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OSOBNÍ PŘÍNOS KURZU PRO DAGMAR ŠEVČÍKOVOU  

 

Možnost vyjet s mými kolegyněmi, které se mnou sdílí kabinet AJ, do Velké Británie, byla pro mne 

mimořádná a vzácná událost. 

Po dobu necelých čtrnácti dnů jsme všechny strávily v přímořském městě Plymouth, jihozápad Anglie. 

Ubytované jsme byly ve dvou  hostitelských rodinách. Každý den, kromě víkendu, jsme navštěvovali místní 

jazykovou školu – Mayflower College. Našimi kolegy byli zahraniční učitelé z různých koutů Evropy. 

Kromě tohoto intenzivního kurzu nám byly nabídnuty i jiné možnosti, jak se seznámit s okolím a kulturou 

jihozápadní Anglie. Navštívili jsme i místní katolickou dívčí školu, Notredam Catholic School, Plymouth, ve které 

se nám přátelsky věnovali.  

Využily jsme i nabídky zhlédnutí filmu a divadelního představení. S celou skupinou zahraničních kolegů jsme jeli 

na různé výlety. Na jednom z nich byla ochutnávka tradičního „čaje o páté“, návštěva jednoho historického typicky 

anglického sídla. 

 Jazyková škola, Mayflower College, se nacházela cca pět minut chůze od pobřeží. V její blízkosti létali 

racci a byl tu cítit přímořský vlhký vzduch.  Tyto racky bych nazvala „velkými brněnskými holuby“. Počasí bylo 

typicky anglické, kdy nás často přepadl déšť.  

Naproti jazykové škole stál obchůdek Fish and Chips, kde jsme každý den mohly „ochutnávat“ anglickou kuchyni.  

Mám-li se zdržet u jídla, oblíbily jsme si místní specialitu Fudge“, karamel s různými příchutěmi. Nemohu 

opomenout i místní mléčné výrobky, které dosahují vysokých kvalit, jako je Cheddar a místní mléko. 

V Mayflower College jsme trávily většinu svého času. Program byl velice nabitý a některé z probíraných 

věcí a ukázek byly pro mě nové. Za nové považuji využití videí ve výuce, např. jeho stříhání a poté použití. 

V rámci „micro teaching“, kdy dvojice učitelů ze skupiny si měla připravit hodinu AJ, jsem poznala, že výukové 

materiály lze získat i jinými způsoby. Tento autentický materiál jsem již využila ve své výuce. Jednalo se o 

nahrávání místních lidí v různých situacích (obchod, pošta, škola, dialog manželského páru o počasí,…). 

Dotazovaní lidé byli přátelští a ochotni nahrávání podstoupit.  

Součástí metodologického kurzu bylo i seznamování se s britskými zvyky, o kterých jsme měli menší přednášku. 

Pro mě bylo velké poznání, že Britové mají smysl „fair play“, také i to, že jsou zdvořilí a snaží se svým slovním 



projevem druhého neurazit. Byli jsme také obohaceni tím, že v době, kdy jsme trávili čas v Anglii, probíhal 

v těchto dnech Brexit. Bylo zajímavé slyšet názory Britů na tuto událost a našich zahraničních kolegů ze skupiny. 

Učitelé jazykové školy se nám ochotně věnovali, snažili se nám co nejvíce předat z jazykových dovedností, 

dokázali spontánně reagovat na naše dotazy. Osobně si vážím jejich přístupu. 

O lidech z Anglie jsem měla představu, že budou „chladní“, ale změnila jsem názor. Jsou přívětiví, přátelští a rádi 

si s námi povídali, např. i při náhodném setkání v autobuse. Je pravdou, že zpočátku jsem měla problém s jejich, 

místy strojenou, zdvořilostí, ale vnímám to jako jejich osobitý komunikační způsob.  

O Angličanech jsem se také dověděla, že jsou velice zcestovalí. Jejich děti, vnuci jsou až na „druhém konci světa“. 

Toto je pro mne obohacující zkušenost a vede mne k větší otevřenosti k cizincům. 

 Měly jsme to štěstí, že naše hostitelská rodina byla hlavním koordinátorem ubytovávání. Jejich otevřenost 

k této činnosti je hodna zmínky. Nalezly jsme u nich příjemné „hnízdo“ přijetí a péče.  

Na závěr chci poděkovat svým kolegyním, které nám tuto možnost zprostředkovaly a hlavně programu Erasmus+, 

který vše financoval. 

 

 Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. 

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise 

neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem. 

 


