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Tato metodická příručka vznikla v rámci projektu „Projektová výuka jazyků v praxi aneb
učíme se trochu jinak“, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky.
Příručka je určena všem učitelům cizích jazyků základních a středních škol. Inspirací však
může být také pro učitele dalších předmětů, kteří zamýšlejí využívat při výuce prvky projektové
výuky.
Tato příručka si klade za cíl seznámit pedagogy s komplexní metodickou problematikou
přípravy, realizace a vyhodnocení projektového modulu zaměřeného na tvorbu netradičního
turistického průvodce. Po přečtení metodické příručky budou učitelé schopni samostatně definovat
cíle vlastních projektů, vhodně zvolit cílovou skupinu žáků či studentů vzhledem k jazykové
náročnosti projektu a časové dotaci a navrhnout optimální vyučovací metody a organizační formy
výuky.
K vlastní přípravě, realizaci a vyhodnocení jim bude sloužit nejen tato metodická příručka, ale
také samostatný projektový modul, který je tvořen souborem modulových aktivit pro anglický,
německý a francouzský jazyk. Projektový modul je zpracován v tištěné a online podobě na
webových stránkách projektu www.kurzyproucitele.cz.
Věříme, že pro Vás bude tato příručka užitečným pomocníkem a zdrojem inspirace při
přípravě a realizaci vlastních projektů.
Channel Crossings
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Obsahem projektového modulu je návod pro učitele jazyků, jak nenásilně, pro studenty zajímavou a
přitažlivou formou, vyučovat reálie cizích zemí, poznávat kulturu a historii cizích zemí a rozšiřovat
povědomí studentů o multikulturalismu, toleranci k odlišnostem a rasové snášenlivosti.
Pro příklad zvolíme Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje. Projektový modul však lze aplikovat na
výuku jakéhokoliv cizího jazyka a jakékoliv zeměpisné oblasti a zároveň jej lze aplikovat na různé
věkové kategorie. Projekt je přínosný pro rozvoj klíčových kompetencí žáků a studentů a jsou zde
zapracována průřezová témata a mezipředmětové vztahy jako nutná a nedílná část školních
vzdělávacích programů základních i středních škol.
V tomto projektu studenti samostatně připraví kompletní itinerář poznávací zahraniční dovolené pro
svou rodinu do Skotska, včetně naplánování dopravy tam i zpět, výběru a zajištění ubytování a
cenové kalkulace zájezdu. Studenti také vyberou významná a zajímavá místa k navštívení a připraví si
informace o těchto místech pro ostatní účastníky zájezdu. Formou skupinových prezentací potom
seznámí své spolužáky s celkovou podobou zájezdu a připraví výsledný produkt. Bude jím Itinerář
zahraniční dovolené, odpovídající zásadám přípravy poznávacího zájezdu pro průvodce cestovních
kanceláří. Studenti obdrží zadání se základními údaji a požadavky, které budou muset dodržet pro
zdárný průběh zájezdu, zároveň budou mít dostatečný prostor pro vlastní rozhodování a případné
úpravy zadání.
Pracovním jazykem bude angličtina, neboť studenti budou představovat rodinné přátele z různých
zemí, kteří budou pomáhat 3 rodinám připravit zajímavou poznávací dovolenou.
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3.1 Obecné cíle
Cílem projektového modulu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje je rozvíjení samostatnosti
studentů při přípravě a organizování zahraniční dovolené, rozvoj spolupráce, schopnosti diskuse a
tolerance k jiným názorům a v neposlední řadě používání angličtiny jako přirozeného pracovního
jazyka v mezinárodní skupině. Studenti se také naučí pracovat s cizojazyčnými texty a zdroji
informací, ve kterých budou vyhledávat potřebné informace.
3.1.1 Klíčové kompetence
Jaké klíčové kompetence jsou rozvíjeny?
-

kompetence k učení

-

kompetence k řešení problémů

-

kompetence komunikativní

-

kompetence sociální a personální

-

kompetence občanská

-

kompetence pracovní

Kompetence k učení
Na konci projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje budou studenti umět vybírat a využívat
vhodné metody, způsoby a strategie vlastní práce, budou umět vyhledávat a třídit informace, uvádět
je do souvislostí a tak si vytvářet komplexnější pohled na život člověka ve společnosti. Studenti se
naučí samostatně získávat výsledky, porovnávat je a vyvozovat z nich závěry pro další využití v životě.
Kompetence k řešení problémů
Během projektu se studenti naučí rozpoznat a pochopit problémy, promyslet a naplánovat jejich
řešení a využít k tomu vlastní úsudek a zkušenosti. Studenti budou umět vyhledat informace vhodné
k řešení problému, najít různé varianty řešení a nenechat se odradit případným nezdarem. Během
projektu se studenti naučí promyšleně a uvážlivě rozhodovat, svá rozhodnutí obhájit nebo přijmout
názor druhých lidí, kteří řeší problém lépe či výstižněji.
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Kompetence komunikativní
Během projektu studenti budou rozvíjet své schopnosti a dovednosti komunikace pomocí
vyjadřování svých myšlenek a názorů v logickém sledu, budou se učit vyjadřovat výstižně, souvisle a
kultivovaně. Studenti se naučí naslouchat názorům druhých lidí, vhodně na ně reagovat, zapojovat
se do diskuse, obhajovat svůj názor a vhodně argumentovat.
Studenti se naučí porozumět různým typům textů a záznamů, map a obrazových materiálů, použijí
informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s osobami a
organizacemi v jiných zemích.
Kompetence sociální a personální
Během projektu si studenti vyzkouší spolupráci ve skupině a naučí se přijmout svou roli v týmu.
Zároveň se naučí jednat s druhými lidmi na základě ohleduplnosti a úcty a tak upevňovat dobré
mezilidské vztahy. Studenti se naučí přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, naučí se
oceňovat zkušenosti ostatních lidí, respektovat různá hlediska a čerpat poučení z toho, co si druzí lidé
myslí, říkají a dělají.
Kompetence občanské
Studenti budou v projektu vedeni k respektování a oceňování tradic a kulturního dědictví, k vytváření
pozitivního postoje k uměleckým dílům, ke smyslu pro kulturu a tvořivost, k chápání základních
ekologických souvislostí a environmentálních problémů.
Kompetence pracovní
Na konci projektu studenti budou umět používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení,
dodržovat vymezená pravidla, plnit povinnosti a závazky, adaptovat se na změněné nebo nové
pracovní podmínky. Studenti budou schopni využít své znalosti a získané zkušenosti i v zájmu
vlastního rozvoje i své přípravy na
budoucnost, budou se orientovat v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a jeho realizaci, částečně pochopí podstatu, cíl a riziko podnikání.

