
 

Projekt „Spolupráce středních škol při jazykové výuce žáků“  
CZ.3.22/3.3.02/10.01806 

Ve dnech 9. 5.– 13. 5. 2011 se na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti 
Lanškroun uskutečnila výměnná stáž polských žáků z naší partnerské školy Zespol szkol 

Nr 1 v Dzierzoniowie. Tato stáž proběhla v rámci projektu „Spolupráce středních škol při 
jazykové výuce žáků“ a zúčastnilo se jí 7 polských chlapců a dívek v doprovodu paní 

učitelky Anety Blaszczuk. Ve stejném termínu vyjelo 7 žákyň oboru Kadeřník  
v doprovodu paní učitelky Bc. Markéty Záplatové na studijní pobyt do polského 
Dzierzoniowa. 

Cílem tohoto výměnného pobytu bylo jazykové vzdělávání žáků v českém, respektive 
polském jazyce, a proto velkou část programu polských žáků představovala výuka 

českého jazyka.  
Protože se nejlépe učí cizí jazyk při komunikaci s rodilým mluvčím, výuky se zúčastnilo  
 i 7 žákyň z naší školy, aby pomohly svým polským spolužákům překonat nástrahy 

češtiny. Tematické okruhy, které jsme procvičovali v průběhu týdne, vycházely z velké 
části z předchozí stáže, která se uskutečnila  v říjnu 2010. Nyní jsme se snažili jednoduché 

rozhovory poněkud rozšířit a doplnit o novou slovní zásobu, vycházející z potřeb a zájmů 
žáků. Během výuky jsme tak procvičili jak rozhovory osobního charakteru, při kterých se 
žáci dozvěděli navzájem něco o sobě, své rodině a zálibách, tak i rozhovory vycházející 

z běžných situací. Věnovali jsme se zde hlavně nakupování v různých typech obchodů 
a naučili jsme se, jak se zeptat na cestu a na druhé straně někomu cestu vysvětlit. Na 
závěr jsme se opět věnovali oblíbeným false friends  a přidali tak do vznikajícího 

slovníku nové výrazy.  
 Veškerá výuka probíhala v naší nové jazykové učebně. Žáci si mohli během hodin 

vyzkoušet práci se sluchátky, kdy ve dvojicích nacvičovali rozhovory a zdokonalovali se 
ve výslovnosti. Velmi se jim líbila také práce s interaktivní tabulí, při které se naučili 
nová slovíčka a díky které jsme mohli všichni společně pracovat na nově vznikajícím 

česko-polském slovníku. Celý proces učení a výsledky naší týdenní práce jsme 
zdokumentovali videokamerou.  

V odpoledních hodinách se polští chlapci věnovali výrobě rádia pod vedením odborných 
pedagogů a dívky se zúčastnily hodin praxe v kadeřnickém a kosmetickém salónu, 
navštívily také naši knihařskou dílnu. Ve středu se spolu s některými našimi žáky 

zúčastnili jako diváci soutěže Lanškroun historický, aby tak podpořili naše soutěžící.  
Celý týden se nesl v pracovním duchu, všichni jsme pracovali s velkým nasazením, za 

což bych ráda poděkovala všem účastníkům, hlavně pak našim žákyním, které po 
absolvování výuky ještě musely pokračovat v praxi v kadeřnickém salónu.  
Věřím, že se stáž vydařila, udělali jsme společně velký kus práce, vznikla tu nová 

přátelství, ale i plány na další spolupráci.  
 

 v Lanškrouně dne 17. 5.2011  
                                                                    vypracovala        Bc. Tereza Mannová  
 

 

 

 

 
 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím 
Euroregionu Glacensis 



 

 

  

  

  
 

 
 
 



 

 
 

 

 

  

  



  

  
 

 
 

 


