Tylovka studuje v Evropě
Do you speak English? Sprechen Sie deutch? Parlez - vous francais? - My ano.
Díky novému velkorysému projektu Evropské unie v tzv. Výzvě 56 OP VK mohli učitelé a žáci
Základní školy J. K. Tyla prožít několik jazykových kurzů na různých místech Evropy. Našimi cílovými
destinacemi se stala prosluněná Malta, město valčíků - Vídeň, mekka historie, studentů a dobrého vína –
Bordeaux, královna Francie – Paříž a stranou nezůstala ani země pro nás tak tajemná, jako je Finsko.
A tak jsme my, učitelé z Tylovky, prožili dva týdny intenzivních jazykových kurzů. Chodili jsme
denně do školy jako vzorní studenti, plnili domácí úkoly a poznávali krásy míst, kam jsme se dostali.
Odkrývali jsme historii, kulturu, gastronomické zázraky námi navštívených regionů a běžný každodenní
život našich hostitelských rodin, kde jsme byli ubytováni. Návštěva finské základní školy, tzv. stínování ve
výuce, navíc přinesla možnost velice zajímavého srovnání školského systému u nás a ve Finsku.
Ve stejném období odcestovala se svou paní učitelkou skupina deseti žáků do Paříže. Jejich pracovní
náplň byla obdobná jako u učitelů. Dopoledne strávily děti ve francouzské jazykovce s francouzskými
lektory a odpoledne pak putovali po vyhlášených pařížských památkách. Viděli jsme Notre Dame, pařížskou
radnici, Louvre, Centre Pompidou, bělostnou katedrálu Sacré-Coeur, železnou dámu Eiffelovku, slavnou
univerzitu Sorbonnu, Panthéon i moderní La Défense. Při francouzském státním svátku 11. 11. jsme prošli
Champs Élysée až v Vítěznému oblouku. Prohlédli jsme si i královské sídlo Versailles a jeho zahrady. Na
cestě domů nás čekala ještě osvícená katedrála v Remeši.
Bydleli jsme v hotelu v centru Paříže, odkud jsme měli všude blízko blizoučko. Přesto jsme několikrát
cestovali spletitým pařížským metrem. Nejvíc nás zaujala linka 1, která jezdí bez řidiče. Stojíte v prvním
vagónu, koukáte se na koleje před vámi, které neuvěřitelnou rychlostí polyká vaše metro a zdá se vám, že jste
to právě vy, kdo tenhle vlak řídí. Francouzi, se kterými jsme se setkávali, byli úžasně přátelští a trpěliví, a
tak žáci zjistili, že jsou opravdu schopni se s nimi domluvit… tohle zjištění potěšilo jak děti, tak samozřejmě
jejich dospělý pedagogický doprovod. Děti si samy vyzkoušely to, co se učily ve škole, přímo v praxi.
Nakupovat. Objednat si jídlo. Domluvit
se v hotelu. A někteří dokonce i běžnou
přátelskou konverzaci při obědech
v restauraci.
Všichni zúčastnění hodnotili tyto
akce velmi kladně, získali zkušenosti
v zahraničí, učitelé je mohou nyní
uplatnit přímo ve výuce, při kontaktu s
dětmi cizinců i v mezinárodních
projektech. Doufáme, že to nebyla
poslední příležitost a těšíme se na další.
Navíc se ve škole organizují od
druhé do deváté třídy čtenářské dílny, do
školní knihovny jsme pořídili stovky
nových zajímavých knih a elektronické
čtečky. O tom ale až příště.
Za celý tým Yvona Zuntová, Martina Pobříslová a francouzštináři 7. – 9. ročníků

