Poprvé sám/sama za hranicemi
Už nadpis říká mnohé – skupinka třinácti žáků školy jistě nebyla v zahraničí poprvé. Přesto to bylo
jiné. Poprvé vycestovali sami a určitě ne na dovolenou. Maminka ani jiný ochránce tam nebyli a paní
učitelka fungovala pouze jako doprovod, který nic nedaroval. Žáci se nejen dozvěděli řadu novinek o
Anglii, tedy zemi, jejíž jazyk se mnohdy tak krkolomně učí, ale byli postaveni do situace, kdy nebylo
koho se zeptat „Jak se řekne ...?“ a museli své školní vědomosti použít. Nocovali totiž u svých nových
rodin, kde nejenže nikdo jejich mateřštinu neovládal, ale kde také panují jiné zvyklosti a kulturní
podmínky. A tak si někteří na vlastní kůži prošli třeba i situací, kdy platí „Neřekneš si, nedostaneš.“
K tomu navíc byl každý den naplněný bohatým programem a mnohdy vyčerpávajícími pěšími
přechody mezi jednotlivými památkami a atrakcemi, takže vedle nároků na mozečky museli účastníci
ustát i fyzickou náročnost celého pobytu – nemluvě o dvou celodenních přejezdech autobusem a
trajektem.
Ostatně nejlépe nám své dojmy sdělí sami účastníci zájezdu:
„5ti denní výlet do Anglie - Londýna byl podle mých představ. Seznámil jsem se s novými kamarády.
Prošli jsme ty nejdůležitější památky a budovy, oblasti. Viděl jsem to, co jsem chtěl. Ze spousty věcí
jsem byl překvapen, některé jsem očekával. Dozvěděl jsem se spoustu informací o Londýně od
skvělého průvodce Martina. Myslím si, že tento pobyt měl pro mě přínos jak z hlediska poznání
kultury, stylu života, památek, tak i z hlediska procvičení a zdokonalení anglického jazyka. První den
jsem rodině skoro nerozuměl, ale druhý den jsem jim rozuměl lépe. Za pár dní/týdnů bych plynule
rozuměl. Věc, kvůlui které bych se hodlal do Anglie vrátit je: Ubytování u rodin. To je tak ta
nejpřínosnější věc, ostatní věci jsou každý rok stejné. Z hmotných věcí se mi asi nejvíce líbil Legoland
a London Eye. Dovolím si tento výlet ohodnotit na ****+ (4*+). Jedinou věc, kterou bych změnil je
způsob dopravy. Ale vzhledem k náročnosti a rizikům letecké přepravy to plně chápu a respektuji. I
cesta 23 hodin autobusem jde přežít.“ Patrik Pospíšil
„Tento zájezd mi dal toho hodně, co se týče anglického jazyka. Vyzkoušela jsem si, jak v reálném
životě využiji angličtinu, v čem se musím zlepšit apod. Byla jsem hlavně ráda,že jsem se dokázala
domluvit,s čímž jsem moc nepočítala.Dalo mi to trochu více sebevědomí co se týče angličtiny, už
trochu vím , jak jsem na tom s angličtinou a co musím ještě dohnat . Naučila jsem se potýkat se
situacemi , kdy všichni mluví jiným jazykem a teď se musím domluvit . Tento zájezd se mi opravdu
líbil, viděla jsem mnoho památek, o kterých jsem ani netušila ,že je někdy uvidím, potkala jsem nové
lidi a jsem ráda,že tento zájezd se takhle povedl . Určitě bych neměla problém se vrátit ,klidně bych
se vrátila zpět a absolvovala tento zájezd znovu.“ Petra Pěchová
„Zjistila jsem, že angličtina je o hodně těžší, než jsem si myslela. Všichni mluví moc rychle a jezdí
vlevo. Ale to nejtěžší na tom bylo sníst ty jejich obří večeře. 20 minut do sebe ládujeme párky a ta
paní nám ještě nabídne zmrzlinu... A odmítnout ji bylo těžké, protože vysvětlit staré dámě, že děti
nechtějí zmrzlinu, je prakticky nemožné. Mám sice závratě, ale na London Eye bych šla zas a znovu.
Madamme Tussaud's taky nikdy neomrzí a na korunovační klenoty bych mohla čučet pořád.Bylo
úžasné, že nás učitelé opustili za branami Legolandu se slovy:"Za 7 hodin venku".
Určitě bych nic neubírala.Jen je škoda toho jednoho dne, který jsme mohli strávit u Stonehenge nebo
na pikniku v Hyde Parku. Byl to super výlet a jezdila bych klidně každý rok.“ Nikola Skřipcová

„Zjistila jsem, že se domluvím. Sice i rukama a nohama ale domluvím!! Jela bych znovu, protože je to
tam super!! :D Jen by to chtělo pár dní přidat, ale jinak bych nic neměnila :)“ Aneta Koňárková
„Tento pobyt byl pro mě něco skvělého. Už vím, co si mám z hodin angličtiny brát a zjistil jsem, že se
trochu domluvím. Nejvíc se mi líbila cesta k London Eye, Tower Bridge - a vůbec se mi líbilo vše.
Nepřidal a ani neubral bych nic, vyhovovalo mi to.“ Tomáš Šušlík
„Zjistila jsem, že potřebuju rozšířit svoji slovní zásobu. Nejvíc se mi to líbilo u London Eye. Přidala
bych více dnů.“ Linda Nguyen
„Zkusil jsem se domlouvat a někdy se mi to podařilo. Líbil se mi hodně program, ale nejvíc se mi líbilo
Londýnské oko.“ Patrik Hrabal
„Díky tomuto zájezdu jsem zjistila, že je potřeba zdokonalit se v konverzaci. Líbilo se mi všechno , ale
největší zážitek byl v rodině. Možná by to bylo lepší, kdybychom delší dobu trávili v rodině a více je
poznali.“ Adéla Večerková
„Byl to super pobyt, klidně bych jel znovu, nejvíc se mi líbil Legoland-byla tam zábava. Ubral bych
toho chození, jinak se mi to moc líbilo.“ Dan Židlík
Co dodat závěrem... Za sebe jsem ráda, že si děti dojely pro velkou zkušenost – co se ve škole naučím,
můžu opravdu potřebovat. A o znalosti jazyků to platí dvojnásob. Ne nadarmo se říká, že „Kolik jazyků
ovládáš, tolikrát jsi člověkem.“
Všechny žáky, kteří se mnou tuto náročnou „jízdu“ absolvovali, musím ještě jednou pochválit.
Veškeré nepohodlí snášeli trpělivě, v rodinách i na výletech se chovali skvěle, a všichni bez výjimky se
alespoň pokusili (mnozí velmi úspěšně) domluvit anglicky. Doufám, že jim předsevzetí dohnat mezírky
v angličtině vydrží alespoň do konce školního roku...
Mgr. Petra Pavlíková

