PODPORA TALENTOVANÝCH ŽÁKŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI
ODBORNÝ KEMP ANGLICKÉHO JAZYKA
GETTING TO KNOW YOU
Connaire HAGGAN
1 Úvod
Po úvodním programu a testování v pondělí 22. 8. 2022 dopoledne se skupina
přesunula do budovy KCVJŠ Plzeň na hodinu konverzace s rodilým mluvčím. 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
Tato hodina byla první z celého týdne. Studenti se viděli poprvé, proto byla hodina
zaměřena na seznámení se. Studenti se věnovali řadě aktivit na představování se. Jak je
možné si snadno zapamatovat něčí jméno. Lektor také představil příklady frází, které se
používají k započatí konverzace s neznámými lidmi.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti se seznámili a poznali trochu blíže. Small talk je
důležitá schopnost, pokud komunikujeme v cizím jazyce.
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BRITISH CULTURE
Richard IRONS
1 Úvod
V úterý 23. 8. 2022 měli studenti hodiny zaměřené na britskou kulturu.
2 Delicious British Food
Studenti s lektorem diskutovali britském jídle a jeho proměnách v průběhu času.
Původní britská kuchyně nemá ve světě dobrou reputaci, ale postupem let (hlavně vlivem
imigrace) absorbovala zahraniční vlivy. V dnešní době je v Británii velmi populární např.
indická, turecká, karibská, čínská nebo japonská kuchyně.
Poté studenti srovnávali britské a české jídlo a mluvili o svých oblíbených
a neoblíbených jídlech.
3 The Progressive Art of Music
Studenti s lektorem hovořili o hudbě, o svých oblíbených interpretech a vývoji hudby
během času. Také měli ve skupinkách napsat text písně o svém životě.
4 I Love Shopping
Studenti diskutovali o nakupování, a jak se v průběhu času měnilo. V Británii bylo
typické nakupovat na „high street“, což je hlavní ulice každé čtvrti, kde se odehrává
komunitní život. Dále pak mluvili o svých nákupních návycích, kde a jak nakupují.
5 British Movies and Television
V další hodině studenti mluvili o britských filmech a televizních seriálech a pořadech.
Porovnávali, jaký je rozdíl mezi českou, americkou a mezinárodní filmovou a televizní
produkcí vzhledem k britské. Poté měli ostatních doporučit, které filmy a seriály stojí za to
vidět a sledovat.
6 Závěr
Hodiny proběhly bez závad. Studenti ocenili získané informace o britské kultuře.
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NÁVŠTĚVA INFO KARIÉRA PLZEŇ
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V úterý odpoledne se studenti přesunuli do centra INFO Kariéra, které poskytuje
kariérové poradenství pro širokou škálu klientů. Absolvovali workshop „Kdo jsem a co
chci?“.
2 Workshop Kdo jsem a co chci?
Workshop probíhal v anglickém jazyce. Lektor se studenty diskutoval o jejich
schopnostech, talentech, zálibách a nutil je se zamyslet nad sebou. Poté ve skupinkách
a posléze jako celá skupina mluvili o svých plánech do budoucna, jakého vzdělání by rádi
dosáhli a proč, a jakou profesi by v budoucnu chtěli vykonávat.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti ocenili možnost zamyslet se nad svým životem
a nad svým směřováním v dalším životě.
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NÁVŠTĚVA US POINT PLZEŇ
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
V úterý 23. 8. 2022 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....
Studenti 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 práci v USA.
4 Kontakt na autora
Mgr. Anna Kůsová
KCVJŠ Plzeň
kusova@kcvjs.cz

4

CAMBRIDGESKÉ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY NANEČISTO
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
Ve středu 24. 8. 2022 dopoledne si studenti mohli nezávazně vyzkoušet písemnou
a ústní část Cambridgeské jazykové zkoušky – Preliminary English Test, First Certificate in
English, Cambridge Advanced English, Cambridge Proficiency 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), CPE (C2). 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. S lektorkou si i ve dvojicích
vyzkoušeli ústní část zkoušek.
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.
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JAZYKOVÉ HRY
Anna KŮSOVÁ
1 Úvod
Ve středu 24. 8. 2022 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.
