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Dne 26. 9. 2018 byl slavnostně zahájen Evropský den jazyků na naší škole. Tímto dnem vyvrcholil Týden
(nejen) evropských jazyků, který byl realizován od 24. 9. do 27. 9. 2018. V tomto týdnu se vyučující
zaměřili na výuku svých předmětů v cizím jazyce (CLIL) a 27. 9. navštívili žáci 8. a 9. ročníku interaktivní
edukativní divadelní představení v anglickém jazyce One day in London. Toto představení mělo za cíl
prohloubit jazykové znalosti žáků a posloužilo jako výborná příprava na výjezd do Londýna. V úvodních
patnácti minutách pan ředitel popřál žákům, aby pro ně dílny nebyly nudné a aby si dobře naplánovali
turistickou cestu do zvolené země a o dané zemi zjistili co nejvíce informací. Pan učitel Jiří Hotař
představil jednotlivé lektory, kteří pozdravili žáky jazykem vlastním pro jejich dílnu.
Časová dotace pro všechny byla 2 x 45 min. Žáci obdrželi

pracovní listy se čtrnácti základními otázkami a předtištěný
slovníček, do kterého si doplňovali slova a slovní obraty
v jazyce zvolené dílny. Žáci si s lektory naplánovali způsob
dopravy do konkrétní země, potřebné doklady, ceny
ubytování, jídla, zjišťovali důležitá telefonní čísla, např. na
naši ambasádu, ceny pojištění, místní dopravy, vstupů do
významných památek, atd…
Následně v třídnických
hodinách vytvářeli vlastní cestovní plán, se kterým poté
seznamovali své spolužáky formou prezentace.
Děti si mohly vybírat z 15 dílen podle jazyka, který jim
připadá zajímavý. Někteří žáci zajišťovali bezproblémový chod jednotlivých dílen (helpers) a jiní se
podíleli na vítání lektorů a zajišťovali občerstvení. Po skončení jednotlivých dílen se všichni lektoři sešli u
kulatého stolu. Sdělovali si své pocity a názory z jazykových dílen a hodnotili zájem dětí.

Evropský den jazyků očima našich žáků
Angličtina - USA
Cílem naší cesty bylo USA. Dozvěděli jsme se, že je nejlepší
se do USA vydat v létě. S sebou potřebujeme doklady,
pojištění a dolary. Zajímavé je, že na rozdíl od nás mohou
na červenou odbočovat vpravo. Řekli jsme si důležitá čísla,
např. na velvyslanectví a první pomoc (911). Ceny jsou
levnější než u nás. Cesta letadlem může stát 14-20 000 Kč a
trvá 9-12 hodin. Pochvalu bychom dali za to, že nám pan
učitel Pospíšil vysvětlil vše, co jsme chtěli vědět a popsal
nám, jak to v USA chodí.
Barbora Slavíková, Michaela Marková, 9. B

Lektor: Mgr. Pavel Říha

Lektor: Mgr. Ondřej Pospíšil
Angličtina - Indie – Malý Tibet
Malý Tibet navštívil pan ředitel. Pověděl nám, že přistávací
plocha letiště je ve výšce 3000 metrů nad mořem a již tam
měli Evropané zdravotní potíže – např. krvácení z nosu.
Ukázali jsme si základní vybavení horolezce. Do této
oblasti je nutné kvalitní pojištění a očkování proti nemocem.
V této destinaci se nachází několik osmitisícovek. Leze se
vždy ve skupině a musíme dávat pozor na dýchání, protože
je tam řídký vzduch. Jedna výprava stojí asi 70 000 Kč.
Lidé jedí hlavně rýži a jsou zde oblasti, kde žijí nejchudší
obyvatelé – slamy. Vladimír Svoboda, Jan Medvík,
Matyáš Zezulka, 6. A
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Angličtina -Skotsko
V této dílně jsme byli s paní učitelkou Obrdlíkovou. Do
Skotska je možno letět letadlem, jet vlakem nebo
autobusem. Nejdražší a zároveň nejdéle trvající je
cestování vlakem (28 hodin). Letadlem z Prahy do
Edinburghu to trvá 2,25 hodiny. Ceníme si toho, že paní
učitelka opravdu ve Skotsku v létě byla. Tato dílna byla
zajímavá i zábavná, vzkazují Dominik Škaloud a Petr
Mitkov, 9. B.
Lektorka: Mgr. Zdeňka Obrdlíková
Maďarština – Maďarsko
V této dílně jsme s paní učitelkou Fehérovou vycestovali do
Maďarska. Dojet tam můžeme autem, autobusem, vlakem i
letadlem. Povídali jsme si nejen o Budapešti, ale o celém
Maďarsku. Významná města jsou Debrecen, Szeged, Miskolc
a Györ. Je to země lázní, ostrých jídel, vína a divného jazyka,
který se nás paní učitelka snažila naučit. Maďarsko není ani
tak daleko, jak jsme si původně představovali.
Lektorka: Renata Fehérová

