PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
GETTING TO KNOW YOU, MUSIC AND CULTURE, QUOTES
Connaire HAGGAN
1 Úvod
V pondělí 27. 8. 2018 hodiny probíhaly v budově KCVJŠ Plzeň. Hodiny s rodilým
mluvčím jsou pro studenty vždy přínosné. Mají možnost vyzkoušet si komunikaci s učitelem,
který neovládá jejich mateřský jazyk a jsou tedy nuceni používat cílový jazyk, t.j. angličtinu.
Jde o uvedení jejich teoretických znalostí z jazyka do praxe. Získávají také přímo zpětnou
vazbu, okamžitě ví, jestli jim lektor rozumí nebo ne.
2 Getting to know you
Jelikož se jednalo o první hodinu kempu, vyučování začalo seznamovacími aktivitami.
Studenti se alespoň měli šanci lépe poznat.
3 Music and Culture
V této hodině měli studenti nejprve definovat, co je to kultura, co vše pod tento pojem
spadá. Dále měli zmínit různé aspekty české kultury (památky, klasická hudba, pivo…) a jak
důležitou hrají roli v našich každodenních životech.
Studenti pak s lektorem diskutovali o důležitosti hudby v kultuře, a jakým způsobem
může hudba sbližovat kultury různých zemí.
3 Quotes
V další hodině pak studenti analyzovali 4 citáty týkající se kultury a snažili se
interpretovat jejich význam. Studenti pak hledali na internetu motivační citáty, které by se
vázali k jejich životům a opět se snažili je interpretovat.
4 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti začali pracovat jako kolektiv na zadaných
úkolech.
5 Kontakt na autora
Connaire Haggan
OSVČ
theunsaved@gmail.com
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
HISTORIE ANGLICKÝCH SPORTŮ – BOWLING
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V pondělí 27. 8. 2018 odpoledne po výuce se skupina přesunula do bowlingového
centra U papírny, kde měli možnost změřit síly v této hře.
2 Historie Bowlingu
Bowling je populární hra anglického původu. Vznikla ze hry bowls, která se ovšem
hraje na trávě. Tato podoba a pravidla hry jsou amerického původu a bowling je v USA velmi
populární volnočasovou aktivitou i sportem. Skupina se rozdělila na dva týmy a soutěžila o
nejlepší skóre. Někteří studenti hru nikdy předtím nehráli. Hra studenty velmi bavila a byla
příjemným odreagováním.
3 Závěr
Typická americká hra žáky pobavila a byla pro ně příjemným zpestřením programu.
4 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
CAMBRIDGESKÉ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V úterý 28. 8. 2018 odpoledne si studenti mohli nezávazně vyzkoušet písemnou část
Cambridgeské jazykové zkoušky – Preliminary English Test, First Certificate in English,
Cambridge Advanced English, které jsou ve světě nejpopulárnějšími mezinárodními
zkouškami z anglického jazyka. V pátek dopoledne si pak žáci vyzkoušeli i ústní část
zkoušky.
2 Cambridgeské jazykové zkoušky nanečisto
V počítačové učebně si studenti podle svého výběru mohli vyzkoušet zkoušky PET
(úroveň podle SERRJ B1), FCE (B2), CAE (C1). Zkoušeli si tzv. computer based verzi
zkoušky, která se skládá na počítači. Studenti si vyzkoušeli celou psanou část – reading, use