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GLOBALIZATION
Connaire HAGGAN
1 Úvod
Ve čtvrtek 25. 8. 2022 odpoledne proběhla hodina v budově KCVJŠ Plzeň.
2 Globalization
Lektor se studenty mluvil o různých sociálních sítích a skupina diskutovala o jejich
výhodách, nevýhodách a nebezpečích. Dotkli se také otázky komunikace v dnešním světě,
a jak se díky i sociálním médiím proměnila. Dnešní svět je úzce propojen a komunikace
v reálném čase s lidmi z opačného konce planety je jednodušší, než si lidé i před 20 lety
dokázali vůbec představit. Stejně tak i obchod se dnes realizuje v globálním měřítku. Zboží se
často přepravuje na obrovské vzdálenosti, což má samozřejmě vliv na životní prostředí, a to
vliv negativní.
Ochrana životního prostředí je dnes velmi diskutovaným tématem. V době vědci již
dokázaného globálního oteplování státy čelí výzvám, jak omezit emise skleníkových plynů a
najít čistší zdroje energie. Studentské environmentální iniciativy v poslední době získávají
pozornost médií a mladí lidé se aktivizují.
3 Závěr
Hodina proběhla bez závad, téma globalizace a ochrany životního prostředí je
studentům blízké, jedná se také o jejich budoucnost.
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NATIONAL STEREOTYPES
Connaire HAGGAN
1 Úvod
Ve čtvrtek 25. 8. 2022 probíhal dopolední blok v budově KCVJŠ Plzeň.
2 Jihoafrická republika a Česko
Lektor pochází z Jihoafrické republiky a v úvodu bloku seznámil studenty se
zajímavými fakty o jeho rodné zemi. Lektor studentům ukázal knihu fotografií o Jihoafrické
republice a přiblížil jim tuto vzdálenou zemi. Mluvil o různých oblastech JAR, o rozdílu mezi
nimi, o památkách, přírodě a národních parcích, o obyvatelstvu, kultuře a také o problémech
(především s kriminalitou), kterým tato země čelí. Studenti měli možnost se ptát a tím získat
informace o zemi, kde je angličtina jedním z úředních jazyků. Zajímalo ho také, co studenti
sami vědí o této vzdálené zemi. Dále se skupina zaměřila na rozdíly mezi Českou republikou
a JAR.
3 Národní stereotypy
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, na jejich „špatné vlastnosti“
a reputaci.
4 Závěr
Hodina proběhla bez závad. Studenti se dozvěděli řadu zajímavých informací o JAR
a i o dalších zemích a jejich obyvatelích.
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MEDIA, WAHT MAKES A GOOD STORY, THE MODEL DEMOCRAT,
CONVERSATION
Scott COVEAU
1 Úvod
V pátek 26. 8. 2022 se hodina realizovala v budově KCVJŠ Plzeň. Lektor připravil pro
studenty diskuzi o médiích, jak vytvořit dobrý příběh nebo film a televizní seriál, role play
týkající se médií. Odpoledne poté role play na politické téma (The Model Democrat)
konverzaci na téma plánů do budoucnosti a volnočasových aktivit.
2 Media
Lektor se studenty diskutovat o současných médiích, zejména o Internetu, televizi
a streamovacích serverech jako je např. Netflix.
3 What makes a good story plus role play
Poté skupina debatovala o tématu psaní a vyprávění příběhů. Jaká jsou pravidla
vyprávění dobrého příběhu? Jaká je dobrá zápletka? Jaký by měl být hlavní kladný a záporný
hrdina? Kde by se měl příběh odehrávat? Jak vytvořit v příběhu napětí? Jaký je „dobrý“
konec?
Studenti pak v malých skupinkách vytvářeli svůj vlastní scénář k filmu. Poté jej
prezentovali filmovému producentovi (lektorovi).
4 The Model Democrat
Následovala roleplay, kdy studenti byli v rolích politiků z různých částí politického
spektra a debatovali o tom, kdo je skutečný demokrat. Museli tak prokázat svoji schopnost
argumentovat.
5 Conversation
Na závěr skupina debatovala o tom, jak tráví volný čas, jakým sportům se věnují, nebo
je sledují, plány do budoucna, které se týkají studia, cestování a budoucího zaměstnání.
6 Závěr
Studentům se hodina líbila, mohli využít své kreativity.
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