Moldavština - Moldávie
Náš spolužák z Moldávie, Catalin, se stal lektorem této
jazykové dílny. Dozvěděli jsme se spoustu užitečných
i zábavných informací. Zjistili jsme, že hlavním městem je
Kišiněv, kde jsme si prošli pár významných památek.
Vymysleli jsme si plán pro náš vlastní výlet do Moldávie.
Naplánovali trasu, zjistili ceny v hotelech a restauracích
a nezapomněli jsme na zpáteční jízdenku do České
republiky. Filip Macek, 9. A

Lektor: Catalin Baetrau, 9. A
Finština - Finsko
Na dílnu finštiny jsme měli pana učitele Findejse, který
nám ukázal Tampere - druhé největší finské město, které
navštívil minulý rok. Naučil nás základní finská slovíčka,
jako např. „dobrý den“ a „prosím“. Kromě toho jsme si
ukázali místa, která by ve Finsku stála za návštěvu. Líbil
se mi ten fakt, že nám pan učitel donesl mapu Tampere a
okolí a ukázal nám, jak to tam vypadá. Celkově bychom
dílnu zhodnotili jako zábavnou, užili jsme si ji a kdo ví,
možná se jednou do Finska podíváme.
Lucie Putíková, Adéla Doušová, Lucie Kosičková, 9. B
Lektor: Mgr. Jan Findejs
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Francouzština – Francie
S panem lektorem jsme se vydali na cestu do Francie.
Jet můžeme autem, autobusem, vlakem i letadlem.
Naučili jsme se základní fráze a byla nám doporučena
atraktivní místa nejen v Paříži, ale v celé Francii.
Lektor: Dominique Sorhondo

Italština-Itálie
V této dílně jsme se naučili objednat si jídlo v restauraci.
Dozvěděli jsme se ceny v hotelech, restauracích. Dobré
město na dovolenou je např. Řím nebo Benátky.
Nejlepší je naplánovat si dovolenou na jaro, kdy tam není
takové horko. Autem trvá cesta 12 hodin.
Kristýna Galková, Julie Komhäuserová
Lektorka: Michaela Pajdová

Latina - staré Řecko a Řím
Tématem letošního Evropského dne jazyků bylo
cestování. Já jsem se dostal do dílny vedené paní
učitelkou Pivoňkovou a tématem byl Městský stát
Vatikán. Ještě předtím, než jsme začali vyplňovat
pracovní listy, paní učitelka zadala dětem kvíz o našich
znalostech. Protože jsem byl jediný deváťák, věděl jsem
všechny informace. Díky mé zapálenosti do historie jsem
doplňoval výklad paní učitelky o další zajímavosti. Do
pracovních listů jsme si zapisovali všechny informace,
které byly použity na vytvoření knížky pro případ
cestování do této země. Mezi informacemi bylo např. jak
se tam dostat, kde přespat, co a kde jíst – prostě vše, co by
jinak zařídila cestovní kancelář. Dozvěděli jsme se
i spoustu jiných informací z historie státu. Myslím, že to všechny bavilo.
Patrik Kusý, 9.A

