
PROČ SE UČÍME CIZÍM JAZYKŮM? 

 

Milí čtenáři a přátelé školy, výuka cizích jazyků patří již několik let jak do stěžejní části celého 
vzdělávacího systému, tak i do „základního vybavení“ každého mladého člověka na startu jeho 
praktického uplatnění. Proto mi dovolte, abych se s vámi na začátku nového školního roku ještě 
poohlédla zpět a shrnula všechny loňské akce, týkající se výuky a využití všech cizích jazyků, které naše 
škola nabízí a děti hojně využívají. Úvodem však ještě několik informací o výuce angličtiny. 

Anglický jazyk patří mezi důležité předměty. Především proto, že se jedná o mezinárodní dorozumívací 
prostředek  celosvětového významu. Od roku 2012 se zvýšila i hodinová dotace na tento předmět. 
Znamená to, že ve 3. a 4. třídě se vyučují 3 hodiny týdně a od 5. do 9. třídy žáci pracují s tímto jazykem 
4 hodiny týdně. Kvalitu výuky na naší škole zvýšilo působení rodilého mluvčího, který vyučuje v každém 
ročníku od 5. do 9. vždy jednu hodinu týdně. Nový školní rok začínáme s novou rodilou mluvčí. Je to 
mladá americká dívka, absolventka vysoké školy s pedagogickými zkušenostmi a ve třídách bude 
působit jako asistentka ve výuce. Více informací bude poskytnuto v dalším čísle tohoto časopisu.  Další 
výhodou je dělení žáků do tří až čtyř skupin v jednotlivých ročnících a to tak, že počet ve  skupině by 
neměl přesahovat 20 žáků. 

Dvakrát ve školním roce se organizují pod vedením pí. uč. Hejné znalostní testy, které mají již 
dlouholetou tradici. Za tu dobu jsme zjistili, že jsou velkým přínosem, a zařadily se tak mezi 
nepostradatelné každoroční aktivity v předmětu anglický jazyk. Známka z těchto testů poskytuje 
informaci nám učitelům i každému žáku, jaké jsou jeho pokroky napříč skupinami. Obě strany (učitel – 
žák) si poté mohou udělat individuální obrázek o stavu věci a popřípadě se domluvit na krocích, které 
povedou k efektivnímu zlepšení daného stavu (přístup k učení, zrychlení či zpomalení tempa výuky 
atd.). K této známce se vždy přihlíží jako k poradní a může sehrát svou roli v případě nerozhodnosti 
známky v pololetním a závěrečném hodnocení. 

V termínu 4. – 12. 10. 2015 opět hostila naše škola skupinu zahraničních studentů, tentokrát 
z Japonska, Brazílie, Rumunska, Vietnamu, Tuniska a Malajsie. Tito mladí lidé vnesli do hodin atmosféru 
jejich kultury a tamních zvyků. Závěrem byla opět zorganizována pro širokou veřejnost „Zahradní 
slavnost“ s pestrou ochutnávkou národních jídel v prostorách školního pozemku v Ruské ulici. Žáci 
hodnotili tuto akci velmi pozitivně. 

Zároveň ve stejném termínu navštívila skupina 30 žáků naši školy partnerskou školu v Německu 
v Eschwege. S touto školou nás pojí dvacetiletá spolupráce, ať už na poli mezinárodních projektů, či 
výměnných pobytů. Tentokráte se naši žáci, jejichž druhých cizím jazykem je němčina, účastnili na 
týden výuky v německém jazyce a byla to pro ně i pro naše učitele Janu Babicovou, Lucii Adamcovou – 
Kneidlovou a pana ředitele Bohuslava Stejskala neobvyklá příležitost a vzácná zkušenost. 

Konec prvního pololetí slavili naši žáci, převážně ze sedmých tříd, na lyžařském výcviku v rakouských 
Alpách. Vedoucími byli p. ředitel Stejskal, pí. zástupkyně Škvorová a pí. uč. Adamcová – Kneidlová.  

V březnu, na tomtéž místě v lyžařském areálu Schladming, se sešli žáci naší školy se skupinou dětí 
z partnerské školy v Eschwege. Strávili tam společný týden nejen kvůli zkvalitnění lyžařského umění, 
ale též aby si procvičili anglickou či německou konverzaci.  Z naší strany mohli žáci zpestřit své jazykové 
vyjadřovací schopnosti i pomocí francouzského a ruského jazyka, který se na naší škole též vyučuje jako 
druhý cizí jazyk od 6. ročníku. 

V únoru se účastnili okresního kola Olympiády v anglickém jazyce ti reprezentanti, kteří se umístili ve 
školním kole na prvních místech. Ověřování znalostí probíhalo ve dvou kategoriích:  6. – 7. třída a 8. – 



9. třída. Leontýna Janatová (7. B) získala první místo a Matyáš Mitterwald (6. A) krásné čtvrté. Petr 
Klepáček a Kačka Macková (9. tř.) se umístili v první polovině.  

V květnu se někteří naši žáci pod vedením pí. zástupkyně Škvorové zapojili do programu návštěvy 
partnerské obce Villieu Loyes Mollon z Francie. Jedná se o tradiční každoroční oboustrannou návštěvu 
našeho města a výše zmíněného městečka poblíž Lyonu, při které si žáci mohli procvičit zejména 
francouzský jazyk. 

 

Na přelomu května a června se konal poznávací zájezd do Skotska, který byl organizován vyučujícími 
pí. uč. Kráslovou a pí. uč. Wladařovou. 26 žáků naší školy mělo možnost poznat nejen přírodní krásy, 
ale též se hodně dozvědět o skotské historii. Kromě Edinburghu a okolí Stirlingu, který byl v dávných 
dobách též hlavním městem Skotska a kde byla skupina ubytována, žáci projeli oblast od Newcastlu 
(severní Anglie) až po Inverness nad jezerem Loch Ness (dovolte mi zde poznámku – uvádím v názvu 
2x „jezero“ a to proto, že skotsky jezero je „loch“, ale většinou se používá jako název jezera „Loch 
Ness“. 

 

Všechny výše zmíněné akce měly velmi kladný ohlas a vedly žáky k poznání, že učit se cizím jazykům je 
nutná a výhodná životní investice.  

 

Závěrem bych zde ráda uvedla, co plánujeme na tento školní rok 2016/17 a na co se můžeme všichni 
společně těšit: 

- 3.10. – 7.10. stážisté zde budou opět působit v hodinách a informovat nás o svém životním 
stylu. Tentokrát přijedou studenti z Číny, Thajska, Itálie, Iránu, Ruska, Brazílie a Maroka. 

- 31.10. - 4.11.  navštíví opět naši žáci partnerskou školu Anne-Frank-Schule v Eschwege, 
Německu a budou se účastnit výuky 

- 21.1. – 28.1 je naplánován lyžařský kurz v Alpách, Schladming 
- 18.3. – 25.3. proběhne setkání s  partnerskou školou z Eschwege v Alpách 
- na květen jsou naplánovány studijně poznávací výjezdy do Francie a Velké Británie 

Akcí je to celkem dost. Tak doufám, že si každý vybere dle svého uvážení a zájmu. Budeme mít možnost 
společně prožít chvíle, které nám zůstanou dlouho v paměti a z kterých si můžeme odnést hezké 
zážitky! 

 

                                                                                                              Hana Kráslová 

 

 


