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 Naše škola připravila a ve školním roce 2015/16 realizovala projekt s názvem „Se školou 

do EU“, který se mohl uskutečnit na základě výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost, oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Přímým příjemcem 

podpory byla ZŠ a MŠ Kopřivnice, 17. listopadu 1225. Projekt byl naplánován na dobu od září 

do prosince 2015. Vlastní organizaci zájezdu zajišťovala CK WES se sídlem v Novém Jičíně.  

 

Cíl projektu: Seznámení žáků s vybranými reáliemi navštívené země, v tomto případě Velké 

Británie, a dále absolvování stanoveného počtu hodin výuky v certifikované anglické škole.  

 

Realizace projektu: Akce, která se uskutečnila v týdnu od 31.10. do 6.11. 2015, se zúčastnilo 

20 vybraných žáků 6.-9. ročníku, kteří do Velké Británie odjeli spolu se dvěma pedagogy           

a delegátem cestovní kanceláře. Zde byly realizovány níže popsané aktivity.    

 

Aktivity projektu:  

Poznávací část zájezdu obsahovala místa a historické památky, o kterých se žáci učí v hodinách 

anglického jazyka, dějepisu, zeměpisu a přírodopisu. Žáci tak navštívili Brighton - Royal 

Pavillion, Starou rybářskou čtvrť The Lanes, historické zábavní molo Brighton Pier, podmořské 

akvárium Life Centre; Portsmouth - Královské muzeum námořnictva, loď HMS Victory, věž 

Spinnaker Tower; bílé útesy Seven Sisters, mys Beachy Head; Hastings - hrad a prohlídku 

historického centra; Hever Castle & Gardens; v Londýně Greenwich, absolvovali plavbu po 

Temži do Westminsteru a prohlídku nejvýznamnějších památek Londýna - The Houses of 

Parliament, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge, Trafalgar Square, Tower, Piccadilly 

Circus, St. Paul´s Cathedral, vč. projížďky autobusem Double Decker. 

Výuková část zájezdu: Žáci absolvovali jazykový kurz ve stanoveném rozsahu 9 vyučovacích 

hodin. Na základě výsledků vstupního testu byli rozděleni do tří skupin. Výuka probíhala formou 

realizace jednotlivých témat: představování se, škola mých snů, nakupování a prodávání, mé 

oblíbené jídlo, má oblíbená píseň, zeměpisné údaje, reálie ČR a Anglie. Angličtí organizátoři 

výuky použili následující formy práce: motivační hry, samostatná práce (vstupní test, pracovní 

listy), práce ve dvojicích (rozhovory na zadaná témata), skupinová práce (projekty na zadaná 

témata), fonetická cvičení, prezentace projektových úkolů. 

Vyhodnocení: Jazykově vzdělávací pobyt byl pro žáky velmi přínosný, ztratili ostych a obavy 

z pobytu v zahraničí, rozmluvili se a přesvědčili se, že znalost cizího jazyka je velmi důležitá.   

Očekávané výstupy ŠVP naší školy byly naplněny.   

  

  

  


