený skutečný překlad: Pro G1B - v 
angličtině, pro ostatní v češtině.  

V představení samotného projektu pracujte retrospektivně: Planetu představte, a potom objasněte 
kroky, které k jejímu založení bylo nutné udělat.  

Pro tento zájezd si otevřete vlastní blog, a plánování a samotné provedení uvádějte jako jednotlivé 
příspěvky.  
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Nezapomeňte na ústavu v novém jazyce!  

 
 
Cíl:   

Kdo?  5 studentů 1. ročníku Gymnázia 

Co?  Vypracovat plán vzniku nové země na nové planetě 

Kdy?  Šk. rok 2018/2019 

Proč?  Naučit se vyhledávat informace, přijít na všechny kroky nezbytné k chodu země, 
zjistit rozdíly mezi stávajícími zeměmi, zjistit, co všechno znamená demokracie, 
infrastruktura, daňový systém,  přemýšlet nad možnostmi, ale i “nemožnostmi”, 
naučit se odůvodnit svoji volbu, osvojit si práci s vytvářením jednoduchých 
webových stránek (např. v systému Wordpress), prezentovat svoji práci psanou 
formou na webu (pro extra šikovné klidně i v cizím jazyce), a naučit se přemýšlet 
nad tím, jak takový produkt prodat (“show and tell”, first marketing thoughts).  

 

Zjistit, co obnáší struktura jazyka, co všechno musí jazyk obsahovat, aby byl 
srozumitelný. Vytvořit k němu manuál, popisky, napsat ústavu. Obhájit.  

Jak?  S pomocí vyhledávačů, cestovatelských portálů a tipů, map, maximálního využití 
jazyka, orientace v místních systémech dopravy, práce s portály pro vyhledávání 
letů, práce s Wordpressem, závěrečné prezentace a obhajoby.  

První fází bude plánování, - i to je nutné zavést po krocích  a web. Potom přijde fáze 
založení země - forma je na Vás.  

Výstup celého projektu bude “představení nové země” a dokumentace jejího vzniku.  

Průřezová 
témata:  

Jazykověda, ICT, geografie/místopis, logika, marketing, práce s wordpressem, ZSV, 
dějepis 

 
 
JEDNOTLIVÉ 
ÚKOLY:  

 

 

1. PLÁNOVÁNÍ: 1. Studenti by se měli naučit projekt nejdřív naplánovat. Co mít na 
vědomí: Dílčí cíle, Co je skutečným cílem - co bude skutečným 
výstupem, rozdělení dílčích úkolů, kdy má být práce hotova, 
časové rozvržení.  
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2. Aplikace:   2.    Co všechno je potřeba, aby země fungovala?  

          1. Logistika, plánování 

          2.    Obživa, výdělek 

          3. Obydlí, vybavení, uspokojení základních potřeb člověka 

          4. Demokratické fungování společnosti, pravidla 

          5.   Školství, osvěta 

          6.   Jazyk, ústava 

 3.     Založení blogu, prezentace 

1. dokumentace 
2. digitalizace 
3. prezentace 

Výstup:            4.    Prezentace 

          5.    Bonus:  

 
 
Nástroje:   

Co 
potřebujeme:  

Internet, logické uvažování, matematika, “cit obchodníka” :), cestovatelské příručky 
encykopedie, jazykové učebnice, konzultace 

Links:  google, wikipedia, wordpress.com,  

 
 
 
Pedagogický 
dohled/GARANT  

 

 Olga Weintraub M.A. 

  

Termín 
odevzdání:  

30.5.2019 
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