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ZAHRANIČNÍ JAZYKOVĚ - VZDĚLÁVACÍ POBYT PRO ŽÁKY

UNIVERZITNÍ OXFORD S VÝUKOU 15. 11. – 21. 11. 2015
V rámci projektu Výzva č. 56 (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.1493), který naše škola realizuje
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1 – Počáteční
vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, vycestovalo 20 žáků naší školy
ve dnech 15. - 21.11. 2015 do Velké Británie. Cílem této projektové aktivity bylo zlepšení
jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Z projektu byla hrazena
výuka anglického jazyka, doprava, ubytování v hostitelských rodinách, celodenní strava, pojištění,
vstupy do uvedených památkových objektů, služby průvodce a informační materiály. K realizaci
pobytu byla oslovena cestovní kancelář Školní zájezdy, která má s organizací zahraničních pobytů
žáků dlouholeté zkušenosti. Výběr studentů 2. až 4. ročníků byl v kompetenci ředitelky školy.
Hlavními kritérii výběru byly výborné studijní výsledky, dobrá znalost angličtiny, nízké absence
a žádná kázeňská opatření žáků. Pedagogický dohled zajišťovaly Mgr. L. Opravilová a Mgr. M.
Školová.
Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt začal v sobotu u restaurace Bohéma, kde se žáci rozloučili se
svými rodiči a odkud se vydali na náročnou cestu do anglického města Oxford.
První den jsme strávili přejezdem přes Německo, Lucembursko, Belgii a v nočních hodinách jsme
dorazili do francouzského města Calais, odkud jsme se Eurotunelem přepravili do jihoanglického
Doveru.

Pobyt ve Velké Británii jsme zahájili návštěvou Londýna, ve kterém nás uchvátily celosvětově
známé

památky. Nejprve

jsme

si

prohlédli

středověkou

pevnost

Tower

–

jednu

z nejpozoruhodnějších staveb tohoto hlavního města, která ve svých zdech skrývá korunovační

klenoty, a využili jsme příležitosti vyfotografovat se s místními strážci hradu tzv. beefeatery. Poté
jsme se po Temži přeplavili lodí k Westminsterskému opatství, kde jsme zhlédli budovu britského
Parlamentu se slavným Big Benem. Dále jsme pokračovali na Trafalgarské náměstí, kde se nachází
Národní galerie, ukrývající skvosty anglického i světového malířství. A nevynechali jsme ani
Buckinghamský palác – sídlo královny Alžběty II.

a Downing Street – sídlo britského

ministerského předsedy. Nejvíce jsme se ovšem těšili na podvečerní projížďku na známém
londýnském „Oku“. Pohled na město z prosklených kabin byl neopakovatelný.
V pozdních večerních hodinách nás čekal přejezd do Oxfordu, kde na nás čekaly naše anglické
rodiny, jejichž domov se pro nás na týden stal i naším domovem. Měli jsme jedinečnou možnost
vyzkoušet svou znalost angličtiny, poznat život v anglických domácnostech a ochutnat typické
anglické jídlo.
V pondělí dopoledne jsme vyrazili na krátký výlet do rodiště nejslavnějšího světového dramatika
W. Shakespeara – Stratfordu nad Avonou a odpoledne jsme poprvé navštívili jazykovou školu
Oxford School of English v centru města. Tam jsme se seznámili s učiteli a žáci byli rozděleni
do 3 skupin podle úrovně angličtiny. Výuku zajišťovali kvalifikovaní lektoři, kteří vedli hodiny
zábavnou a hravou formou za použití různých výukových metod (např. kvízy, křížovky, skupinová
práce, diskuse apod.).
Další den jsme měli v programu návštěvu největšího středověkého hradu v Británii – Warwicku
a odpoledne následovala opět tříhodinová výuka.
Ve čtvrtek jsme zamířili na celodenní výlet mimo Oxford, cílem naší cesty byla prohlídka nejstarší
prehistorické památky Stonehenge. Odpoledne jsme si prohlédli římské lázně s minerální vodou
v lázeňském městě Bath a prošli jsme si také jeho historické centrum s unikátními viktoriánskými
budovami.
Pátek byl posledním dnem našeho pobytu – dopoledne jsme věnovali pěší prohlídce Oxfordu
a rovněž jsme navštívili Christ Church College včetně jídelny, kde se natáčel Harry Potter.
Odpoledne žáci spěchali do školy, aby zde absolvovali poslední tříhodinový blok výuky, která byla
zakončena slavnostním předáním certifikátů.
Rozloučili jsme se s Oxfordem a ve večerních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu do České
republiky.
Účast na tomto zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu byla pro žáky skvělou příležitostí
k poznání kultury jiné země, k procvičení jazykových znalostí a je silnou motivací pro jejich další
studium angličtiny.
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