6

3.1.2 Průřezová témata
V projektu je zohledněno všech šest průřezových témat:
•

Osobnostní a sociální výchova

•

Výchova demokratického občana

•

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

•

Multikulturní výchova

•

Environmentální výchova

•

Mediální výchova

Osobnostní a sociální výchova
Osobnostní a sociální výchova se v projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje zaměřuje na
každodenní verbální komunikace v různých životních situacích, na získávání praktických dovedností
při setkáních s jinými lidmi, na soužití a vztahy mezi lidmi. Studenti budou vedeni ke spolupráci a
komunikaci v týmu, menších skupinách i komunikaci mezi jednotlivými skupinami.
Výchova demokratického občana
Studenti jsou v projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje motivováni k uplatňování svých
názorů v diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku, společenství,
komunity. Zároveň si sami na sobě mohou ověřit význam dodržování pravidel pro patřičné
fungování nejen společnosti, ale i týmů a pracovních skupin.
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
V rámci projektu budou studenti využívat originální zdroje, které vedou k lepšímu poznávání života a
evropské a světové kultury. Příprava poznávacího zájezdu je zaměřena na Skotsko, což znamená
rozšíření znalostí studentů o anglicky mluvících zemích. Studenti mohou samozřejmě uplatnit své
praktické znalosti a zkušenosti z běžného života i z případných pobytů ve Anglii, Skotsku či Irsku a
teoretické vědomosti získané během školní výuky.
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Multikulturní výchova
Projekt umožňuje studentům seznámit se s rozmanitostí jiných kultur, jejich tradicemi a hodnotami.
Na pozadí této rozmanitosti si studenti lépe uvědomí svou vlastní kulturní identitu, tradice a
hodnoty.
Environmentální výchova
Environmentální výchova vede studenta v projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje projektu
k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Při přípravě zájezdu se
studenti seznámí s různými typy životních prostředí a environmentálních problémů i s různými
způsoby jejich řešení.
Mediální výchova
Studenti se v projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje budou učit třídit mediální informace,
seznámí se s médii jako zdrojem informací, budou rozvíjet své komunikační schopnosti při přípravě a
prezentaci finálního produktu, což je Itinerář zahraniční dovolené. Nezbytnou součástí projektu bude
analýza nabízených informací, posuzování jejich věrohodnosti a objektivity a vyhodnocení jejich
komunikačního záměru.
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3.1.3 Mezipředmětové vztahy
V projektovém modulu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje dochází k pojímání vzdělávacího
procesu integrovaně, tématem není izolovaný předmět – studentům je zadán komplexní problém,
který je třeba vyřešit, a který v sobě zahrnuje metody vzdělávání typické pro práci s projekty.
Samotné zadání úkolů projektovým způsobem vede k zájmu o získávání poznatků i dovedností, učení
je motivováno výraznou potřebou nových znalostí a informací a tak se přirozenou cestou stává velice
intenzivní. V našem případě studenti během přípravy zájezdu mimo jiné vyhledávají informace,
studují mapy a letáky, pracují s Internetem, rozšiřují své jazykové i komunikační dovednosti, učí se
sdělovat a porovnávat své názory a stanoviska. Zároveň si rozšiřují a upevňují své znalosti v oborech
historie, geografie, literatury a jazyka, environmentální výchovy a biologie, sociálních a
společenských věd. Tak se mezipředmětové vztahy stanou nedílnou součástí jazykového projektu a
umožní rozvíjet klíčové kompetence a dovednosti studentů.
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2.2 Specifické cíle
3.2.1 Rozvoj jednotlivých jazykových prostředků

