
 

 

 

PROJEKT 2020-1-CZ01-KA101-077850 

 

PROFESNÍ ROZVOJ UČITELŮ CIZÍCH JAZYKŮ 

V roce 2020 byl naší škole schválen projekt v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 1: 

Vzdělávací mobilita jednotlivců s projektovým obdobím od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. Cílem 

tohoto projektu je umožnit sedmi učitelům cizích jazyků prohloubit své metodické a jazykové 

dovednosti na kurzech ve vzdělávacích institucích ve Velké Británii, na Maltě a v Německu. 

Během letních prázdnin 2021 se čtyři vyučující anglického jazyka z naší školy zúčastnili 

jazykově-metodických kurzů na Maltě, v roce 2022 absolvovaly tři učitelky vzdělávací kurz ve 

Velké Británii a jedna učitelka se zúčastnila kurzu v Německu.  

Na jazykově-metodických kurzech se naše pedagožky potkaly se svými kolegy učiteli z mnoha 

evropských zemí. Mohly si s nimi vyměňovat zkušenosti z praxe, získat moderní učební 

strategie, porovnat školské systémy, ale i navázat nová osobní přátelství a přemýšlet o budou-

cích partnerských projektech. Po odpolední výuce mohly poznávat život v cizí zemi, chování 

a  zvyky místních lidí, stravovací zvyklosti, historii města, krásnou přírodu a pamětihodnosti.  

Důležitou součástí projektu je i sdílení zkušeností a inspirace s ostatními kolegy z pedagogické 

školy, proto i tento rok v září si účastnice kurzů připraví workshop pro ostatní vyučující cizích 

jazyků. Představí zde nové aktivity a náměty do výuky, které si osvojily na kurzech. Metodický 

zásobník, který byl vytvořen na základě kurzů v roce 2021, tak bude rozšířen o další výukové 

materiály, pracovní listy a seznam internetových vzdělávacích platforem. Nadále zůstane tento 

zásobník k dispozici v kabinetě cizích jazyků v tištěné i digitální podobě.  

 

 

 

 

 

 



Kurz Deutsch-Kombinationskurz im Bereich Sprache und Methodik für Lehrkräfte, 

Dialoge – Bodensee Sprachschule, Lindau, Německo - Mgr. Lenka Kladivová 

 

Když se řekne prázdniny, každému se nejspíše vybaví volno, odpočinek, dovolená 

a bezstarostné nicnedělání. Tak to vnímají žáci, studenti i učitelé. Někteří vyučující se však 

o prázdninách rádi vzdělávají a stávají se sami studenty, což jim umožňuje mezinárodní projekt 

Erasmus+, kterého se vyučující cizích jazyků naší školy mohou účastnit od roku 2020. 

Já jsem díky tomuto projektu měla možnost osvěžit a prohloubit své jazykové a metodické 

znalosti a dovednosti v jazykové škole Dialoge. Tato škola se nachází na romantickém ostrově 

Lindau, který leží v nejjižnější části Německa na Bodamském jezeře. Studenti němčiny si 

možná v této souvislosti vybaví učebnici Direkt 1, lekci Orientierung in der Stadt, která je celá 

věnována tomuto městečku. 

Během dvoutýdenního kurzu pro učitele němčiny jsme zde mohli intenzivně procvičovat své 

komunikativní dovednosti se zaměřením na současnou němčinu a idiomy. Odpolední výuka se 

zaměřovala na metodiku výuky jazyka, při níž jsem si s učiteli němčiny z Maďarska, Polska, 

Francie a Rakouska na vlastní kůži vyzkoušeli různé techniky a formy výuky, vyměňovali tipy 

a zkušenosti ze své praxe a připomněli, že odpolední vyučování je pro studenty někdy pořádně 

náročné:-). 

Ke studijnímu pobytu samozřejmě patří i poznávání místní kultury, památek, gastronomie 

a celého regionu. Protože Bodamské jezero leží ve velmi atraktivní lokalitě - na úpatí Alp 

v takzvaném trojmezí (jezero tvoří přirozenou hranici Německa, Rakouska a Švýcarska), není 

zde o tipy na výlety rozhodně nouze – ať už jsme navštěvovali historická městečka založená 



Římany, plavili se po jezeře nebo se v něm koupali nebo se vydali na výlet do švýcarského 

města St. Gallen za švýcarskou němčinou Schwyzerdütsch. 

