Zpráva z jazykově-vzdělávacího pobytu
(Šablona č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky)

Základní informace o projektu
Číslo Prioritní osy:

1 Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:

1.1

Příjemce:

ZŠ Opava, Englišova 82 – příspěvková org.

Název projektu:

Zlepšení jazykových dovedností

Registrační číslo projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.2283

Základní informace o jazykově-vzdělávacím pobytu
Termín realizace pobytu:

8. 11. – 14. 11. 2015

Místo konání pobytu:

Velká Británie, Brighton - Shoreham

Název instituce, ve které probíhal English Language Homestays, Worthing
jazykový kurz:

Podrobný popis jazykově-vzdělávacího pobytu
Obsah jazykově-vzdělávacího pobytu:
Stručný popis jazykového kurzu:

Jazykový kurz probíhal ve velice přátelské
atmosféře a žáci si jej chválili.
Žáci pracovali ve skupinách po 13 – 14 s rodilými
mluvčími. Pracovali s texty a obrázky se slovní
zásobou, důraz byl kladen na poslechová cvičení
a komunikaci.
Témata kurzu byla volena velice dobře, týkala se

každodenních situací – jídlo, oblečení,
nakupování, cestování. Žáci byli rovněž
seznámeni s městem Worthing, kde výuka
probíhala. Byli vyzváni zjišťovat dotazníkem
informace od místních obyvatel a seznámili se
s kulturou a historií města. Ptali se na otázky a
zaznamenávali
odpovědi.
Následně
vše
prodiskutovali s učiteli kurzu. V době našeho
pobytu slavili angličané Den veteránů a žáci se
seznámili se zvyklostmi a historií tohoto svátku.
Velice jsme ocenili přínos kurzu pro rozvoj
komunikačních dovedností našich žáků.
Ke kurzu nemáme žádnou výtku.
Stručný popis aktivit vedoucích k Brighton – významné lázeňské město anglické
seznámení žáků s reáliemi dané země riviéry, Royal Pavilion, Sea Life Centre –
podmořská fauna a flóra
Leeds Castle – prohlídka nejkrásnějšího zámku
jižní Anglie – seznámení s místní historií
Portsmouth – největší anglický přístav s mnoha
historickými válečnými loděmi, prohlídka Emirate Spinnaker Tower, HMS Warrior –
seznámení se s historií i současností anglického
námořnictva a námořních bitev
Oxford – prohlídka nejznámějšího univerzitního
města, kolejí, knihovny – školský systém
v Británii
Windsdor Castle – prohlídka města a okolí
letního sídla královské rodiny
Londýn – prohlídka nejznámějších částí hlavního
města. Návštěva Tower of London – seznámení se
s historiií a funkcemi hradu v jednotlivých
obdobích, HMS Belfast – návštěva válečné lodi,
způsoby života na lodi. Prohlídka centra města
s památkami – Houses of Parliament, London
Eye, Buckingham Palace a další, Greenwich –
nultý poledník a jeho význam. Cestování místní
dopravou – způsoby a kultura cestování.

Zhodnocení
jazykově-vzdělávacího V rámci jazykového kurzu byly ve výuce
pobytu obecně a ve vztahu k naplnění využívány různé metody a formy výuky (práce ve
dvojicích a skupinách, poslechová cvičení,
ŠVP konkrétní školy.
zjišťování a následné zpracování informací,
rozhovory) které vedly ke zlepšení a procvičení
jazykových znalostí a dovedností našich žáků.

Kurz byl veden tak, aby se zlepšilo jazykové
povědomí žáků a
byly upevněny jejich
komunikativní dovednosti. Své znalosti mohli
žáci procvičit i v praxi.
Kurz byl rovněž velkým přínosem jak pro žáky,
tak pro pedagogy, jelikož veškerá výuka a
program probíhal v Anglii, což je přirozené
prostředí pro výuku angličtiny. Žáci mohli poznat
běžný život v anglických rodinách, seznámili se
s historií země a reáliemi při návštěvě památek.
Tímto kurz naplnil cíle stanovené v ŠVP naší
školy.
Ve škole i v rodinách vládla velice příjemná
atmosféra. Rodiny s dětmi komunikovaly, strava
byla chutná a v dostatečném množství, dětem se v
rodinách líbilo. Denně byl k dispozici místní
koordinátor. Žáci byli celým kurzem nadšeni a
byli velice spokojeni.
Jediné negativum kurzu byla délka pobytu. Pro
významnější zlepšení komunikačních dovedností
a upevnění jazykových znalostí by bylo třeba
prodloužit délku pobytu alespoň na 14 dní.

Čestně prohlašuji, že se žáci vyslaní na zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt
dle přiloženého seznamu, skutečně účastnili výuky cizího jazyka v souladu s podmínkami
stanovenými v šabloně č. 4 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

V Opavě, dne 14. 12. 2015

Jméno statutárního orgánu/oprávněné osoby žádajícího subjektu: Mgr. Jan Škrabal

Podpis statutárního orgánu/oprávněné osoby/razítko: ……………………………………

Přílohou tohoto formuláře je seznam žáků, kteří se zúčastnili zahraničního jazykověvzdělávacího pobytu.