Během projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje budou rozvíjeny všechny hlavní jazykové
prostředky, především slovní zásoba. Pro studenty budou jednak učitelem připraveny základní
okruhy slovní zásoby k osvojení, jednak se studenti budou seznamovat s novou slovní zásobou v
celém průběhu projektu, počínaje fází přípravy a konče fází sumarizace a prezentace závěrečného
projektu. Nedílnou součástí projektu bude i práce s jednojazyčnými a dvojjazyčnými slovníky, která
naučí studenty vyhledávat potřebné informace, orientovat se mezi podobnými významy slov nebo
vybrat správný význam daného slova mezi mnoha dalšími.
Správný spelling, skladba a pořádek slov ve větě, interpunkce a pravopis obecně budou sledovány
během přípravy finálního projektu, což bude Itinerář zahraniční dovolené.
Rozvoj a procvičování gramatiky bude začleněno do projektu bez zbytečného zdůraznění, takže
studenti budou nové vědomosti vstřebávat a používat přirozenou cestou bez drilování a nuceného
opakování gramatických jevů. Pouze v případě
chybného používání gramatického jevu bude tento jev procvičen a upevněn pomocí krátkých
přidaných aktivit a herních cvičení. Přístup ke studentům bude individuální, aby nikdo nebyl nucen k
opakování či nácviku znalostí, které již zná a nepotřebuje dále procvičovat.
Rozvoj fonetických a výslovnostních dovedností je také velmi důležitý. Tyto dovednosti budou
procvičovány a používány během práce na projektu mezi studenty navzájem i mezi studenty a
učitelem. Studenti si uvědomí důležitost správné výslovnosti pro vedení telefonických hovorů s
mluvčími v jiných zemích během tzv. role-play nácviku telefonických objednávek a rezervací
ubytování či vstupu do objektů. Důraz bude kladen i na kultivovanost mluveného projevu, přízvuk i
větnou melodii při mluveném projevu v cizím jazyce.
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3.2.2 Rozvoj řečových dovedností
Produktivní řečové dovednosti
Jedním z hlavních cílů projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje je přirozené používání
anglického jazyka jako komunikačního prostředku. Tento rozvoj mluvení bude v projektu Rodinný
výlet do Skotska a na Orkneje probíhat dvěma směry. V projektu si studenti procvičí hlavně
schopnost dialogu a ústní interakce, protože na komunikaci s ostatními, na porozumění druhým
lidem a reagování podle pokynů či instrukcí je založena celá práce na projektu. Studenti se budou
muset soustředit na správné kladení otázek, přemýšlení o správné odpovědi na otázku, vyjednávání,
ujasňování stanovisek, tvoření kompromisů a hledání střední cesty při řešení problémů. Komunikace
bude probíhat jak ve dvojicích, tak v menších skupinách i celém projektovém týmu.
Schopnost monologu neboli prezentace vlastních názorů, popis situace či problému a závěrečná
prezentace finálního produktu budou nacvičovány a používány během
celého jazykového projektu. Cílem nácviku monologu je zbavit studenty ostychu při veřejném
vystupování před ostatními, dodat jim zdravé sebevědomí a pocit úspěchu.
Rozvoj psaní jako druhé produktivní řečové dovednosti je neméně důležitý. Tuto dovednost budou
studenti rozvíjet během zaznamenávání získaných informací, přípravy finálního produktu ve
skupinách i závěrečné kompletace itineráře zahraniční dovolené společně s celým projektovým
týmem. Zde bude kladen důraz nejen na správné používání výrazů, dostatečnou a pestrou slovní
zásobu, stylistickou a gramatickou stránku psaného projevu, ale i na odpovídající grafickou úpravu
finálního produktu.
Receptivní řečové dovednosti
Čtení s porozuměním je nedílnou součástí jazykového projektu. Studenti budou tuto dovednost
rozvíjet během celého průběhu práce na projektu. Budou studovat informace v mapách, letácích a
brožurách i na webových stránkách týkajících se zadaného tématu. Budou zpracovávat své
poznámky, seznamovat se navzájem se získanými informacemi a fakty, vytvářet texty pro své
spolužáky, kteří je budou dále číst a komentovat. Během projektu se studenti naučí vyhledávat
nejdůležitější informace, hledat skrytý význam slov a porozumět textu v cizím jazyce, kde neznají
všechny významy slov a musí je umět odhadovat z kontextu. Studenti budou pracovat s idiomy,
jazykovými kolokacemi a ustálenými slovními spojeními a rozšíří svou jazykovou a slovní zásobu o
autentický jazyk rodilých mluvčích, s nimiž budou jednat a písemně komunikovat.
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Poslech s porozuměním bude procvičován velmi přirozeným způsobem během celého jazykového
projektu. Studenti budou nuceni porozumět mluvenému projevu svých spolužáků i učitelů, protože
cizí jazyk bude jednacím jazykem přípravy projektu jak v učebně, tak při komunikaci s rodilými
mluvčími při telefonickém styku nebo při použití dalších komunikačních kanálů, jako je Skype či ICQ.
Studenti budou také sledovat slovní výměny názorů a budou se snažit porozumět hlavním
myšlenkám slovního projevu ostatních účastníků projektu.
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 Žáci základních škol = 2.stupeň
 Žáci středních škol = 1. – 3. ročník
Tento modul je koncipován pro 25 – 30 studentů 1. – 3. ročníku střední školy, avšak po určité
úpravě zadání a podmínek zpracování jej lze aplikovat i pro žáky vyšších ročníků ZŠ. Studenti budou
rozděleni do 3 hlavních skupin a dále do podskupin po 3–4 studentech. Studenti středních škol jsou
již schopni samostatně pracovat ve skupině a plnit zadaný úkol bez nutnosti přímého vedení, učitel
zde vystupuje spíše v roli poradce či mentora. Žáci základních škol potřebují větší dávku vedení, je
vhodné je rozdělit do skupin předem, dohodnout role jednotlivých členů skupiny a seznámit
skupiny předem s jejich úkoly v projektu. Také je vhodné zdůraznit význam spolupráce a kooperace
ve skupinách, vzájemné pomoci v případě potřeby a společné zodpovědnosti za úspěšný výsledek
projektu.Žáci s nižší znalostí angličtiny budou také potřebovat zjednodušené téma, více
propracovanou přípravu a pravděpodobně i více času na vytvoření finálního produktu.
Povinnost komunikovat výhradně v angličtině by pro žáky základních škol mohla být uvolněna v
závislosti na jejich úrovni znalostí angličtiny.
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Vyučovací metody
Výběr vyučovacích metod vychází ze specifik připravovaného modulu, kdy se nejedná o klasickou
výuku cizího jazyka, ale o motivování studentů a využití již získaných znalostí a dovedností v praxi.
Neméně významným rysem tohoto modulu je důraz na mluvenou stránku cizího jazyka, kde se
uplatní především metody slovní. Studenti budou také pracovat s autentickými texty v cizím jazyce,
proto čtení s porozuměním bude druhou nejdůležitější jazykovou dovedností. Z metod dialogických
se uplatní metoda rozhovoru či dialogu, diskuse a brainstorming. Vzhledem k tomu, že studenti
budou vycházet z reálných situací a informací, které budou zpracovávat svým vlastním způsobem,
uplatní se metody situační a heuristické. Všechny výše zmíněné metody patří mezi metody
aktivizující, které vedou k rozvoji myšlenkové kultury žáků a rozvoji iniciativy a poznávacích potřeb.
Metoda diskuze bude v projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje použita jako hlavní metoda
při práci pro výměnu názorů na dané téma, plánování postupů a rozvoj schopnosti aktivně, přesně a
jasně se vyjadřovat. Studenti budou řešit skutečný a reálný problém, kterým je kompletní příprava
zahraniční dovolené. Proto těžiště práce zvlášť během úvodní hodiny bude spočívat ve sjednocení
názorů na to, kam pojedou, jak se dopraví na místo určení, jak budou dále cestovat, kde budou
bydlet a co chtějí vidět během dovolené. Teprve po projednání těchto rozhodujících bodů budou
moci začít pracovat na získávání informací ke zdárnému provedení projektu. Prostor pro vyjednávání
je zde naprosto otevřený a limitovaný pouze reálnými termíny a možnostmi cestování, dopravy a
ubytování.
Heuristické metody napomáhají studentům samostatně objevovat a zpracovávat podklady pro
vytvoření finálního produktu, učitel proces pouze iniciuje a usměrňuje. Rozvíjí se fantazie a
imaginace, osvojují se metody a techniky samostatné práce, rozvíjí se kritické myšlení a dovednost
zpracovávat informace. V projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje budou studenti aktivně
vyhledávat a poznávat informace a nová fakta, třídit je a vybírat, učit se nové metody a pracovní
postupy.
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Metoda situační vychází z reálné situace. V projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje se
studenti naučí samostatnosti v případech rezervace vstupenek, telefonického objednávání a
rezervace ubytování, koupení letenek, pronájmu auta atd.
Metody využívající moderní technické prostředky – nezbytnou součástí tohoto projektu bude práce
na počítači, nutná k vyhledávání informací a případné využití dalších moderních komunikačních
technologií, jako je Skype či ICQ.