Mně samotnou tento kurz obohatil nejen profesně. Načerpala jsem zde inspiraci, nové náměty 

nejen k výuce cizího jazyka a našla nové přátele. Město Lindau a Bodamské jezero mně 

okouzlily a už teď jsem si jistá, že se tam někdy v budoucnu znovu podívám. 

           

 



Kurzy Enhanced English Skills a Teacher Training and English Development,  

inlingua Edinburgh, Skotsko - Mgr. Marie Fryaufová a Mgr. Eva Krátká  

 

V letošním školním roce jsme si trochu prodloužily pobyt ve škole. Ne v té naší domovské, ale 

v jazykové škole inlingua ve Skotsku. Hned na začátku prázdnin 2. července odpoledne jsme 

odlétly z Prahy do Edinburghu, kde jsme měly zajištěný dvoutýdenní kurz angličtiny. 

Ubytované jsme byly nedaleko centra města v hostitelské rodině u paní Susan, která zde žije 

v typickém řadovém domku se svojí dcerou a labradorem. Do školy jsme jezdily každé ráno 

patrovým autobusem, ze kterého byl pěkný výhled na město. V pondělí ráno jsme se seznámily 

s vedením školy, našimi spolužáky a spolužačkami, a také s prostředím jazykové školy. Každá 

z nás si vyhledala svoji učebnu a mohly jsme začít. 

 

Eva Krátká absolvovala v prvním týdnu metodický kurz, druhý týden Enhanced English Skills. 

Marie Fryaufová si vybrala dvoutýdenní kurz Enhanced English Skills. Metodický kurz 

seznámil učitele s moderními formami práce v hodinách angličtiny, motivačními aktivitami, 

využitím moderních technologií a odbornou literaturou. Učitelé sdíleli a diskutovali své 

zkušenosti s výukou angličtiny v různých zemích. Každý týden jsme pracovaly v jiné sestavě 

„studentů“, protože někteří zde byli pouze na jeden týden, jiní na jeden měsíc i více. Probíraná 

témata na sebe logicky navazovala, nic se neopakovalo, a také vyučující se měnili. 

Naši učitelé byli velmi příjemní a nápomocní. Někteří byli nároční a kromě výuky nás 

zásobovali domácími úkoly, jiní brali svoje lekce více pohodově. Přinášeli nám aktuální 

novinky ze života britské společnosti (právě rezignoval ministerský předseda Boris Johnson) 

a diskutovali s námi o mnoha tématech. Naše rozhovory byly velmi zajímavé, protože přinášely 

nejen náš „evropský “, ale díky našim spolužákům z Jižní Ameriky i vzdálenější pohled na věci 

a události. Přestávky s kávou nebo čajem ve společenské místnosti byly také příležitostí 

k navazování rozhovorů a kontaktů s ostatními učiteli a studenty. 



 

Výuka ve škole probíhala denně od 9 do 14.15 hodin. Po ní následoval další, tentokrát 

dobrovolný program, který škola nabízela. Snažily jsme se ho maximálně využít, protože 

nabídka byla velmi pestrá: prohlídka města s výkladem o historii, zajímavých místech 

a významných osobnostech; návštěva královského paláce Holyrood, skotské národní galerie 

výtvarného umění, galerie moderního umění a dalších menších muzeí, která seznamují 

s životem obyvatel města v minulých stoletích. Na vlastní oči jsme viděli, jak velký pokrok 

v životní úrovni Skotsko udělalo ve 20. století. Určitě budeme vzpomínat i na starobylé uličky 

a domovní zákoutí, která inspirovala R. L. Stevensona nebo J. K. Rowlingovou k napsání 

slavných knih. 

 

A skotské dudy? Ano, i ty jsme si mohly poslechnout. Buď ve městě, kde dudáci pravidelně 

hrají pro turisty, nebo při výletě do města Dunbar, kde na městské slavnosti hrál celý dudácký 

orchestr. Všichni oblečení v typických krojích. K hudbě patří i tanec. Škola zamluvila 

zájemcům večer s výukou skotských tanců v jednom z místních komunitních center, kde hrála 

živá kapela, tancovali staří i mladí, starousedlíci i návštěvníci z různých koutů světa. Pod 

vedením rázné paní mistrové jsme se snažily zvládnout tance i my. 

