
„What can we learn from famous Europeans?“ aneb angličtina ovládla ZŠ Hradeckou 

Ve čtvrtek 19. března proběhl na ZŠ Hradecká celodenní projekt v anglickém jazyce v rámci projektu ŠKOLA BEZ 
HRANIC (financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OPVK). Název celého dne zněl: „What can 

we learn from famous Europeans?“, a proto nás navštívili známé evropské osobnosti – Jean Cocteaou, Maria 
Curie-Skłodowska, Christopher Columbus a Agatha Christie. Všechny tyto osobnosti ztvárnili rodilí mluvčí 
anglického jazyka, kteří nás o svém původu přesvědčili nejen svými připravenými aktivitami, ale také kostýmy.  
60 žáků od šesté do deváté třídy bylo rozděleno do 15 skupin po čtyřech, přičemž každý žák zastával po celý 
den svoji funkci – speaker (mluvčí), manager (vedoucí skupiny), record keeper (zapisovatel) a designer 
(návrhář). Výuka probíhala ve třech blocích po jedné a půl hodině. Žáci pomocí indicií, hádanek, pracovních listů 
a otázek museli uhodnout, o jakou známou osobnost se jedná. Na základě toho zpracovali úkol, který byl 
spojený s danou osobností. Např. u Agathy Christie si žáci zahráli na spisovatele a detektivy a sestavili krátký 
detektivní příběh. U Marie Curie-Sklodowské zase sestavovali zásady na ochranu životního prostředí, které by 
chtěli dodržet ve své zemi. Po ukončení třetího bloku jsme uspořádali závěrečnou prezentaci všech děl – tzv. 
Closing ceremony, kde studenti anglicky popisovali své celodenní práce. Rodilí mluvčí pak zapsali ke každé práci 
své postřehy, hodnocení a pochvaly do tzv. Guest books, které žákům zůstanou na památku. Na závěr celého 
dne obdržel každý žák certifikát o úspěšném absolvování projektu. 
Díky tomuto celodennímu projektu v anglickém jazyce se mnozí studenti naší školy prvně seznámili s rodilými 
mluvčími a mohli si tak ověřit, jaké jsou jejich dosavadní znalosti anglického jazyka.  
Fotografie z celého dne najdete ve fotogalerii na stránkách naší školy: www.zshradeckatelc.cz 
 

Many thanks to our native speakers and friends for the best project day in English. 

 

Učitelky AJ: Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Miluše Rodková 
 

Den s rodilým mluvčím byl podle mě velmi užitečný, alespoň si každý vyzkoušel mluvit anglicky a nebál se, že 
udělá chybu. Myslím si, že každému se líbilo u Jacka, ale všichni byli zábavní, velmi ochotní a milí. Také se mi 
moc líbilo, že si každý vymyslel svoji vlastní zemi podle své fantazie a kreativity. I to, že jsme byli spojeni ve 
skupinách s různými ročníky, aspoň jsme našli nové kamarády.  

Tento den se mi opravdu moc líbil a doufám, že něco takového se tu bude provozovat dál, aby si tento skvělý 
zážitek prožil každý sám, protože vyprávěním to nelze popsat. 

Lenka Žákovská 9.B 

 
Příspěvek neprošel jazykovou korekturou. 
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