Organizační formy výuky
Organizace výuky v projektu Rodinný výlet do Skotska a na Orkneje staví na skupinové práci, využita
je i práce ve dvojicích a částečně i samostatná práce studentů na dílčích úkolech. Velmi důležitý je
time management studentů. Jednotlivé týmy a skupiny jsou časově limitovány, a tak je třeba, aby si
studenti rozdělili úkoly v rámci týmu, kde každý z nich bude mít určitou zodpovědnost a jedině při
vyvážené koordinaci a kooperaci mohou dosáhnout efektivní práce a splnit daný úkol ve všech
parametrech.
Co se týče organizačních forem výuky, důraz je kladen na skupinovou a kooperativní výuku a práci
v týmech a jejich vhodnou kombinaci..
Skupinová výuka – po počáteční motivaci a rozdělení úloh budou studenti pracovat ve dvojicích či
menších skupinách, kde je třeba spolupracovat, efektivně si rozdělit práci a vzájemně si pomáhat.
Náhodným výběrem a zábavnou formou se studenti rozdělí do heterogenních skupin, kde pracují
výkonnější studenti se slabšími. Pouze v případě předpokládaných personálních problémů ve
skupině, může učitel zasáhnout a pomoci vytvořit dvojice či skupiny, v nichž bude předpoklad tvůrčí
spolupráce a aktivního přístupu k řešení úkolů.
Kooperativní výuka je nedílnou součástí skupinové výuky, žáci jsou vedeni k otevřené komunikaci,
při které je nezbytné akceptovat názory spolužáků ale i schopnost umět si prosadit své vlastní názory
a zároveň schopnost některé své názory opustit v zájmu společné cesty k dobrému výsledku.
Role učitele – učitel předem připraví nezbytné pomůcky a ukázky, motivuje žáky, napomáhá při
vytváření skupin. Role učitele je aktivní zejména na počátku, během vlastní práce žáků učitel spíše
pozoruje, podporuje práci ve skupině a pomáhá při řešení složitějších úkolů. Vyzývá žáky
k hodnocení jejich společné práce, k prezentaci výsledků a případně zajistí širší prezentaci
společného finálního produktu.
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Optimální hodinová dotace pro jazykový projekt je 12 vyučovacích hodin. Realizace projektu by
měla probíhat ve dvou dnech po šesti vyučovacích hodinách. Úvodní část projektu je třeba mít
důkladně připravenou, aby nedošlo ke zbytečným časovým ztrátám během vysvětlování cílů projektu
a rozdělování studentů do skupin.
Také je třeba počítat s časovou rezervou na společnou prezentaci finálního produktu a celkové
zhodnocení jazykového projektu na konci druhého dne.
Minimální časová dotace pro projekt je 8 hodin, za předpokladu, že přípravná fáze učitele a studentů
zahrne seznámení s projektem, rozdělení do skupin a částečnou přípravu na projekt formou domácí
práce studentů.
Projekt může také být zapracován do školního vzdělávacího programu a probíhat po malých krocích
během celého školního roku. V tomto případě učitel získá více času na těsnější spolupráci se
studenty, může důkladněji zapracovat rozvoj klíčových kompetencí a zaměřit se více na zohlednění
průřezových témat. Učitel také může důkladněji připravit studenty na projekt a využít lépe
hodnocení i sebehodnocení studentů v průběhu jazykového projektu i po jeho skončení.
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K realizaci projektu je třeba zabezpečit učebny nebo dostatečně velké prostory, aby se studenti
navzájem nerušili při práci ve skupinách či dvojicích, 9 počítačů s přístupem na Internet, papíry (čisté
do tiskárny i recyclované pro poznámky a přípravné práce), tiskárnu, toner, jednojazyčné i
překladové slovníky, autentické texty a letáky týkající se tématu jazykového projektu, nůžky, psací
potřeby, házecí šipky, jmenovky a plakát mapy světa k úvodní rozdělovací aktivitě. Dále je potřeba
mapa Velké Británie a mapa Skotska a Orknejských ostrovů.
Je doporučeno zajistit v přilehlých prostorách dostatek nápojů a lehkého občerstvení, aby studenti
mohli sami rozhodovat o svém časovém harmonogramu, nebyli nuceni dodržovat nucené přestávky
mezi hodinami, ale mohli si sami zvolit optimální čas pro relaxaci a odpočinkovou pauzu v práci.
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V tomto projektu budou 3 skupiny studentů připravovat desetidenní dovolenou ve Skotsku pro tři
čtyřčlenné rodiny, vždy rodiče a dvě děti ve věku 14 a 17 let. Každá skupina bude pracovat pro
jednu rodinu. Tři studenti budou vybráni nebo vylosováni jako zástupci daných rodin (Novákovi,
Smolíkovi, Hovorkovi), ostatní studenti budou hrát role zahraničních přátel, kteří radí svému
českému kamarádovi s přípravou zahraniční dovolené.
Žádná další omezení nejsou kladena, kromě termínu = 6. – 16. srpen 2009 a procestování Skotska a
Orknejských ostrovů. Termín je možno posunout o 1-2 dny dle potřeby a možností případného
leteckého spojení. Každá skupina si může vybrat jiné místo pobytu v rámci pravidel a připravit jiný
program zájezdu, záleží pouze na jejich dohodě a spolupráci v týmu. Studenti budou řešit skutečný a
reálný problém, proto těžiště práce zvlášť během úvodních hodin bude spočívat ve sjednocení
názorů na to, kam pojedou, jak se dopraví na místo určení, jak budou dále cestovat, kde budou
bydlet a co chtějí vidět během dovolené. Teprve po projednání těchto rozhodujících bodů budou
moci začít pracovat na získávání informací ke zdárnému provedení projektu. Prostor pro vyjednávání
je zde naprosto otevřený a limitovaný pouze reálnými termíny a možnostmi cestování, dopravy a
ubytování.
Přípravná fáze projektu je zde velice důležitou součástí, nezbytnou k úspěšnému průběhu celého
projektu. Hlavní roli v této fázi hraje učitel, na němž závisí příprava jednotlivých bodů projektu,
příprava materiálu pro správnou motivaci žáků a zajištění dostatečného množství ukázek, ať už ve
formě mluvené či písemné.
Učitelský tým
Zajistění kvalitního učitelského týmu je základní podmínkou projektu. Ideální varianta je jeden český
učitel a dva rodilí mluvčí, což je realizovatelné na gymnáziích, případně ve spolupráci s jazykovou
školou na každé základní škole. V případě žáků ZŠ a studentů nižších ročníků víceletých gymnázií je
třeba posoudit úroveň angličtiny
