
Eastbourne 

– zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky 

12. – 18. 10. 2015 

Jsme rádi, že jsme měli možnost využít 

výzvy 56.OPVK, jejíž součástí byl operační 

program vzdělávání pro konkurence-

schopnost, a mohli se tak vydat na 

jazykově vzdělávací pobyt, který se ukázal 

nezapomenutelnou a přínosnou zkušeností 

nejen pro naše žáky, ale i pro pedagogy.  

Na zahraniční pobyt do anglického 

městečka Eastbourne se vydalo 10 žáků 

naší školy, spolu s dvěma pedagogy.  Ještě 

před odjezdem u některých převládala 

nejistota z neznámého. Jisté obavy z cesty, z cizí země a řeči. Pro některé to byl jakýsi 

splněný sen, pro jiné první osamostatnění od rodiny. Pobytu se účastnili žáci od 5. do 9. 

ročníku, kteří se učí anglickému jazyku. Jedním z cílů bylo využití angličtiny v praxi, dále 

jisté osmělení se, ztráta strachu mluvit cizí řečí, poznání nové země, lidí a způsobu života. 

Cesta autobusem a následná plavba trajektem byla pouze začátkem našeho putování a 

poznávání neznámé země, kterou pro nás Anglie 

do té doby byla. Žáci i pedagogové byli ubytování 

ve dvojicích přímo v anglických rodinách. Už 

tento fakt byl dobrou zkušeností a příležitostí 

využít své angličtiny a poznat zblízka způsob 

života, bydlení, stravování v běžné anglické 

rodině. Každý den se pak žáci setkávali 

v jazykové škole Twin, kde byli 

rozděleni do skupin, podle dosažené 

jazykové úrovně. Zde pak trávili 3 

hodiny denně v přítomnosti 

anglického lektora a absolvovali tak 

výuku pouze v anglickém jazyce. 

Lektoři využívali různých metod a 

technik, aby žáci byli co nejvíce 

zapojeni a aktivizováni. Vše se dělo 

spíše zábavnou formou. Po počáteční 

nejistotě, tak mnoho žáků ztratilo 

zábrany a zjistilo, že není třeba se bát 
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mluvit, i když jejich jazykové dovednosti nejsou až tak na vysoké úrovni. Podstatné je, se 

nebát projevit a využít toho, co již člověk umí.  

Každodenní výuka byla doplněna různými výlety, na které se všichni moc těšili. Navštívili 

jsme mnoho krásných míst. Mezi prvními bylo malé přímořské městečko Hastings, kde jsme 

absolvovali návštěvu Pašeráckého muzea, 

jízdu starodávnou zubačkou na vyhlídku nad 

městem a následnou procházku po mořském 

pobřeží. Samo moře bylo tím největším 

zážitkem pro mnohé přítomné. Studené, 

nespoutané,.... Další den jsme měli možnost 

obdivovat rozmanitost podmořského světa 

(Sea Life) při návštěvě městečka Brighton a 

po návštěvě Royal palace (paláce králů) 

zamířit na Brighton pier - zábavné molo, 

kde na nás čekaly atrakce, nám známé 

z různých poutí, ale hlavně západ slunce u 

moře. Poklidnou procházku po pobřeží moře a krásné výhledy 

na útesy Seven Sisters (nedaleko Eastbournu), nám 

následujícího dne krapek zhatilo počasí. Vše jsme absolvovali 

za charakteristického anglického počasí, takže neustále 

mrholilo, ochladilo se a výhledy přes mlhu nebyly nikterak 

daleké. Zato pro návštěvu Londýna bylo připraveno počasí 

přímo ukázkové. Do Londýna jsme se během našeho pobytu 

vypravili hned dvakrát. Navštívili jsme mnoho zajímavých a 

pro Londýn charakteristických míst. Proto jsme nemohli 

minout - Westminster Abbey, Clock tower se zvonem Big 

Ben, Trafalgar squere, Buckingham palace (sídlo královny), 

odpočinuli si v Hyde Parku a následně se navrátili do rušných 

ulic Londýna.  Při druhé návštěvě Londýna někteří z nás 

využili možnosti pohlédnout na Londýn pěkně z výšky, kam 

vystoupali za pomoci London Eye (točící se obří kolo). Prošli jsme část Londýna přes 

Piccadilly Circus na Covent Garden, následně se svezli i londýnským metrem, které je 

neuvěřitelně složité a pro českého smrtelníka nepochopitelné, kolem Globe Theateru k Tower 

Bridge, kde jsme měli domluvenu plavbu lodí po řece Temži. Využita byla každá minuta  
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našeho pobytu. A je jasné, že by byl člověk schopen strávit mnohem více času na všech 

navštívených místech.  

Celý pobyt byl pro všechny z nás velkým přínosem, jak po stránce jazykové, tak i pro poznání 

cizí země, nových míst, způsobu života, kultury. A zajisté i krok k určitému osamostatnění se 

a příležitost vycestovat do vzdálené země, za kterou jsou mnozí naši žáci vděčni.   
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