
V školskom roku 2016/2017 sa naša škola zapojila do projektu Erasmus+  Smerom k profesionalite. 

Do projektu sa zapojilo 5 učiteliek anglického jazyka, ktoré chceli prehĺbiť svoje jazykové zručnosti, 

oboznámiť sa s novými metódami a modulmi vzdelávania, spoznať nových ľudí a ich kultúry a tak 

spätne obohatiť kvalitu vzdelávania na našej škole. 

Od júna do októbra v roku 2016 prebehli jednotlivé mobility, z ktorých poznatky a materiály 

kontinuálne využívame v tomto školskom roku. 

Jana Sukovská 

Vzhľadom na nedostatok materiálov a metodík pre učiteľov vyučujúcich pomocou CLIL a bilinguálne 

som sa potešila ponuke zúčastniť sa 2-týždňového vzdelávacieho pobytu v meste Cheltenham v UK. 

Nielen kvalita a obsah samotných hodín, priateľský prístup prednášajúcich lektorov, ale aj 

medzinárodné zoskupenie našej veselej a priateľskej skupinky urobili tento pobyt nezabudnuteľným. 

Annamárie Jerigová 

Od 2. do 15. októbra 2016 som v rámci projektu Erazmus, do ktorého sa naša škola zapojila, prežila 

krásne, aj keď namáhavé, ale veľmi obohacujúce dva týždne vo Veľkej Británii na kurze pre učiteľov 

anglického jazyka pod názvom Rozvoj jazyka a Británia dnes. Kurz sa konal v meste Chelmsford blízko 

Londýna. Prvý týždeň bol plný každodenných  workshopov obohatený o výlet do Londýna, druhý 

týždeň sme okrem workshopov a školení navštevovali základné a stredné školy, kde sme pozorovali 

učiteľov a žiakov priamo v akcii. 

Lucia Halčáková 

V júli 2016 som absolvovala jazykový kurz pre učiteľov v starom univerzitnom meste Cambridge v 

Anglicku. Na kurze, ktorý bol zameraný na výslovnosť, sa nás stretlo 15 učiteľov z rôznych krajín. 

Zastúpenie tu mali napr. Uruguaj, Brazília, Mexiko či Vietnam. Ubytovaní sme boli na Homerton 

College. Okrem každodenných lekcií, ktoré viedol renomovaný lektor Adrian Underhill (nájdete na 

youtube) sa nám personál jazykovej školy snažil priblížiť Anglicko všetkými zmyslami, takže okrem 

„klasickej“ prehliadky mesta sme absolvovali aj plťkovanie po rieke Cam, pub qiuzz, pravú BBQ či 

jahody so šľahačkou. Neodmysliteľnou každodennou realitou boli anglické raňajky so všetkým, čo k 

tomu patrí: slanina, klobásy, vajíčko, šampiňóny, paradajky, atď. – ako inak všetko grilované. 

Cambridge je jedno z najkrajších miest, aké som kedy videla, vedela by som si tam predstaviť aj 

dovolenku. 

Viera Šutková  - Gloucester – 31.júl – 12.august 2016 

„Tvorivé aktivity a motivačné materiály pre stredné školy“ 

V lete 2016 som sa zúčastnila kurzu v meste Gloucester, ktoré sa nachádza v anglickom grófstve 

Gloucestershire a je jeho hlavným mestom. Rozkladá sa na východnom brehu rieky Severn. 

Prístavisko, sklady a doky prešli v 80. rokoch 20. storočia významnou rekonštrukciou a v súčasnosti sú 

prístupné pre verejnosť. Kurz prebiehal v centre mesta, ktoré sme si spoločne prehliadli a obdivovali 

sme najmä krásnu katedrálu, či historický prístav. Boli sme skupinka piatich učiteliek zo Španielska, 

Poľska, Číny a Slovenska. Kurz ma obohatil o množstvo materiálov a tvorivých aktivít, tipov a nápadov 

ako učiť a motivovať žiakov. Mali sme hodiny zamerané na gramatiku, ale aj hodiny hier, pracovali 

sme s literárnymi textami ako napríklad Shakespearove hry, ale rozoberali sme aj moderné básne. 

Absolvovali sme aj hodinu zameranú na CLIL, tiež prednášku o vzdelávaní a multikultúrnej spoločnosti 

v Británii. Navštívili sme tiež mestečko Stratford-upon-Avon, v ktorom sme videli aj dom, kde sa 

narodil Shakespeare. 



Zitka Sedláková 

Portsmouth - krásne prístavné mesto, hlavná lodenica a základňa britského kráľovského loďstva. V 

tomto meste som spolu s učiteľmi z Poľska, Francúzska, Maďarska, Talianska, Belgicka, Číny a 

Španielska absolvovala nielen intenzívny jazykový tréning a inšpirovala som sa rôznymi zaujímavými 

spôsobmi výučby cudzieho jazyka na 1. stupni ZŠ, ale pocítila som i závan histórie a kultúry krajiny, 

ktorá ma očarila. Fakultatívne výlety do historického katedrálneho mesta Winchester, v ktorom je 

jedna z najväčších katedrál v Anglicku a Londýna s množstvom úžasných historických pamiatok vtlačili 

do mojej pamäte spomienky, na ktoré sa len tak nezabúda. 


