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V rámci projektu „CIZÍ JAZYKY – OTEVŘENÉ DVEŘE DO EU“ se koncem května uskutečnila první řada
zahraničních výjezdů žáků ze všech karvinských základních škol. Celkem vycestovalo 160 žáků, přičemž 80
žáků do Německa a 80 do Velké Británie. Cílovou destinací v Německu bylo hlavní město Berlín, ve Velké
Británii pak města Paington a Hastings. Žáci absolvovali prohlídku turistických zajímavostí a pamětihodností, ale především navštívili místní školy a účastnili se výuky spolu se zahraničními žáky. Potřeba znalosti
cizího jazyka byla umocněna i tím, že žáci byli ubytování v hostitelských rodinách a museli využít své
dosavadní znalosti a zkušenosti. Žáci tak měli možnost poznat odlišný způsob života v zahraničí, formu
výuky na zahraničních školách a získat tak motivaci k dalšímu studiu cizích jazyků.

Na zpáteční cestě do hostitelských rodin jsme se ještě zastavili u Kaiser – Wilhelm-Gedächtniskirche, což je
torzo kostela poničeného za 2. světové války a slouží dnes jako památník a vzpomínka na válečné hrůzy.
Následovala poslední noc v hostitelských rodinách. Ve čtvrtek byl den odjezdu zpět do České republiky.
Na zpáteční cestě jsme měli v plánu krátkou prohlídku Drážďan, ale počasí nám nepřálo, takže jsme si ty
nejdůležitější památky prohlédli z autobusu – Zwinger, Semperoper.
Mezi žáky se vytvořila nová kamarádství a jsem přesvědčena, že tento pobyt v zemi, jehož jazyk se učí, byl
obrovskou motivací pro všechny žáky.
Eva Szwedová

Odpolední program byl zakončen v muzeu zdi na „Check point Charlie“, kde se děti seznámily
s historií Berlínské zdi.
Třetí den byl věnován návštěvě Postupimi – což bývalo palácové sídlo pruské říše. Prohlédli jsme
si zámek Cecilienhof, kde byla podepsána Postupimská dohoda. Dále jsme pak prošli ruskou
kolonií „Alexandrovka“. Odpolední prohlídka parku Sanssouci a
jednoho z paláců Neue Kammern byla pro žáky velmi zajímavá,
o čemž svědčí i velké množství dotazů ze strany žáků.
Prohlédli jsme si i Holandskou Čtvrť, kostel sv. Petra a Pavla a
staroměstskou radnici. Ve svém osobním volnu děti nakoupily
dárečky a upomínkové předměty pro své nejbližší.
A byla středa – poslední den v Berlíně. Výlet na barokní zámek
Charlottenburg a prohlídka zámeckých komnat. Odpoledne jsme navštívili a důkladně si
prohlédli Olympijský stadion, ve kterém se konaly olympijské hry v roce 1936. Žáci měli možnost
posadit se do VIP lóže, kde sedávají významné osobnosti jak politického, tak i kulturního života.
Prohlédnout si celé zákulisí stadiónu a svými zvídavými otázkami často přiváděli našeho průvodce do rozpaků.

Anglie – Paignton – 29.5. – 5.6.2010
29. května 2010 odjelo 80 žáků šestých až devátých tříd základních škol v Karviné do Anglie.
Tohoto zájezdu se zúčastnili vítězové soutěže v angličtině, která proběhla v měsíci dubnu
a květnu.
Cílové stanice – města Paignton a Hastings. Přiblížíme Vám výjezd do
města Paignton v jihozápadní Anglii v hrabství Devon.
Cestovali jsme přes Německo, Belgii a 30. května ráno jsme přijeli do
francouzského přístavu Calais, odkud jsme trajektem cestovali do
anglického Doveru. Po příjezdu do Doveru jsme se vydali na cestu do
Paigntonu. Na místě jsme byli v odpoledních hodinách. Naše první
zastávka byla zoologická zahrada, která patří mezi nejkrásnější ve
Velké Británii.
Po prohlídce ZOO jsme se sešli s našimi anglickými hostiteli a vydali se
do našich dočasných domovů.
V pondělí se děti zúčastnily výuky v jazykové škole LaL. Výuka byla zaměřena na konverzaci a po
absolvování děti obdržely certiﬁkáty.

Vítězové jazykové soutěže jeli za odměnu do Berlína
Odpoledne v doprovodu anglického průvodce jsme se vypravili na výlet do hlavního města
Devonu – Exeteru. Večer (tak jako všechny ostatní) jsme trávili v hostitelských rodinách.
V úterý jsme se vypravili na celodenní výlet. Prvním cílem bylo nedaleké město Torquay, poté
jsme si prohlédli nedalekou Babbacombe Model Village (model městečka s pohyblivými
a ozvučenými výjevy). Odpoledne jsme strávili v národním parku Dartmoor, krajiny vřesovišť,
skalnatých kopců, divoce žijících poníků a navštívili jsme vesničku Widecombe.
Ve středu jsme absolvovali další celodenní výlet – návštěvu unikátního biologického projektu
Eden Project, vybudovaného na počest nového tisíciletí, jedné z největších atrakcí Velké
Británie. Ve čtvrtek byl na programu výlet do přístavu Plymouth. Navštívili jsme zdejší National
Marine Aquarium. Odpoledne jsme navštívili rybářské městečko Brixham a prohlédli si repliku
Golden Hind (lodi Sira Francise Drakea).

V pátek jsme se rozloučili s Paigntonem a vydali se na cestu do Londýna. Prohlídku Londýna jsme
začali u London Eye, pokračovali jsme k The Houses of Parliament, Big Ben, Westminster
Abbey, Whitehall, Downing Street, Horse Guards Parade, Buckingham Palace, St. James
Park, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, British Museum a zakončili na
Covent Garden.
Ve večerních hodinách jsme se vydali na cestu domů plni zážitků.
Do Karviné jsme se vrátili v sobotu 5. června večer.
Pavla Kubalová

Ve dnech 29. května až 3. června 2010 odjelo 80 žáků 6. – 9. ročníků karvinských škol na jazykový
pobyt do Berlína jako odměna za vítězství v jazykové soutěži.
Konečně nastal den odjezdu a všichni žáci už netrpělivě čekali, kdy konečně uvidí Berlín
a vyzkoušejí si své znalosti německého jazyka v praxi. Večer jsme dorazili do Berlína na místo, kde
si nás vyzvedly hostitelské rodiny, ve kterých byli žáci ubytováni po celou dobu pobytu.
Ráno v 8 hodin jsme se opět všichni sešli na určeném místě, nasedli jsme do autobusu a jeli
poznávat Berlín a okolí. Během 6-ti dnů jsme navštívili mnoho historických a kulturních památek.
Svůj první den v Berlíně jsme zahájili návštěvou bývalé východní části Berlína. Zastavili jsme se
u Památníku holocaustu, pokračovali jsme k Braniborské bráně, prohlédli si Říšský sněm a prošli
se po známé třídě Unter den Linden (Pod lipami). Cestou na muzejní ostrov jsme viděli Humboldtovou univerzitu, Bebel platz, katedrálu sv. Hedviky a ze všech nabízených muzeí jsme si vybrali
ke shlédnutí muzeum Pergamon. Celodenní program byl zakončen vyhlídkou z 365-ti metrů
vysoké televizní věže.
Druhý den následovala prohlídka západní části Berlína - zbytky Berlínské zdi, Potsdamerplatz
s moderní evropskou architekturou. Odpoledne proběhla tříhodinová výuka jazyka německého
s rodilými mluvčími na jazykové škole v Berlíně.