 

Volné víkendy jsme věnovaly poznávání přírody a památek v okolí hlavního města. Viděly jsme 

krásná přímořská městečka, rybářské vesničky, rozsáhlá golfová hřiště, skalní útesy s mořskými 

ptáky a zříceniny kdysi slavných hradů. 

 

V průběhu září a října připravíme metodický seminář pro naše kolegyně jazykářky, aby si i ony 

mohly vyzkoušet nové aktivity v hodinách jazyků. Z fotografií vytvoříme prezentace k výuce 

reálií o Skotsku a budeme je prezentovat našim žákům. Věříme, že i oni zatouží se do této 

krásné části Spojeného království podívat. 

 



Kurz Teacher Training Refresher, inlingua Cheltenham, Anglie - Mgr. Monika Flídrová 

Během letních prázdnin 2022 jsem měla 

příležitost navštívit moji oblíbenou Anglii 

a zúčastnit se týdenního jazykově-

metodického kurzu určeného pro učitele 

angličtiny. Kurz se konal ve škole inlingua 

ve městě Cheltenham, které se nachází 

v hrabství Gloucestershire přibližně dvě 

hodiny cesty severozápadně od Londýna. 

Město, škola, hostitelská rodina i kolegové 

ve škole mi přirostli k srdci okamžitě 

a celý pobyt v Anglii mi dal mnoho 

krásných zkušeností, přátel a vzpomínek.  

Na kurzu jsem měla pouze dva spolužáky, 

španělskou středoškolskou učitelku Charo 

a anglického businessmana Jonathana, 

který by se chtěl díky kurzu vrátit zpět 

k učitelskému povolání. Díky takto 

malému počtu účastníků byly všechny 

hodiny velmi intenzivní, a to i díky naší 

energické lektorce Karen, která nás ani na chvilku nenechala vydechnout. Během dopoledních 

bloků jsme probrali všechna klíčová témata ve výuce angličtiny, obohatili si naše zásobníky 

aktivit pro motivaci studentů i pro uvolnění atmosféry ve třídě. Velmi inspirativní byla hodina 

zaměřená na metodu Demand High, kterou bych chtěla co nejvíce začlenit do svých hodin 

a maximálně tak využít potenciál svých studentů ☺ Odpolední bloky výuky vedl charismatický 

Phil, díky kterému jsem se naučila spoustu nových týmových her a především se nebát dramatu 

jako metody výuky angličtiny.  

Po výuce jsem měla dostatek času a příležitostí prozkoumat Cheltenham, bývalé lázeňské město 

pyšnící se regentskou architekturou, i jeho okolí. Tomu dominuje pohoří Cotswolds se svými 

vlnícími se kopci, stády ovcí, malebnými vesničkami a úžasnými výhledy. Krátký výlet jsem si 

udělala také do blízkých měst Oxford (není třeba představovat), Tewkesbury a Gloucester 

(úchvatné katedrály) a panství Sudeley (jedno ze sídel Tudorovců).  Během svého pobytu jsem 

zažila i pokoření teplotního rekordu, když teplota dosáhla pro Anglii zcela neuvěřitelných 

40OC. Naštěstí se teploty brzy vrátily na ty typicky britské, tedy lehce nad 20OC 

s pravděpodobností jemného mrholení.  

K pobytu v cizí zemi patří jednoznačně i gastronomické zážitky. Fish and Chips jsem si 

samozřejmě ochutnala, ale daleko větší dojem na mě zanechala japonská kuchyně. Bydlela jsem 

u sympatické a temperamentní Japonky Hiromi, které pro mě a mé italské spolubydlící vařila 

vynikající japonské večeře.  



Na konci kurzu jsem obdržela Certifikát o absolvování kurzu a dokument Europass Mobilita. 

Díky kurzu jsem si osvěžila nejen své komunikativní a metodické dovednosti, ale získala jsem 

také cennou inspiraci do svých hodin. Díky pobytu v Anglii jsem také našla nové přátele 

a objevila místa, na která bych se jednou ráda vrátila.  

        

           


