
 

 

 

Mobility zaměřené na jazykové vzdělávání 

2018-1-CZ01-KA101-047576 

 

V červenci 2019 se naši pedagogové zúčastnili mobilit, které byly zaměřeny na jazykové 

dovednosti.    

Pokud bych měl ohodnotit můj letošní čtrnáctidenní jazykový kurz na Maltě jednou větou, 

označil bych ho jako obrovskou životní zkušenost. Život v této zemi plyne jiným tempem  

a dýchá zcela odlišným přístupem než u nás. Toto zjištění, a hlavně poznání jiného životního 

stylu, bych označil jako jeden ze dvou hlavních přínosů jazykového pobytu. 

Tím druhým je samozřejmě studium anglického jazyka, které pro mne, jakožto nováčka, mělo 

nesmírný přínos. Člověk najednou zjistí, že mu nezbude nic jiného, než v angličtině porozumět, 

mluvit a učit se. Tato praxe je tou nejintenzivnější formou učení. Přes počáteční rozpaky 

z množství probírané látky a systému výuky jsem si postupně zvykal a stále více si v používání 

angličtiny věřil. Během kurzu nám lektoři nabídli také spoustu zajímavých metod a forem učení 

využitelných v praxi a umožnili nám získat na předávání informací trošku jiný pohled. Kurz 

angličtiny byl pro mne poměrně náročný, ale při pohledu zpět si uvědomuji, že jeho přínos jak 

v oblasti angličtiny, tak získání nových zkušeností, byl velmi prospěšný. 

Mgr. Jakub Machel 

 

 

Patřím mezi ty, kteří občas mluvívají o tom, co stihli v životě promeškat. V mém případě jde konkrétně 

o dříve nabytou, avšak postupně ztrácející se znalost francouzského jazyka. Když jsem od kolegyně 

Mgr. Kláry Střížové dostala nabídku k účasti v programu Erasmus+, přijala jsem ji jako jedinečnou 



možnost k ukončení věčného polemizování. Rozhodla jsem se, že se pro mě tato nabídka stane podnětem 

k naplnění cíle, jehož dosažení jsem tak dlouho odkládala. 

Díky programu Erasmus+ jsem tedy ve školním roce 2018/2019 jednou týdně navštěvovala kurz 

francouzského jazyka. Následně jsem 7. července odletěla do Francie, abych v univerzitním městě Aix-

en-Provence v tomto studiu pokračovala. Během dvou týdnů jsem měla možnost pod vedením rodilých 

mluvčích procvičit teorii francouzského jazyka, na kterou vždy navazovala tematicky související 

konverzace. Nejen spolupráce s rodilým mluvčím mě přiměla používat francouzštinu co nejintenzivněji. 

Také mezinárodní složení studijní skupiny zajistilo, že každý účastník kurzu používal francouzský jazyk 

v maximální míře.  

Díky programu Erasmus+ jsem oživila své dřívější znalosti, které by jinak byly postupem času 

zapomenuty. Setkání s rodilými mluvčími a s tím související užití jazyka mimo školní lavice mě 

namotivovalo k dalšímu studiu. Jsem ráda, že od letošního školního roku mohu nově nabyté znalosti a 

zkušenosti předat žákům naší školy v kroužku francouzštiny. 

 

Mgr. Ludmila Volná 

 

Kurz angličtiny metodou CLIL, byl pro mě velmi obohacující. Charisma, entusiasmus a 

zapálení lektorky pro danou metodu byly velice motivující. Se začínajícím školním roce bych 

rád zavedl tuto metodu do předmětu přírodopisný seminář, kde budu probírat vybraná témata 

v anglickém jazyce. Prostřednictvím těchto hodin bych rád žákům ukázal široké možnosti, kde 

angličtinu využít (geografie, geologie, biologie, chemie). Jelikož je velké množství studijních 

materiálů v cizím jazyce, jistě se jim tyto dovednosti budou časem hodit. Oceňuji také ochotu 

lektorky hovořit s námi o současných problémech Malty, které se skrývají pro rouškou 

„budoucího turistického ráje“. 

Jako přidanou hodnotu vnímám také potřebu každodenní komunikace v anglickém jazyce 

v běžných situacích.  

Mgr. Radek Hnilica 

 


