ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole - „Škola otevřená jazykům“

Žáci ZŠ a MŠ Vyškov Letní pole získali letos na podzim jedinečnou možnost rozšířit si své jazykové znalosti
studijními pobyty v zahraničí.
Ve dnech 5. – 10. listopadu navštívilo 40 žáků školy město Spojeného království Bury St. Edmunds. Pobyt byl
spojen s výukou na místní škole s rodilými mluvčími. Žáci tedy slyšeli nejen správnou výslovnost, intonaci i tempo
cizího jazyka, ale také mohli spontánně rozvíjet své komunikační dovednosti. Program ve volném čase navazoval na
výuku. Žáci dostali zadané zajímavé úkoly, jejichž cílem bylo ztratit ostych z používání angličtiny, snažit se porozumět
a umět zareagovat. Všichni si přivezli i certifikáty potvrzující absolvování studijního pobytu na zahraniční škole. Pro
žáky byly připraveny i výlety. Během svého pobytu v Anglii navštívili žáci starobylé univerzitní město Cambridge a
hlavní město Londýn. Uvedený studijní pobyt je pro žáky motivací k dalšímu studiu. „Na vlastní kůži“ si vyzkoušeli,
jaké výhody znalost cizího jazyka přináší. Všichni dorazili v pořádku a samozřejmě plni nezapomenutelných zážitků a
dojmů.
Další studijní pobyt pro žáky školy v zahraničí proběhne v Německu ve dnech 16. – 20. listopadu 2015.
Věříme, že stejně úspěšný jako pobyt v Anglii.
Studijní pobyty pro žáky v zahraničí byly plně hrazeny z projektu „Škola otevřená jazykům“, který naše škola
zpracovala na základě vyhlášené Výzvy č. 56. Díky prostředkům z ESF a SR ČR tak dostali žáci školy skutečně
ojedinělou možnost vycestovat na zahraniční studijní pobyty.
Dalším významným přínosem projektu je také zavedení čtenářských dílem do výuky Českého jazyka a
literatury. Dílny napomáhají ke zvýšení zájmu o knihy, zlepšují čtenářskou gramotnost a celkově podporují a rozvíjejí
schopnosti žáků právě v oblasti čtenářství.
Poslední akcí, která je v rámci projektu plánována, je krátkodobá stáž jednoho pedagoga školy na škole
v zahraničí v podobě tzv. stínování. I to je nesporným přínosem projektu, protože učitel tak získá možnost navštívit
výuku „svého“ předmětu na zahraniční škole. I tato stáž bude samozřejmě plně hrazena z prostředků projektu.

