Jazykový pobyt v Kolíně nad Rýnem se vydařil
Ve dnech 9.11. až 16. 11. 2019 se 10 žáků naší školy zúčastnilo jazykového pobytu v Kolíně nad Rýnem.
Kolín je známé velkoměsto ve spolkové zemi Porýní-Vestfálsko, kde je toho k vidění opravdu víc než
dost.
Tento pobyt se mohl uskutečnit díky našemu zřizovateli Moravskoslezskému kraji, který téměř celý
pobyt našich žáků financoval. Zájem ze strany žáků o účast na jazykovém pobytu byl obrovský. Na pobyt
odjeli vybraní žáci, jejichž znalosti německého jazyka odpovídaly úrovni A2 a někteří z nich v letošním
školním roce absolvují také certifikát pro získání úrovně B1.
Ubytování a stravování bylo zajištěno rodinami, které pro nás vybrala jazyková škola. Výuka se konala
vždy v dopoledních hodinách od pondělí do pátku od 9 do 14 hodin. Kurz byl zaměřen na různé jazykové
kompetence. Největší pozornost byla věnována jazykové kompetenci mluvení a výuce reálií.
Konverzace byla zaměřena na různá všeobecná témata každodenní komunikace. Hodiny vedla rodilá
mluvčí, což bylo velkou výhodou kurzu. Naši žáci mají sice možnost konverzace s rodilou mluvčí, která
je pravidelně přítomna v hodinách německého jazyka na škole, ale výuka v německém prostředí je
zcela něco jiného. Jelikož naši žáci bydleli v rodinách. Museli i v ubytované rodině komunikovat
v německém jazyce, což rovněž přispělo ke zdokonalení cizího jazyka.
Kromě intenzivního kurzu německého jazyka měli žáci možnost i bohatého kulturního vyžití
v odpoledních hodinách. Poznali multikulturní prostředí německého velkoměsta a navštívili řadu
památek a zajímavosti v Kolíně a okolí – katedrálu s vyhlídkovou věží, muzeum čokolády
s ochutnávkou, Motorworld, kde obdivovali auta všech německých značek a také výstavu věnovanou
Michaelu Schumacherovi. Byli jsme ve městě Cáchy i v zoologické zahradě. Jelikož jsme tam byli v době,
kdy probíhal v Kolíně známý karneval, i to patřilo k obrovským zážitkům.
Žáci byli s pobytem maximálně spokojeni a doufáme, že takovou příležitost dostanou naši žáci i
v dalším školním roce.
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