of English, listening. Writing, tedy písemný úkol měli možnost studenti odeslat k opravě
pracovnici JŠ Eufrat, která tyto zkoušky v Plzni zajišťuje.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti ocenili možnost vyzkoušet si mezinárodní zkoušky
z anglického jazyka a tak zjistit svojí současnou úroveň jazykových znalostí. Výsledky
obdrželi v průběhu září.
4 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
JAZYKOVÉ HRY S RODILÝM MLUVČÍM – ZOMBIE MONOPOLY
Richard SAVAGE
1 Úvod
V úterý 28. 8. 2018 dopoledne probíhala výuka v budově KCVJŠ Plzeň. Existuje velké
množství her, které rozvíjí slovní zásobu. Jednou z nich je stolní hra Zombie Monopoly. Tato
hra také rozvíjí komunikační schopnosti studentů, celou dobu spolu komunikují anglicky.
Lektor tedy funguje jako monitorovací faktor, doplňuje otázky, vysvětluje nejasnosti a
pomáhá studentům.
2 Komunikační aktivity
Hodinu lektor začal krátkými jednoduchými aktivitami zaměřenými na rozvoj
kompetence mluvení.
3 Zombie Monopoly
Zombie Monopoly je obměna hry Monopoly, ale místo realit hráči nakupují různé
speciální síly a schopnosti. Tato varianta je pro studenty zajímavější. I když se zdá, že
monopoly není klasická jazyková hra, dá se i využít ve výuce anglického jazyka. Studenti
mezi sebou mohou mluvit pouze anglicky a nacvičují tím např. nabízení, nakupování,
požadování... tedy fráze, které mohou využít i v každodenní komunikaci.
4 Závěr
Jazykové aktivity i hra Zombie Monopoly se žákům velmi líbila. Podle jejich slov by ji
vydrželi hrát klidně hodiny.
5 Kontakt na autora
Richard Savage
OSVČ
dicksavage@yahoo.co.uk
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
INSTAPUN
Scott COVEAU
1 Úvod
Ve středu 27. 8. 2018 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil
pro studenty hru Scavenger hunt.
2 Instapun
Studenti hráli hru Scavenger Photo Hunt Studenti byli rozděleni do dvojic. Lektor
připravil pro každou dvojici seznam pojmů, které musí hledat v okolí školy (např. láska,
úspěch...). Studenti se ve svých skupinách vydali do okolí školy a museli daný pojem a to, co
si pod ním představují, vyfotografovat. Činnosti mohly být prováděny pouze jim neznámým
člověkem a byly hodnoceny třemi body. Objekty pak jedním bodem. Po uplynutí časového
limitu 1 hodiny se celá skupina opět sešla a hodnotila výsledky ostatních týmů. Fotografie pak
jednotlivé skupiny nahrály na společný Instagramový účet. Cenou pro vítěze byly britské a
americké cukrovinky z obchodu Candy Shop.
3 Závěr
Studentům se hodina líbila, mohli pracovat samostatně. Pojmy, které měli hledat byly
dost abstraktní, takže záleželo na kreativitě, s jakou dokázali daný pojem představit ostatním
ve formě fotografie.
4 Kontakt na autora
Scott Coveau
OSVČ
scottcoveau@gmail.com
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
SUPERSTITIONS AND THE SUPERNATURAL
Scott COVEAU
1 Úvod
Ve středu 29. 8. 2018 odpoledne opět hodina probíhala v KCVJŠ Plzeň. Lektor
připravil konverzační hodinu na téma pověry a nadpřirozeno.
2 Superstitions and the supernatural
I v dnešní době, kdy věda je schopna vysvětlit téměř vše ve světě kolem nás, se najdou
