Jazykový pobyt pro žáky v Anglii
Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice se zapojila do výzvy č. 56 OP VK. Ve své žádosti
byla úspěšná, proto mohli žáci vyrazit na bezplatný pobyt do některé z evropských zemí. Protože se
všichni učí anglicky, logicky zvítězilo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. Zorganizovali
jsme krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v období od 24. 10. 2015 do 30. 10. 2015.
Zájem byl velký, proto musel o účastnících rozhodnout rozřazovací test. Celkem bylo vybráno
30 zájemců ze 7. - 9. ročníku. Žáci během kurzu absolvovali výuku anglického jazyka v rozsahu 12
výukových lekcí v jazykové škole Embassy English – Hastings. Skvělé bylo to, že nikdo neměl problém
s jazykovými dovednostmi, žáci si v hodnocení pobytu pochvalovali vstřícný přístup učitelů. Všichni
byli ubytováni v prověřených hostitelských rodinách, a tak mohli angličtinou rozvíjet i nenásilnou
formou během večeří a snídaní při kontaktu se svojí rodinou. Obědy byly zajištěny v jídelně přímo ve
škole, kde bylo na výběr z několika jídel.
Po dopolední výuce následoval každý den výlet. Cílem výletů bylo seznámit se s významnými
reáliemi Hastings, resp. Velké Británie. První den jsme navštívili památky v přímo v Hastings - Old
Town a Hastings Castle. Zajímavá byla i návštěva pašerácké jeskyně. Druhý den jsme navázali na
exkurzi v Hastings Castle a zamířili do vesničky Battle, ve které došlo v roce 1066 k bitvě o Anglii.
Zajímavá byla i exkurze do muzea Yesterday´s World, kde si všichni mohli díky propracovaným
hádankám a testům vyzkoušet život ve Viktoriánské Anglii. Třetí den jsme odpoledne vyrazili
k zajímavému geologickému cíli – k útesům Seven Sisters. Tato skupina křídových útvarů,
nemilosrdně bičovaná vlnami moře, dávala každému pocítit divokou krásu zdejší přírody. Jejich výška
dosahuje místy přes 100 m. 4. den jsme zažili výlet do přímořského letoviska Brighton. Prohlédli jsme
si pobřeží a navštívili podmořské akvárium Sea Life Centre. Při procházce městem jsme míjeli Royal
Pavillion - královské sídlo, které nechal vystavět v indickém, čínském a japonském stylu král Jiří IV.
jako své letní útočiště.
Pomyslnou třešničkou na dortu byl celodenní výlet do Londýna. Dopoledne jsme přijeli
k parku Greenwich, lodí jsme pokračovali do centra města. Nezapomenutelným zážitkem bylo pro
mnohé Londýnské oko – velké ruské kolo nedaleko Westminster Abbey. Jedno otočení tohoto kola
trvá asi 40 minut. Z výšky 135 m je za hezkého počasí nádherný výhled na město. Dále jsme
pokračovali po běžné turistické trase Big Ben, Houses of Parliament, kolem St. James´s Park k
Buckingham Palace, Piccadilly Circus, Leicester Square, Trafalgar Square a British Museum. Cestu
jsme zakončili v Covent Garden. Metrem jsme se pak přesunuli k O2 aréně, kde na nás čekal autobus
a více než 1 200 km dlouhá cesta domů.
Cílem tohoto pobytu bylo pochopení anglického jazyka jako prostředku historického a
kulturního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství. Druhým cílem
pak seznámit se s pamětihodnostmi Velké Británie s důrazem na místní názvy a jazyk, který si žáci
osvojují v hodinách anglického jazyka. Věříme, že oba cíle byly beze zbytku naplněny.
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