studentů a podle toho volit učitele. Každý učitel si připraví aktivity a pracovní listy důležité pro
motivaci studentů, seznámení a procvičení slovní zásoby a potřebnou inspiraci k vlastní práci
studentů. Při výběru témat je třeba brát v úvahu jazykovou úroveň studentů, skutečnou hodinovou
dotaci projektu, požadavky školy či vyučujícího na náplň nebo zaměření školy, pokud se jedná o
střední odbornou školu. Je třeba uspořádat alespoň jednu schůzku lektorů, kde je seznámíme
s projektem, jednotlivými návrhy témat a samozřejmě zdroji, kde mohou čerpat inspiraci.
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Vzhledem k tomu, že v přípravné fázi hraje učitel stěžejní roli, je třeba, aby veškeré úkoly a
požadavky na učitele byly jasné a srozumitelné a aby učitelé měli dostatek informací, kde mohou
čerpat materiál pro vlastní přípravu.
Tento projekt je také realizovatelný pouze jedním učitelem, pokud se počítá s variantou, že třída je
na jazyky dělená a tudíž je ve skupině maximálně 15 studentů. Stejně tak je možné pracovat v ve
spolupráci s rodilým mluvčím, který vyučuje konverzaci, potom vzniknou dvě skupiny po maximálně
patnácti studentech.
Výběr lokality zahraničního zájezdu
Příprava projektu začíná výběrem lokality, kterou budou studenti zpracovávat. Je třeba, aby tato
lokalita byla pro studenty dostatečně atraktivní a již takto dokázala motivovat všechny účastníky
projektu. V tomto projektu je lokalita určena, ale v jiných případech navrhujeme věnovat výběru
lokality velkou péči a např. během třídnické hodiny nebo v hodině cizího jazyka nechat studenty
vybrat místo, kam by se rádi jednou v životě podívali. Pokud se studenti sami nedohodnou na
společné lokalitě, mohou vytvořit týmy podle zájmu o různé destinace. Lokalita není pro projekt
důležitá, důležité jsou metody a výukové prostředky použité při práci studentů během projektu a
jejich přínos pro obecný a interkulturní rozvoj studentů.
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Přehled částí projektu
Učitel cizího jazyka (je možno společně se studenty) připraví přehled činností a úkolů, které je
potřeba zpracovat před odjezdem na poznávací dovolenou. Vše musí být reálné a v platném
termínu.
Příklady témat a informací, které je třeba znát před odjezdem na zahraniční dovolenou:
A. Jaký způsob dopravy na dovolenou použijeme – letadlo, auto, vlak, trajekt? Jízdní řády, cena
dopravy, časový plán.
B. Kde se ubytujeme – hotel, pension, hostel, kemp? Adresa, cenové relace ubytování,
možnost rezervace v daném termínu.
C. Co si můžeme zjistit předem o zemi, její krajině, přírodě, historii? Základní informace.
D. Co chceme vidět a prožít – památky UNESCO, významná místa, přírodní krásy? Ceny
vstupů, informace o místech.
E. Jakou místní dopravu použijeme – pronajaté auto, vlak, autobus, pěšky? Cena dopravy,
jízdní řády, časový plán.
F. Jak se budeme stravovat –hotel, restaurace, fastfood, vlastní vaření? Ceny potravin a nápojů,
ceny v restauracích.
G. Politická situace a bezpečnost ve vybrané destinaci, zákony a pravidla odlišné od ČR. Kontakt
na ambasádu České republiky.
H. Jaká bude předběžná cena celé rodinné dovolené? – společně spočítáme na závěr projektu
Příprava specifické slovní zásoby
Učitel připraví k projektu jazykovou průpravu pro studenty. Každá část projektu má svá jazyková
specifika, která je třeba prezentovat studentům – gramatiku, slovní zásobu, fráze a ustálená slovní
rčení.
ad. A – studentům bude k dispozici vybraná slovní zásoba k cestování, letecké a automobilové
dopravě, fráze a ustálené vazby potřebné k odbavení na letišti a cestování letadlem.
ad.B – autentické materiály k ubytování ve Skotsku, názvy typů ubytování a vybavení provozoven,
možnosti aktivit v daných lokalitách.
ad.C, D – autentické brožury, letáky a booklety k navštíveným oblastem.
ad.E – vzory jízdních řádů, formulářů k pronájmům auta, informace o dopravních pravidlech a
odlišnostech mezi Českou republikou a Skotskem.
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ad.F – slovní zásoba k tématu Jídlo a nápoje, Nakupování, vzory jídelních a nápojových lístků..
ad.G – slovní zásoba k tématům Kriminalita a Zákony.
ad. H – typy britských platidel, měnový kurz mezi eurem, českou korunou a britskou librou. Inflace a
změny kurzů.
Materiály, slovníky, mapy a předem zpracovaná slovní zásoba k jednotlivým částem projektu budou
připraveny stranou a k dispozici studentům dle potřeb jejich skupin a týmů.
Příprava studentů
Přestože stěžejní roli při přípravě projektu hrají učitelé, neznamená to, že nemůžeme studenty do
přípravy projektu zapojit. Studenti mohou být o projektu informováni v hodině angličtiny nebo
pomocí informačního dopisu, ideálně již v anglickém jazyce.
Úkolem studentů před vlastním projektem je samostatně se seznámit se základními informacermi a
údaji o Velké Británii, Skotsku a případně o Orknejských ostrovech. Studenti se mohou připravit na
projekt i pomocí rozhovorů s rodiči nebo známými, jakyým způsobem oni připravují svou
dovolenou, kde hledají informace, jaké postupy se jim osvědčily a jaké nebyly příliš přínosné. Zvláště
ve zkrácené verzi projektu bude nutné, aby studenti byli předem seznámeni požadovanými úkoly,
mohli se případně předem rozdělit do skupin a znali základní informace o vybrané zemi. Někteří
studenti také mohou mít doma anglické noviny a časopisy, jízdní a letecké řády, jídelní lístky a
vstupenky do navštívených míst v Anglii, které jim mohou přinést potřebné informace a fakta.
Odhad spotřeby materiálu a kalkulace nákladů
Náklady na jazykový projekt nejsou vysoké, je hlavně potřeba mít připravenou dostatečnou zásobu
papírů do tiskárny a funkční toner s dostatkem barvy a dostatečnou zásobu papírů k přípravným
poznámkám. Náklady se vejdou do 1000,- Kč i s občerstvením pro studenty.
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12 vyučovacích hodin, 2x 8.30 – 13.00 (kvůli včasnému odchodu studentů na oběd do školní
jídelny), pouze první den začátek v 8.00. kvůli úvodním a organizačním záležitostem.
První den projektu
1.

