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KOMENTÁŘ:
Jazykově poznávací zájezd do Velké Británie se dá zařadit mezi úspěšné akce a realizace celého
projektu plně odpovídala očekáváním, která jsme do něj vkládali.
Žáci měli příležitost navštívit 9 hodin výuky
jazyka na jazykové škole Twin. Výuka byla
zajímavá, podnětná i zábavná, žáci obdrželi
certifikáty o absolvování kurzu.
Kulturní zkušenost, kterou měli žáci příležitost
prožít v rodinách, je jistě různá, ale většinou
lze konstatovat, že se žáci setkali s typickým
britským stravováním, uspořádáním domu,
v koupelnách,
rozdílnou
příslušenstvím
elektrickou sítí a rodinným životem. Děti byly
nadšené, že se jim dařilo s rodinami
komunikovat a pro mnohé poprvé v životě
vyzkoušet ve škole naučené komunikační
obraty v praxi.
Zajímavým momentem byla opět možnost
nakupování. Jedná se o komunikaci v reálném
prostředí, ale přínosné je i setkání s britskou
měnou. Pro mnohé je hospodaření s cizí měnou
skvělou příležitostí rozšířit svoje dovednosti
v oblasti finanční gramotnosti – převod měny,
hospodaření
s částkou
tak,
aby byli
zabezpečeni po celou dobu pobytu.
Také návštěva různých historických a
kulturních míst přinesla rozšíření znalostí, které
žáci získávají během školní výuky především
dějepisu, zeměpisu, přírodovědy, občanské
výchovy a anglického jazyka, a budovala síť
mezipředmětových vztahů.
Důležité je také pozitivně hodnotit trávení části
zájezdu na anglickém venkově. Ve srovnání
s rušným Londýnem se jedná o velmi pozitivní
a kontrastní zkušenost.

Celý zájezd do Velké Británie byl organizován na podkladě Výzvy č. 56, kterou vydal ŘO OP VK.
Díky výzvě jsme obdrželi mimo jiné finanční prostředky na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
pro alespoň 10 žáků. Díky možnosti spoluúčasti jsme celou akci připravili pro 15 našich žáků. Bylo
z pochopitelných důvodů obtížné vybrat účastníky, takže jsme stanovili kritéria, podle kterých byli
vybráni žáci z jednotlivých 7. až 9. ročníků. V kritérií se jednalo o dlouhodobý prospěch
v anglickém jazyce, o dlouhodobý zájem o předmět a o výsledky jazykového testu.
Zájezd jsme organizovali ve spolupráci s CK Jana Husárová, JH Travel. Zkušenosti s touto
kanceláří jsou veskrze pozitivní – byli schopni vycházet vstříc našim přáním a požadavkům, ať již
se jednalo o změny ve smlouvě, nebo o úpravy programu. Pracovníci kanceláře byli po celou dobu
vstřícní, ochotní a flexibilní.
Stručný program zájezdu:
1.11. – odjezd a cesta do VB
2.11. – prohlídka historického centra Londýna (Westminster, Buckingham Palace, Trafalgar Square,
Chinatown, Docent Garden, London Eye), poté jsme cestovali do místa ubytování, Eastbourne
3.11. – výuka v jazykové škole, odpoledne výlet do okolí Eastbourne – pobřeží s křídovými útesy
(Seven sisters, Beachy Head)
4.11. – výuka v jazykové škole, odpoledne výlet do Hastingsu (Hastings Castle, Smugglars Caves)
5.11. – výuka v jazykové škole, odpoledne výlet do Brightonu (Sea Life Centre, Brighton Pier,
Royal Pavilon)
6.11. – procházka Londýnem (katedrála sv. Pavla, Millenium Bridge, The Globe, Tower of London,
Tower Bridge) a návštěva Britského muzea a plavba do Greenwich
7.11. – cesta a příjezd domů
Jazyková škola Twin, do které žáci chodili v Eastbourne, patří do řetězce Twin Group. Návštěva
kurzů byla velmi důležitou součástí pobytu, děti byly z možnosti zažít hodiny s rodilými mluvčími
velmi nadšeny a odnášely si mnoho informací (např. o postavě Guye Fawkse, jehož výročí bylo
slaveno v době našeho pobytu).
Alžběta Lukasová

