
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: Základní škola a mateřská škola Olešnice, okres 

Blansko 

Název projektu: Praktické ověření konverzace v AJ žáků ZŠ 

Olešnice 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2194 

 

Základní informace o jazykově-vzdělávacím pobytu 

 

Termín realizace pobytu: 16. – 21. 11. 2015 

Místo konání pobytu: Velká Británie (Londýn) 

Název instituce, ve které probíhal 

jazykový kurz: 

Open Doors (UK) Eltham Ltd 

Suites 3, 4 and 5 

Arcade Chambers 

210-214 Eltham High St 

London SE9 1BG 

U.K. 

 

 

 

 

 



Podrobný popis jazykově-vzdělávacího pobytu 

 

Obsah jazykově-vzdělávacího pobytu:  

Ve dnech 16. 11. – 21. 11. se jazykově vzdělávacího pobytu v Anglii zúčastnilo čtyřicet dva 

žáků z šestých až devátých tříd a čtyři pedagogové.  

Cílem pobytu byla výuka anglického jazyka v Eltham, poznávání nejdůležitějších památek 

Londýna a jeho blízkého okolí.  

 

Stručný popis jazykového kurzu: Žáci byli rozděleni do tří skupin podle jejich 

jazykové úrovně. Každá skupina měla jednoho 

vyučujícího po celou dobu výuky. Vyučovací 

hodiny byly zaměřeny na zdokonalování 

receptivních a produktivních jazykových 

dovedností.  Procvičovala se slovní zásoba 

(rodina, volný čas, denní program, město,…), 

gramatika (předložky, přídavná jména, slovesa- 

přítomný čas, minulý čas, věty oznamovací, 

tázací, zápor, …) a trénovaly komunikativní 

dovednosti a správná výslovnost.  

Ve výuce se střídaly různé metody práce- výklad, 

popis, vyprávění, rozhovor, práce s obrazovým 

materiálem, poslech. 

Výuka pro žáky byla přínosná, zejména pro 

možnost ověření si jazykových schopností v cizím 

prostředí a komunikaci s rodilými mluvčími  

a s cizinci. 

 



 

Stručný popis aktivit vedoucích k 

seznámení žáků s reáliemi dané země  

Poznat atmosféru Anglie a život lidí v ní bylo 

možné při putování městem, zhlédnutí a návštěvě 

jeho nejvýznamnějších památek (katedrála sv. 

Pavla, most Millenia, Tower Bridge čtvrť 

Southwark, válečná loď Belfast, mrakodrap Střep  

Přírodovědé a technické muzeum, Námořní 

muzeum, domy Parlamentu s věží Big Ben, 

místo korunovací Westminsterské opatství, 

Buckinghamský palác, náměstí Piccadilly, Čínská 

čtvrť, obří kolo, obří akvárium v Londýně, nultý 

poledník, letovisko Brighton,…) 

Příležitost hovořit anglicky byla při návštěvě 

památek, obchodů, ale zejména při výuce  

ve škole a v hostitelských rodinách, v nichž se 

zúčastnění konkrétně seznámili s  životem rodiny 

v Anglii.    

Zhodnocení jazykově-vzdělávacího 

pobytu obecně a ve vztahu k naplnění 

ŠVP konkrétní školy. 

Pobytem v Anglii byly naplňovány dílčí cíle ŠVP z 

předmětů cizí jazyky, český jazyk, dějepis, 

přírodopis, občanská výchova, výtvarná výchova 

a též byly rozvíjeny klíčové kompetence žáků.  

Byl rozvíjen pozitivní vztah k jazyku a 

prohlubováno vědomí vzájemného mezinárodního 

porozumění a tolerance. 

Při zájezdu se zúčastnění dozvěděli mnoho 

zajímavých informací a faktů o životě v Anglii a 

pobyt jim také přinesl neobvyklé zážitky a nová 

přátelství.  

 


