
Intenzivní kurz anglického jazyka na ZŠ Lochovice 
 

Od 29. června do 3. července 2015 jsme pro žáky 4. až 9. ročníku přichystali týdenní kurz 

anglického jazyka pod vedením pedagogů ZŠ Lochovice a školního asistenta Maria Gonzáleze 

Vazqueze. Jmenovitě se na kurzu podílely paní učitelky:  

Ing. Jana Karásková, Mgr. Jana Procházková, Mgr. Veronika Sudíková, Mgr. Šárka Vašíková, Mgr. 

Eva Veličová a Ing. Petra Šebková. 

Zájemců z řad žáků se nakonec přihlásilo 21, takže byli rozděleni do dvou skupin, abychom 

se jim mohli maximálně věnovat. Výuku jsme pojali blokově, tzn. dopolední a odpolední blok. 

Každý den na jiné téma. Každá skupina vždy pracovala pod vedením buď dvou paní učitelek, nebo 

jedné paní učitelky a Maria. Pokročilejší skupinka měla možnost několikrát pracovat jen s Mariem 

pod dohledem pedagogického pracovníka. Každopádně se školním asistentem Mariem prožily děti 

část každého dne. 

Výuka začínala v 8.00 a končila v 14.55 hod. Naším cílem bylo hlavně zlepšit komunikační 

schopnosti dětí tak, aby zcela zapomněly na stud mluvit anglicky. Pokračovali jsme tak v úsilí, které 

jsme vyvíjeli celý školní rok 2014/2015. A věřím, že úspěšně. 

Témata, se kterými jsme pracovali různými pedagogickými metodami a technikami, byla 

například: sport, příroda, kultura, film, divadlo, lidské tělo, oblečení, nakupování a cestování, které 

jsme spojili s výletem do Hornického skanzenu v Příbrami. Nechybělo ani sportování, tvoření, hraní 

pohádky, scénky, jazykolamy, vtipy, písničky, výlet s úkoly v okolí školy atd.  

Přestože počasí nám přálo až příliš a všichni jsme se těšili odpoledne do bazénu nebo na 

jinou domácí poklidnou činnost, po závěrečném předání osvědčení o absolvování kurzu anglického 

jazyka žáci nakonec zhodnotili tento týden strávený ve škole „přes čas“ velmi pozitivně, což nás 

opravdu těší a za tuto zpětnou vazbu jsme rádi. Nejen proto, že každé paní učitelce příprava zabrala 

dost času, ale hlavně proto, že žáci budou do budoucna ještě více motivovaní zdokonalovat se v 

anglickém jazyce. 

Jako koordinátorka tohoto kurzu bych chtěla poděkovat nejen Mariovi a svým kolegyním, 

ale hlavně žákům, kteří s námi tento týden strávili a jak sami řekli, pěkně si ho užili. 
       Ing. Petra Šebková 

 


