
 
 

Vzdělávací pobyt ve Velké Británii - Portmouth  (4. 5. - 10. 5. 2014) 

Ve dnech 4. 5. - 10. 5. 2014 se 30 žáků 8. a 9. roč. za doprovodu Mgr. Veroniky 

Beranové a Mgr. Karin Petrželkové  zúčastnilo vzdělávacího pobytu v Portsmouth ve 

Velké Británii. Vzdělávacího pobytu se zúčastnili žáci, kteří mají o výuku anglického 

jazyka opravdový zájem, byli na pokročilé jazykové úrovni a byli ochotni pro účast na 

vzdělávacím pobytu absolvovat testy a další aktivity. 

V rámci pobytu žáky čekal velmi pestrý program (viz níže) včetně výuky 15 hodin 

angličtiny na jazykové úrovni A2. 

Všemi účastníky (žáky i pedagogy) byl pobyt hodnocen velmi kladně. Žáci byli rovněž 

velmi pozitivně hodnoceni anglickými lektory, kteří vedli jazykový kurz. 

Vzdělávací pobyt byl pro žáky velkým přínosem jak posílením jazykových dovedností 

žáků, tak poznáním reálií navštívené destinace i prostředí, kde se žáci museli 

dorozumívat anglicky (ubytování v rodinách, jazykový kurz). Pro žáky to je velká 

inspirace pro jejich další studium AJ.   

Než se žáci zúčastnili zájezdu, museli splnit podmínky, která si škola vymínila pro 

účast na vzdělávacím pobytu. Bylo zapotřebí vyvarovat se kázeňských opatření, na 

vysvědčení bylo nezbytné zabodovat nejhůře dobrou z anglického jazyka, přijít si 

napsat dva jazykové testy (úroveň A2) a, v neposlední řadě, aktivně přistupovat k 

výuce a učení se cizímu jazyku. Bylo samozřejmě jen na rozhodnutí žáků, zda tyto 

podmínky chtějí dodržet. Výsledky se žáci dozvěděli v únoru po jarních prázdninách, 

kdy bylo již jasné, kdo bude třicetičlennou skupinu tvořit. Každý žák obdržel certifikát 

opravňující k účasti na zájezdu, nicméně část podmínek zmíněných výše stále museli 

respektovat (viz kázeň a chování).  

Všichni účastníci vzdělávacího pobytu byli „vybaveni“ taškou, námořnickým trikem a 

slohou na studijní materiály s potiskem k zajištění publicity projektu i naší školy. 

Pak již zbývalo jen zkontrolovat (případně vyřídit) platný cestovní doklad, zabalit 

kufry, laskavé prarodiče „obrat“ o nějakou tu libru na útratu, milujícím rodičům 

lípnout pusu na rozloučenou a v naprosté euforii vyrazit směr Rozvadov - Calais - 

Dover (a jeho famózní bílé útesy) - Portsmouth. 



 
 

Cesta tam i zpět proběhla naprosto bez problémů, řidiči byli stoprocentní 

profesionálové a navíc velice příjemní, stejně tak i průvodkyně CK. Ubytování v 

rodinách v Gosportu (předměstí Portsmouth) si žáci moc chválili a dopolední výuka v 

místním vzdělávacím institutu (v rozsahu 15 vyučovacích hodin!) byla intenzivní, 

kvalitní a vedená zkušenými a zábavnými lektory. Na konci pobytu žáci obdrželi 

certifikáty o absolvování výuky.  

Odpoledne jsme s žáky vždy vyrazili poznávat nejznámější a turisticky 

nejnavštěvovanější místa v okolí. Tak jsme viděli například nejstarší megalitickou 

památku Stonehenge, katedrálu v Salisbury, prošli jsme si historickou část 

Portsmouth, prohlédli si přístavní doky a slavnou loď kapitána Nelsona HMS Victory 

nebo se projeli lodí kolem přístavu. 

Čtvrtý den jsme vyrazili, přes Southampton, na ostrov Isle of Wight, kde stojí Osborne 

House, oblíbené rodinné sídlo dřívější britské (a zatím nejdéle vládnoucí) panovnice 

Viktorie a jejího chotě prince Alberta. 

Den před odjezdem zpět do České republiky jsme strávili v anglickém (a zároveň 

britském) hlavním městě. V Londýně jsme absolvovali pěší prohlídku s průvodcem - 

viděli jsme Westminster  Abbey, Houses of Parliament, Big Ben, Downing Street, 

Buckingham Palace, Trafalgar Square anebo třeba St. James´s Park či Covent Garden. 

Nevynechali jsme slavnou Oxfrod Street, kde měli žáci příležitost rozprchnout se do 

rozličných obchodů a nakupovat.. .  Žáci měli možnost navštívit také Hyde park, kde 

se mohli kochat krásným počasím i prostředím. Anglické parky jsou proslulé svými 

hustými měkkými trávníky, které zvou (a jsou určeny!) k odpočinku a relaxaci.   

Návrat domů byl šťastný a radostný, a ačkoliv jsme byli všichni po dlouhé cestě 

(téměř 23 hodin jízdy) řádně znaveni, zážitky nabité v Anglii únavu stonásobně 

převýšily a tohle nadšení určitě ve většině z nás přetrvává dodnes. 

 

 