Lektorka: Mgr. Markéta Pivoňková

Němčina - Rakousko - Vídeň
S paní učitelkou Nevrklovou jsme začali plánovat naši cestu
do Vídně. Hledali jsme si ubytování, dopravu, jídlo a místa,
která chceme navštívit. Shodli jsme se, že bychom se
ubytovali v B&B jednu noc. Dopravíme se tam autobusem
nebo vlakem. A všichni jsme se shodli, že si na oběd dáme
schnitzel. Chceme navštívit Prater, kouknout se do nějakého
z mnoha parků, omrknout divadla, kostely a kavárny.
Termín bychom zvolili v březnu nebo v dubnu. Už se moc
těšíme.
Aneta + Hannah, 9. A
Lektorka: Mgr. Lenka Nevrklová
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V rakouské dílně jsme se hlavně bavili o tom, co bychom jako žáci ocenili na našem dalším školním
výletě do Vídně. Protože jsme plánovali skutečný výlet, který se uskuteční v letošním školním roce, řekla
bych, že dílna byla zajímavá. Ocenila bych spolupráci mezi všemi žáky ve skupině paní učitelky
Nevrklové. Opravdu ji zajímaly naše nápady a zvážila každý z nich. Evropský den jazyků se mi líbil jako
každý rok a jsem ráda, že se na naší škole pořádá. Emma Pohořelá, 9. B
Ukrajinština – Ukrajina
Dne 26. 9. 2018 byl uspořádán Evropský den jazyků a my
se vypravili na Ukrajinu. Dozvěděli jsme se, že na
Ukrajinu je nejlepší jet na jaře. Diskutovali jsme, kolik
stojí doprava, ubytování a jídlo. Když pojedete na
Ukrajinu, potřebujete cestovní pas a nad 90 dnů pobytu i
vízum. Užitečné je vzít si lékárničku, protože
nemocniční péče je na nižší úrovni. Nejkrásnější místa
jsou: hlavní město Kyjev, Lvov, Zakarpatí a nejvyšší
hora Hoverla, Poltava a Bukovel. Na Ukrajině by vás
mohlo zaskočit, že 1 česká koruna je 1,29 UAH
(ukrajinských hřiven). Na dílně se nám líbilo, protože vše bylo hezky vysvětleno a dozvěděli jsme se
spoustu zajímavostí.
Lektorka: Julia Popovyčová
Kristýna Matoušková, Aneta Skořepová, Monika Havlíková, 9. B
Vietnamština - Vietnam
V této dílně jsme se dozvěděli, že ve Vietnamu bychom měli
navštívit Hanoj. Je tam hodně restaurací a jídlo je velmi levné. Je
zde největší budhistický chrám. Jsou tam tržnice a hustá doprava.
1 Kč = 1 069 VND (vietnamských dongů). Takový ananas tam
stojí 5 000 VND, což je asi 5 Kč a letenka asi 20 000 000 dongů.
Dopravní předpisy zde neexistují a kvůli špatnému ovzduší lidé
nosí roušky.
Pavel Klíma, Jakub Řežábek, Jakub Kourek, 9. B
Lektor : David Nguen
Islandština -Island
Na Island se vydáme nejlépe v létě nebo v zimě,
protože je tam dlouhý a krátký den a můžeme vidět
polární záři. Cesta stojí asi 25 000 Kč - pokud
cestujete z Prahy, 16 000 Kč z Berlína a asi 9 000 Kč
z Katowic. S sebou si musíme vzít teplé oblečení a
nepromokavé bundy. Tradiční jídlo je zde skyr a
velikonoční specialita ovčí hlava. Mají zajímavou
řeč, naučili jsme se hodně pozdravů.
Anežka Musilová, 9. B
Lektor: Michaela Raždíková
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Holandština – Holandsko
Holanďané jsou velmi upřímní – co na srdci, to na
jazyku. Na rozdíl od ČR mají krále. V Holandsku
často prší, proto je dobré mít u sebe pláštěnku nebo
oblečení do mokra. Holanďané jezdí hodně na kole. Pan
lektor nám poradil, abychom si na kolo nebrali vytahané
kalhoty z důvodu zachycení řetězem. Na tuto dílnu
jsme se přihlásili proto, že v říjnu jedeme do Holandska
na školní výměnný pobyt - Waterproject, a proto jsme
se snažili zapamatovat si co nejvíce
informací.
Tereza Vytisková, Veronika Horáková, Tomáš
Kopecký, Martin Formáček, Dan Rybenský, Kryštof
Jahoda, Jan Hasaj, 9. B
Angličtina – jihovýchodní Anglie – Devon
Nejvýhodnější je cestovat do jihovýchodní Anglie
autobusem nebo letadlem. Z Jihlavy se do Prahy
dostanete za 150 Kč a potom do Londýna nebo Exeteru
za asi 1 100 Kč. Je tam speciální knihkupectví, kde si
můžete koupit knihy za jakoukoliv cenu – třeba za 1
libru nebo 10 liber – to záleží na kupujícím, nejmenší
cena je však půl libry, což je asi 15 Kč. Také nás zaujalo,
že tam stavitelé přenesli celý dřevěný dům.
Jan Líbal, 7. A
Lektorka: Mgr. Pavla Jahodová
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Setkání lektorů u kulatého stolu

Kulatý stůl očima lektorů:
Všichni lektoři děti chválili za aktivitu a schopnost spolupracovat. Ocenili praktičnost tématu a vynikající
propracovanost pracovních listů - šablon, které připravily učitelky jazyků. Po zhodnocení letošního EDJ
zúčastnění lektoři prodiskutovali téma příštího EDJ na naší škole. Jaké bude - to je dosud tajné….

Seznam lektorů 2018
1. David NGUYEN - Vietnam

2. Michaela PAJDOVÁ – Itálie:

3. Ondřej POSPÍŠIL – USA

4. Michaela RAŽDÍKOVÁ - Island

5. Jan FINDEJS – Finsko

6. Lenka NEVRKLOVÁ - Rakousko

7. Baetrau CATALIN – Moldávie

8. Markéta PIVOŇKOVÁ – Vatikán

9. Roel HEIJTING – Holandsko

10. Pavla JAHODOVÁ – jihovýchodní Anglie

11. Renata FEHÉROVÁ – Maďarsko

12. Zdeňka OBRDLÍKOVÁ - Skotsko

13. Pavel ŘÍHA – Indie, Malý Tibet

14. Dominique SORHONDO – Francie

15. Julie POPOVYČOVÁ - Ukrajina

Všem lektorům děkujeme za spolupráci, moc si
vážíme jejich pomoci a těšíme se na setkání v příštím
roce.
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Dokážu
- Vybrat trasu

  

- Zajistit si letenky/jízdenky

  

- Zajistit si ubytování

  

- Spočítat si náklady

  

- Zjistit si důležitá telefonní čísla

  

- Zjistit si další důležité informace pro cestu
(očkování, pojištění, doklady…)
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