8.00

Příchod do budovy jazykové školy, společné přivítání učiteli a vedením
pobočky, představení učitelů (v ideálním případě 1 český lektor a 2 rodilí
mluvčí, kteří budou přecházet mezi skupinami).

2.

8.15 – 8.30

Rozdělení do 3 hlavních skupin = českých rodin a jejich přátel, kteří jim
pomáhají s přípravou dovolené do Skotska (Novákovi, Smolíkovi, Hovorkovi) a
určení národností jednotlivých studentů.
Rozdělení do 3 hlavních skupin provedou lektoři pomocí jmenovek tří různých
barev, které si studenti vylosují, házecích šipek a mapy světa na přidělení
fiktivních národností. Země, zasažená studentem se stává jeho rodnou zemí,
student si vytvoří nové jméno typické pro tuto zemi a označí si jím jmenovku,
kterou bude používat po celou dobu projektu (např. Nataša – Rusko, Carlos –
Španělsko). Tak bude částečně zabráněno používání českého jazyka v průběhu
projektu, protože, je-li každý člen skupiny z jiné země, nemohou se přece bavit
česky . Pouze 1 student v každé hlavní skupině může být Čech = člen české
rodiny (Novákovi, Smolíkovi, Hovorkovi), jehož zahraniční přátelé mu budou
pomáhat s přípravou dovolené. Tento student bude působit jako kapitán
skupiny a rozhodující osoba při přípravě zájezdu s právem veto při určování
postupů, cílových míst a aktivit. Každá skupina bude dále rozdělena do
tří pracovních týmů, které budou pracovat na dílčích úkolech dle následujícího
rozdělení (viz ad.3 – Pracovní týmy)

3.

8.30 – 9.30

Studenti podle skupin odcházejí do učeben společně s kmenovým učitelem.
Jako motivační část projektu si ujasňují a upřesňují své názory na cestování (viz
Příloha č.2 – Travel quotations) a dále metodou diskuse nad mapou
projednávají otázky k projektu – (viz Přehled částí projektu). Každá skupina se
rozdělí do 3 menších pracovních týmů k jednotlivým otázkám. Toto je klíčová
část práce na projektu, protože studenti se musí v cizím jazyce dohodnout, kam,
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kdy, jak pojedou, kde budou ubytováni, co chtějí vidět. To znamená, že v
převážné části projektu nebudou pouze plnit zadané úkoly, ale nejprve si sami
musí tyto úkoly pro sebe připravit a potom na nich začít pracovat.
4.

9.30 – 12.00

Studenti pracují v malých týmech, vyhledávají informace na Internetu i v
autentických materiálech dodaných učitelem, připravují svou část projektu.
Lektoři se u skupin střídají po 90 minutách, tj. v 10.00 a 11.30. Přestávky nejsou
v projektu zabudované, studenti volí odpočinkové pauzy dle potřeby a vlastního
rozhodnutí, jedinou podmínkou je nerušit ostatní v práci.

5.

12.00 –

Společná schůzka celé skupiny, zhodnocení a posouzení do té doby vykonané

13.00

práce, plán na druhý den projektu.

ad.3.
První pracovní tým cca 3 studentů: studenti pracují na bodech A,C,H
A. Jaký způsob dopravy na dovolenou použijeme – letadlo, auto, vlak, trajekt? Jízdní řády, cena
dopravy, časový plán, další důležité informace (viz Příloha č. 5)
C. Co si můžeme zjistit předem o zemi, její krajině, přírodě, historii? Základní informace.
Druhý pracovní tým cca 3 studentů: studenti pracují na bodech B, F, G
B. Kde se ubytujeme – hotel, pension, hostel, kemp? Adresa, cenové relace ubytování, možnost
rezervace v daném termínu (viz Příloha č. 6)
F. Jak se budeme stravovat –hotel, restaurace, fast food, vlastní vaření? Ceny potravin a nápojů,
ceny v restauracích.
G. Politická situace a bezpečnost ve vybrané destinaci, zákony a pravidla odlišné od České republiky.
Kontakt na ambasádu České republiky (Dobrovolná část, pouze v případě dostatečné časové
rezervy).
Třetí pracovní tým cca 3 studentů: studenti pracují na bodech D, E
D. Co chceme vidět a prožít – památky UNESCO, významná místa, přírodní krásy? Ceny vstupů,
informace o místech.
E. Jakou místní dopravu použijeme – pronajaté auto, vlak, autobus, pěšky? Cena dopravy, jízdní
řády, časový plán.
Společná práce na závěr projektu
H. Jaká bude předběžná cena celé rodinné dovolené? – společně spočítáme celkové výdaje, které
budeme znát po skončení přípravy plánu zájezdu.
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Druhý den projektu
1.

8.30 – 9.00

Setkání studentů, rozdělení práce a ujasnění potřebných aktivit ke zdárnému
dokončení projektu. Ujasnění podoby finálního produktu = Itinerář rodinné
dovolené do Skotska a na Orknejské ostrovy.

2.

9.00 – 11.30

Práce na projektu, kompletace informací a zpracování do dohodnuté grafické
podoby (viz Příloha č. 3 + 4 = Ukázky itineráře)

3.
4.

11.30 –

Společná práce skupiny, seznámení ostatních členů s vlastní prací a příprava

12.00

prezentace

12.00 –

Společné setkání všech účastníků, prezentace jednotlivých rodin k jejich

13.00

zájezdům
Vyplnění dotazníků, rozloučení (viz Příloha č. 1)

Zásady, které je nutné dodržovat ke zdárnému průběhu projektu:
-

Studenti mluví pouze anglicky, jak mezi sebou, tak s lektory

-

Kdo je hotový se svou částí projektu, jde pomoci ostatním členům své skupiny =
rodiny

-

Studenti využívající odpočinkovou pauzu mohou podívat na práci ostatních členů své
skupiny, ale nesmí je rušit při práci
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Zkrácená verze projektu při časové dotaci 8 vyučovacích hodin
během 1 dne
1.

8.00

Příchod do budovy jazykové školy, společné přivítání učiteli a vedením
pobočky, představení učitelů – 1 český lektor, 2 rodilí mluvčí, kteří budou
přecházet mezi skupinami (8.30-10.00, 10.00-11.30, 13.00-15.00)

2.

8.15 – 8.30

Rozdělení do 3 hlavních skupin = českých rodin (Novákovi, Smolíkovi,
Hovorkovi), které jedou na dovolenou do Skotska a jejich zahraničních přátel. K
tomuto rozdělení budou použity jmenovky tří různých barev, které si studenti
vylosují, házecí šipky a mapa světa na určení fiktivních národností. Tato úvodní
aktivita je zábavná a vtipná a studenty velmi pozitivně motivuje, proto
nedoporučujeme ji vynechat ani v případě časové tísně.