lidé, kteří věří pověrám a v nadpřirozeno. Studenti měli nejprve zmínit nejčastější české
pověry, lektor je pak seznámil s některými pověrami, kterým lidé věří v USA. Skupina poté
diskutovala o důvodech, proč lidé těmto pověrám věří a jestli mohou mít nějaký reálný základ
a odkud pocházejí. Dále skupina diskutovala o různých nadpřirozených jevech a jejich
původu.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studentům se hodina líbila, některé pověry považovali na
legrační, pro jejich fantastičnost.
4 Kontakt na autora
Scott Coveau
OSVČ
scottcoveau@gmail.com
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
NÁVŠTĚVA TECHMÁNIE
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
Ve středu 29. 8. 2018 odpoledne se studenti přesunuli do plzeňského výukového
centra Techmánia.
2 Volná prohlídka a film Doba ledová
Skupina poté měla rozchod a mohla si všechny exponáty v planetáriu prohlédnout.
Lektorka je instruovala, aby si popisky zkusili přečíst v anglickém jazyce a ověřili si, jestli
jim rozumí. Poté následovala projekce filmu Doba ledová, kde byl ukázán život v době
ledové.
3 Závěr
Někteří ze studentů již v Techmánii byli, pro některé to byla první návštěva, centrum se
jim ale velice líbilo a rádi by se tam vrátili i v budoucnu.
5 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
ACCENTS AROUND THE UK AND THE WORLD, CULTURE
AROUND THE WORLD, ENGLISH IN SONG
Richard SAVAGE
1 Úvod
Ve čtvrtek 30. 8. 2018 probíhala hodina v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil tři
na sebe navazující hodiny.
2 Accents around the world
Nejprve se lektor věnoval přízvukům v angličtině, které najdeme na území Velké
Británie (např. Geordie, Scottish, Northern, Welsch, Irish…), co je pro ně charakteristické a
jak je rozpoznat. Poté se lektor zaměřil na akcenty v angličtině, kterými mluví rodilí a nerodilí
mluvčí na různých místech na světě (např. australský, jihoafrický, francouzský, španělský,
indický...).
3 Culture around the world
V další hodině pak studenti s lektorem mluvili o zemích, které byly zmíněny v první
hodině. Diskutovány byly především kulturní aspekty jednotlivých zemí a jakým způsobem
kultura ovlivňuje chování lidí.
4 English in songs
Nakonec studenti napsali svoji vlastní píseň o čtyřech zemích, které byly diskutovány
v druhé hodině. Studenti si jako hudební podklad vybrali píseň Highway to Hell od australské
skupiny AC/DC. Při psaní slok a veršů respektovali rytmus a rým originálu. Studenti
potřebovali jen občasnou pomoc od lektora. Výsledná píseň se jmenuje Way Around the
World. S lektorem, který si přinesl také svou kytaru, si pak píseň společně zazpívali. Dále pak
skupina zpívala různé známé písně a diskutovala o významu jejich textů.
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Way Round the World
Lovin‘ England
Lovin‘ Queen
Harry Potter’s gettin‘ hotter each year
Tea’s my poison
Scones and cream
I wish to go to Hogwarts, my dear
Cockney talking
Bloody hell!
Eleven reasons to fly away
Escape Scottish
Irish as well
Get my fffreeeeeddooommm and by the way…

