
 
 

E-MAG: PRVNÍ MEZINÁRODNÍ 

STUDENTSKÝ E-MAGAZÍN 
 

 Gymnázium Jana Keplera získalo grant z prostředků EU (program celoživotního 

vzdělávání) a spolu se třemi partnerskými školami z Karlstadu (Švédsko), San Benedetta 

(Itálie) a Jérezu de la Frontera (Španělsko) vytváří elektronický magazín v anglickém jazyce. 

Jeho název je E-mag a webová adresa www.e-mag.nu.  

 Oficiální spuštění již existujícího časopisu nastane 1. ledna 2012. Budou na něm 

publikovány textové, obrazové nebo audiovizuální příspěvky studentů všech čtyř škol, 

výhledově i dalších. Vždy po dvou měsících bude vyhlášeno nové téma pro ústřední rubriku, 

zároveň průběžně, bez ohledu na titulní témata, budou fungovat rubriky  

 Reviews pro recenze na aktuální kulturní počiny, 

 Creativity pro umělecké a publicistické psaní, poezii atd., 

 Swedish Corner, Spanish Corner, Italian Corner, Czech Corner – čtyři rubriky, 

kde bude možné publikovat jakékoli příspěvky v libovolném jazyce. 

 Ústřední téma pro leden-únor 2012 je Visual presentation (school, town, home, 

homeland…) – film nebo série fotografií představující buď sama o sobě nebo s anglickým 

komentářem či titulky naši školu, město, zemi, případně domácnost autora. Filmy budou 

nejprve nahrány na youtube, fotoseriály na flickr. 

 Tyto první příspěvky budeme vybírat do 10. ledna. 

 

Na co jsou určeny grantové prostředky?  

 A zároveň jaká by měla být motivace studentů k účasti na projektu? Naprostá většina 

přidělených peněz je určena na zahraniční cesty nejaktivnějších či nejúspěšnějších studentů. 

V doprovodu vždy dvou učitelů tak naši žáci postupně navštíví všechny partnerské školy. 

http://www.e-mag.nu/


 

Harmonogram setkání studentů a učitelů 

Praha 11.-16.3.2012 

Z každé země přijedou 2 učitelé, ze Španělska 8 studentů, z Itálie 6 studentů, ze 

Švédska 7 studentů. Z naší školy se samozřejmě může zúčastnit neomezený počet osob.  

 

Španělsko – Jérez de la Frontera 15.-19.10.2012 

Z naší školy se zúčastní 2 učitelé a 7 studentů. 

 

Itálie – San Benedetto 4.-9.3.2013 

Z naší školy se zúčastní min. 2 učitelé a 7 studentů. 

 

Švédsko – Karlstad 6.-9.5.2013 – evaluační setkání k závěru projektu 

Z naší školy se zúčastní 2 učitelé a 2 studenti. 

 

Hledáme dobrovolníky!!! 

 Naši studenti mají možnost nahrát své „E-mag body“ nejen prostřednictvím příspěvků 

do magazínu, ale také aktivní účastí na pražském setkání v březnu 2012. Potřebujeme 

dobrovolníky, kteří se dorozumí anglicky a budou se moci účastnit poznávacího, kulturního i 

sportovního programu. Bude to i příležitost pro ty, kteří si v angličtině příliš nevěří a rádi by 

se konečně dostali do přátelského různojazyčného prostředí. Na své si samozřejmě přijdou i 

žáci, kteří by si rádi procvičili španělštinu, italštinu či dokonce švédštinu.  

 

Na koho se máme obrátit? 

 Celý projekt E-mag koordinují na GJK Jan Jícha a Jana Štěpánková. Ti vám rádi 

poskytnou přesnější informace, nahrají na E-mag vaše příspěvky, případně po nutné 

korektuře, a zároveň budou registrovat všechny, kdo se aktivně účastní.  

 Počet příspěvků z naší školy nebo od konkrétního studenta není nijak omezen, ale 

počet míst na zahraničních cestách ano, proto ze sebe vydejte to nejlepší! 

 

jicha@gjk.cz 

stepankova@gjk.cz 

www.e-mag.nu 
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