3.

8.30 – 9.00

Studenti odcházejí do učeben, společně s kmenovým učitelem si metodou
diskuse nad mapou ujasňují otázky k projektu – (viz 9.2 výše) a sami se
rozdělují do 3 pracovních týmů k jednotlivým otázkám.

4.

9.00 – 11.30

Studenti pracují v týmech, vyhledávají informace na Internetu i v autentických
materiálech dodaných učitelem, připravují svou část projektu. Lektoři se u
skupin střídají po 90 minutách, tj. v 10.00 a 11.30. Přestávka nejsou v projektu
zabudovaná, studenti volí odpočinkové pauzy dle potřeby a vlastního
rozhodnutí, jedinou podmínkou je nerušit ostatní v práci.

11.30 –

Oběd

13.00
5.

13.00 –

Práce na projektu, kompletace informací a zpracování do dohodnuté grafické

15.00

podoby finálního produktu = Itinerář rodinného zájezdu do Skotska a na
Orknejské ostrovy. Vzorová podoba Itineráře bude pro studenty připravena,
studenti budou doplňovat získané údaje do itineráře. (viz Příloha č.4 –
Zkrácená forma itineráře)

6.

15.00 –

Společné setkání všech účastníků, prezentace jednotlivých rodin k jejich

16.00

zájezdům
Vyplnění dotazníků, rozloučení
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Změny proti plnohodnotnému projektu s dotací 12 vyučovacích hodin:
-

studenti nebudou zjišťovat politickou situaci a odlišné zákony a pravidla ve Velké Británii (viz
bod G)

-

studenti si předem zjistí základní informace o Skotsku a Orknejských ostrovech jako domácí
úkol (ve spolupráci s učitelem AJ na škole)

-

studenti budou mít předem připravené vzorovou podobu itineráře a pracovní listy na
doplňování údajů, takže nebudou řešit technické a grafické záležitosti brožury a její podobu
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Do vyhodnocení projektu se zapojí všichni účastníci, studenti i učitelé. Na závěr projektu proběhnou
prezentace finálního produktu, což je Itinerář zahraniční dovolené. Každý tým či skupina si připraví
krátké představení své práce a jejího průběhu, seznámí ostatní účastníky s překonanými problémy a
zhodnotí své pracovní výkony a výsledky.
Pro hodnocení učitel použije hodnotící metody podle zásad Kritického myšlení. To znamená, že se
vyhne používání zobecňujících pochvalných výroků, ale bude používat popisný jazyk s konkrétními
příklady dobré práce. Prostřednictvím popisného jazyka učitel vyjadřuje svůj zájem na výkonu
studenta, věnuje mu svůj čas a student získává zpětnou vazbu, která mu poskytuje konkrétní
informaci o výsledku jeho činnosti. Tento způsob hodnocení navíc upevňuje důvěru mezi učitelem a
studenty a buduje sebedůvěru studentů ve své schopnosti a dovednosti. Umožňuje také hodnotit ty
aspekty vzdělávání, které dosud předmětem hodnocení nebyly a jejichž hodnocení tradičními
formami nedává dobrý smysl (např. skupinovou práci, ochotu pomoci, atd). Je dobré se studenty
probrat silné i slabé stránky jejich díla, ale nechat jim také dostatek prostoru k vlastnímu zhodnocení
jejich práce, poznání předností i slabin jejich postupů a výkonů.
Na úplný závěr projektu studenti vyplní krátký dotazník připravený učitelem, kde zhodnotí téma
projektu, vedení a způsob práce učitelů, vyberou nejlepší a nejproblematičtější část projektu.
Zhodnotí případný přínos projektu pro svoji budoucnost a pokusí se označit obecné znalosti a
dovednosti, které díky projektu získali a které jsou důležité pro osobní rozvoj a uplatnění člověka
jako platného člena
lidské společnosti. Studenti také posoudí, zda projekt vytvořil dostatek příležitostí pro jejich
individuální uplatnění i vzájemnou spolupráci, a tak pomohl rozvíjet jejich osobnost v oblasti postojů
a hodnot. Studenti by si měli také ujasnit, zda jim jazykový projekt dal možnost utvořit si integrovaný
pohled na danou problematiku a zda mohli uplatnit širší spektrum dovedností a předchozích znalostí.
(Viz Příloha č. 1.)
Seznámení širší veřejnosti s výsledky projektu.
Veřejnost bude mít možnost seznámit se s výsledky projektu na webových stránkách jazykové školy
Channel Crossings a dále v prostorách účastnické střední či základní
školy. Informace o projektu budou také zveřejněny v pobočce jazykové školy Channel Crossings v
Radotíně, kde jazykový projekt bude probíhat.
Informace o projektu budou také zveřejněny v místním tisku a dalších médiích, zabývajících se
jazykovým vzděláváním.

27

Klíčové kompetence
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyz/rvp/kompetence1.htm

Průřezová témata
http://www.rvp.cz/sekce/177
Internetové zdroje
http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf
http://kmen.uhk.cz/kmen/dvpp/MIP/mip.htm
http://zemepis-maturita.blogspot.com/2008/03/pprava-prvodce-na-prvodcovskou-akci_17.html
www.kayak.co.uk, www.letuska.cz
http://www.visitbritain.co.uk/
http://www.visitbritain.co.uk/things-to-see-and-do/interests/food-drink/beer-winedistilleries/whisky-and-distilleries/index.aspx
http://www.visitbritain.co.uk/destinations/scotland/orkney.aspx
www.hyperdictionary.com
www.thesaurus.com
www.dictionary.com
Doplňkové materiály
Historic Scotland, HMSO PUblications Centre 2005
Kings and Queens of England and Scotland, Allen Andrews, 1996
Scotch whisky, Charles MacLean, Pitkin Guides, 1996
Clans and Tartans, Pitkin Unichrome, 1998
The Usborne Book of Britain, Jan Williamson, 2002
City of Edinburgh, the Pitkin Guide, 2003
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Příloha č. 1 Dotazník pro studenty
Jméno (není povinné)
Škola
Třída
Téma projektu se mi líbilo
1

2

3

4

5

3

4

5

Učitelé byli
•

.................................
1

•

•

2

.................................
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

.................................