Hello Kitty
Hello there
Bullet train is on the way down
D’you like sushi?
Do you care?
You shouldn’t think that Pikachu’s brown
Lolita fashion
Hi big mansion!
J-pop rocks just like I do
Light complexion
Needs attention
Kawaii girls don’t deserve a boo!

CHORUS: I’m on my way to USA..

CHORUS: I’m on my way to France…

Being Redneck
Livin‘ free
Shooting guns down in the USA
Eating French fries
Wall Disney
Building walls around Texas way
We need slavery
We need wall
Separating us from Mexico
Donald‘s policy
Will bring war
I‘m just gonna pack my things and go

Je suis baguette
Leave me be
It seems like there’s just no way out
REVOLUTION!
GUILLOTINE!
That‘s the only thing we’re proud about
Eiffel tower
Smelly cheese
Eating frogs is just a thing we do
I surrender
Set me free
Just wanna go home ‚n‘ so do you

CHORUS: I’m on my way to Japan..

CHORUS: I’m on my way round the world…

5 Závěr
Lektor byl příjemně překvapen textařskými schopnostmi studentů. Studentům se hodina
líbila a velmi pozitivně ji hodnotili.
5 Kontakt na autora
Richard Savage
OSVČ
dicksavage@yahoo.co.uk
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
NÁVŠTĚVA US POINT PLZEŇ
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V úterý 30. 8. 2018 odpoledne lektorka se studenty navštívila US point Plzeň.
2 Návštěva US point Plzeň
Centrum US point na Západočeské univerzitě bylo zřízeno americkou ambasádou, aby
poskytovalo informace o USA. Studenti se nejdříve seznámili s funkcí US point poskytování informací o studiu a práci v USA, cizojazyčná knihovna, promítání filmů,
besedy...
Studentům pak bylo představeno Fulbrightovo stipendium, které umožňuje studentům
studium na amerických vysokých školách a univerzitách. Studenti se seznámili i s dalšími
granty, které je možné využít pro studium na amerických středních školách. Získali
informace, jak granty a stipendia získat a jakým způsobem postupovat při vyřizování všech
náležitostí.
Také se seznámili s programem Work and Travel. Tento program je určen studentům
vysokých škol a jeho prostřednictvím je možné si najít práci podle svého výběru, nebo práci
v letních kempech pro děti a mládež. Vedoucí US pointu poskytla studentům informace,
jakým způsobem postupovat při vyřizování všech náležitostí.
3 Závěr
Návštěva proběhla bez závady. Studenti ocenili informace o možnostech studia a práce
v USA.
4 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
GENDER AND NATIONAL STEREOTYPES, PRESENT PERFECT
Paul HEYES
1 Úvod
V pátek 31. 8. 2018 probíhala hodina opět v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor se nejprve
zaměřil na otázku genderu, která je v dnešní době velmi diskutovaná, poté na stereotypy,
které lidé uplatňují na různé národnosti. Nakonec se zaměřil na předpřítomný čas.
2 Gender and National Stereotypes
Gender je koncept, který je v dnešní politicky korektní společnosti hojně diskutovaný.
Někteří jej vidí pouze jako pohlaví, jiní jako sociální konstrukt. Jazyková otázka, která se týká
genderu, je především používání správných zájmen. Lektor tedy studentům vysvětlil, jak
používat neutrální zájmena v angličtině. Poté se zaměřil na genderově neutrální názvy
zaměstnání.
V další části hodiny se pak lektor zaměřil na národní stereotypy. Národní stereotypy
jsou vlastnosti, které přisuzujeme různým národnostem na základě zobecnění. Lektor tedy
diskutoval se studenty o stereotypech, které oni znají o různých národnostech na světě.
Zaměřil se také na názvy jednotlivých národností v angličtině.
3 Present Perfect
V poslední části hodiny se lektor zaměřil na předpřítomný čas, kteří studenti používali
při diskuzi. Vysvětlil studentům rozdíl mezi předpřítomným časem prostým a předpřítomným
časem průběhovým, na jejich formu a použití v různých kontextech. Tyto časy v češtině
neexistují, ale v angličtině jsou hojně používané.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti se naučili používat politicky a genderově
korektní zájmena a výrazy a naučili se používat předpřítomný čas.
4 Kontakt na lektora
Paul Heyes
OSVČ
garjagan@yahoo.co.uk
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PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
JAZYKOVÉ HRY
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
Poslední hodina kempu proběhla odpoledne 31. 8. 2018. Lektorka hrála se studenty
jazykové hry, které si připravila v programu Powerpoint. Tyto hry mají za účel rozšířit slovní
zásobu studentů.
2 Jazykové hry
Studenti nejprve hráli hru Word Categories. Principem hry je uhodnout slova
s různých tematických okruhů (např. food and drinks, animals, clothes…). Ve slovech jsou
vynechaná písmena. Studenti byli rozděleni na dvě skupiny.
Poté studenti hráli hru „kufr“. Jeden z týmu se otočí zády k tabuli, kam jsou promítána
různá slova a zbytek týmu se snaží popsat dané slovo tak, aby ho dotyčný uhodl.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad.
4 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz
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