Vedení projektu, metody a způsob práce
Nejvíce se mi líbilo.....
protože....
(doplň)
Nelíbilo se mi nebo Změnil bych....
(doplň)
Myslím, že projekt vytvořil dostatek příležitostí
pro mé individuální uplatnění i vzájemnou
spolupráci
(Ano – Ne, proč)
Myslím, že mi projekt dal možnost vytvořit si
ucelený pohled na problém a jeho řešení v
širších souvislostech
(Ano – Ne, proč)
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Příloha č. 2 - Travel quotations
I did not fully understand the dread term "terminal illness" until I saw Heathrow for myself. ~Dennis
Potter, 1978
I dislike feeling at home when I am abroad. ~George Bernard Shaw
To travel is to discover that everyone is wrong about other countries. ~Aldous Huxley
The traveler sees what he sees. The tourist sees what he has come to see. ~G.K. Chesterton
Like all great travellers, I have seen more than I remember, and remember more than I have seen.
~Benjamin Disraeli
The only way of catching a train I ever discovered is to miss the train before. ~G.K. Chesterton
If God had really intended men to fly, he'd make it easier to get to the airport. ~George Winters
If you reject the food, ignore the customs, fear the religion and avoid the people, you might better
stay home. ~James Michener
I have found out that there ain't no surer way to find out whether you like people or hate them
than to travel with them. ~Mark Twain
There are only two emotions in a plane: boredom and terror. ~Orson Welles
Travelers never think that they are the foreigners. ~Mason Cooley
No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old,
familiar pillow. ~Lin Yutang
A good traveler has no fixed plans, and is not intent on arriving. ~Lao Tzu
When preparing to travel, lay out all your clothes and all your money. Then take half the clothes
and twice the money. ~Susan Heller
Too often travel, instead of broadening the mind, merely lengthens the conversation. ~Elizabeth
Drew
The World is a book, and those who do not travel read only a page. ~St. Augustine
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Příloha č.3 – Vzor itineráře (úvodní část)
Family trip to Scotland and the Orkneys
6th – 16th August 2009
Katka Nováková – Czech Republic
and
Jessica (Tereza Veselá) - USA
Jacques (Franta Bažant) - France
Sandy (Alena Andrlová) – Greece
Maria Anna (Veronika Dalecká) – Spain
Thomas (Tomáš Verecký) – Poland
6th August
Thursday
What
Leaving Prague, the start of the holiday
EasyJet
Where
Prague – Glasgow
When
Prague – 7.45
Glasgow – 9.50
How long
about 2,300 km
How much
Adult – 9,999,- CZ
Kid – 8,999,- CZ
Other
Be at the airport 2 hours before
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No drinks allowed to bring on the board – see the leaflet (Příloha č.4)

Weather averages for Glasgow, United Kingdom
Record high °C (°F) = 32 (88)
Average high °C (°F) = 18 (65)
Average low °C (°F) = 10 (51)
Record low °C (°F) = 1 (35)

View over western Glasgow from Queen's Park.
Accommodation Galsgow
Where
Hotel King William, 72 King Street, Glasgow NW5
email: www.kingwilliam.com
tel: 0044 52 48 78 963
When
6th – 9th August = 3 nights
What
1 double-bed room
1 twin-bed room
How much
Adult 95,- per night
Kid 80,- per night
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in August

Other
bed and breakfast
How to get from the airport - by taxi
- by 3B bus

Glasgow – basic information
Glasgow - (pronounced /glæzgoʊ/) is the largest city in Scotland and third most populous in the
United Kingdom. The city is situated on the River Clyde in the country's west central lowlands. A
person from Glasgow is known as a Glaswegian, which is also the name of the local dialect.
Population 580,690 (2006)
Since the 1840s to present day, massive numbers of Irish immigrants have settled and contributed
immensely in the city. At one point only New York City had a bigger Irish population than Glasgow.
Numerous Scottish Highlanders also migrated to the city as a result of the Highland Clearances. The
Irish, and to a lesser extent Highlanders, contributed to the explosive growth of Roman Catholicism
in the city.
Daniel Defoe visited the city in the early 18th century and famously opined in his book A tour thro'
the Whole Island of Great Britain, that Glasgow was "the cleanest and beautifullest, and best built
city in Britain, London excepted." At that time, the city's population numbered approximately 12,000,

33

and was yet to undergo the massive changes to the city's economy and urban fabric, brought about
by the influences of the Scottish Enlightenment and Industrial Revolution.
Glasgow has the largest economy in Scotland and is at the hub of the metropolitan area of West
Central Scotland. The city also has the third largest GDP Per Capita in the UK, after London and
Edinburgh.

Sir Norman Foster's Clyde Auditorium.
Colloquially known as the "Armadillo".

Clyde Arc. (also known as "Squinty
Bridge“)

Glasgow has three professional football clubs: Celtic F.C. and Rangers F.C., together known by
some as the Old Firm, and Partick Thistle F.C.. A fourth club, Queen's Park F.C., is an amateur club
that plays in the Scottish professional league system. Prior to this, Glasgow had five other
professional clubs: Clyde FC, which moved to Cumbernauld, plus Third Lanark A.C., Cambuslang
F.C, Cowlairs F.C. and Clydesdale F.C., who all went bankrupt.
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Vzorová tabulka itineráře rodinného zájezdu
(Časy i vzdálenosti jsou nereálné, názvy míst skutečné)
Places
(from – to)

Date

Prague Glasgow
Glasgow
Hotel King
William
Glasgow
Rent a Car
Service
Glasgow –
Edinburgh
(and back)
Glasgow –
Stirling
(and back)
Glasgow –
Kirkwall
(Orkneys)
Kirkwall

6.8.2009
9.45 – 12.15
6.8.-9.8. 2009

Kirkwall –
Skara Brae

10.8.2009

Distance

2,600

Means of
transport
Plane
Easyjet

Accommodation
Hotel King William, 752 Queen Street, Glasgow

Prices
Adult
Child
Adult- 8,999,- CZK
Child- 6,999,- CZK
Adult- £150,Child- £135,-

3 nights
2 double bed rooms

Rent a Car Service, 25 Moon Road

£ 650,-

10 days

Aim of the part (or address)
The start of the holiday

Other
Details in attachment

7.8.2009

360 km

Car

A trip to Edinburgh 1
A short stop at Glenfidich Whisky Distillery 2

Entrance fees

Details 1, 2 in
attachment

8.8.2009

220 km

Car

A trip to Stirling 3

Entrance fee

Details 3 in attachment

9.8.2009

470 km

Car, ferry

Second part of the trip
Ferry from John O´Groats, Scotland – 35 minutes

Ferry
£120,-

Details in attachment

Accommodation
Eastbank B&B, 12 Seaside Road, Kirkwall
A trip to a UNESCO site 4

Adult- £240,Child- £240,Adult- £12,Child- £10,-

6 nights
2 double bed rooms
Details 4 in attachment

9.8.-15.8.2009
80 km

Car

...etc.......

35

