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Môj kurz sa odohrával v Exeteri - príjemnom hlavnom meste hrabstva Devon na juhozápade Anglicka, 

s nádhernou katedrálou. Neďaleko odtiaľto – v Národnom parku Dartmoor sa pred sto rokmi 

preháňal po zahmlených mokraďoch strašlivý Pes baskervillský. Okrem Devonu sme mali 

prostredníctvom autobusového zájazdu s veselým sprievodcom možnosť spoznať i najzápadnejšiu 

čast južného Anglicka – Cornwall. 

Narozdieľ od inšpiratívnej krajiny samotný kurz priniesol aj niektoré nudné teoretické prednášky, 

ktoré našťastie boli prestriedané vynikajúcimi praktickými cvičeniami.  

Dvojtýždňové vzdelávanie bolo zamerané predovšetkým na prácu so žiakmi so špeciálnymi 

potrebami, anglicky SEND (Special Education Needs and Disabilities). Oceňujem, že okrem našej 

hlavnej lektorky sa pri nás vystriedali ďalší traja lektori, každý s iným štýlom výuky aj obsahovým 

zameraním. V prednáškach sme si opakovali rôzne druhy obmedzení, na ktoré žiaci narážajú, ako aj 

príklady diskriminácie, s ktorými sa stretávajú. Peknou vsuvkou boli ukážky detských kníh, ktoré 

pomáhajú deťom prekonávať ťažkosti, ukazujú ľudí vo svojej rozmanitosti a povzbudzujú ich (napr. 

Goodnight Stories for Rebel Girls).  

Zaujímavou a nepríliš diskutovanou oblasťou je skupina nadaných detí (gifted and talented students), 

ktoré tiež vyžadujú špeciálnu pozornosť, ktorej sa im často v bežnej škole nedostáva. Podľa nášho 

lektora je to aj prípad Británie, kde stále prevláda dôraz na triedny pôvod a talentovaní študenti zo 

znevýhodneného prostredia nemajú veľkú šancu uspieť. Špeciálny program pre talentovaných 

študentov kedysi zavedený vládou Tonyho Blaira bol konzervatívcami zrušený, ako aj iné sociálne 

programy.  

Zaujímavým cvičením pre každého študenta angličtiny je práca s kolokáciami, teda ustálenými 

spojeniami slov, ktoré pri doslovnom preklade v slovenčine často vôbec nefungujú. V nasledujúcom 

príklade ide o silné zvýraznenie prídavnych mien pomocou predsunutého prídavného mena alebo 

dokonca podstatného mena. Skúste si vyriešiť toto cvičenie.  

Put each word from the list in its correct space in the sentences bellow. 

wide dog pitch brand stone dirt stark bone  

a) I wouldn’t emply him. He’s ................ idle. 

b) It’s an amzing price. ................... cheap! 

c) I was .............. tired after such a hard day’s work. 

d) He couldn’t hear a thing. He was ........... deaf.  

e) It’s not second-hand. It’s ................. new. 

f) This room’s freezing and the window’s .................. open. 

g) Here’s a photo of him at three months old, ............... naked. 



h) It was .............. black. I couldn’t see a thing.  

Záverečný deň sme si museli pripraviť takú interaktívnu hodinu pre spoluúčastníkov, ktorá vtiahne 

a zaujme aj hanblivých a menej sebavedomých žiakov. Hodina, ktorú sme viedli spolu s kolegyňou 

z východného Slovenska, poskytla okrem iného možnosť precvičovať výslovnosť ťažkých slovíčok 

v súťaži. Súťaž pobavila i zaskočila aj veľmi skúsených učiteľov z niekoľkých krajín. Slovíčka totiž 

pochádzali z predchádzajúcej lekcie a boli medzi aj takéto „tricky words“: miscellaneous, quarantine, 

circumnavigate, impermeable alebo austerity. Pre využitie na základnej škole samozrejme použijeme 

ľahšiu slovnú zásobu, primeranú úrovni žiakov.  

Napriek spomínaným malým výhradám hodnotím exeterskú skúsenosť veľmi kladne. Naučil som sa 

používať v bežnej praxi frázy, ktoré som zatiaľ poznal iba pasívne, zoznámil som sa s kolegami 

z viacerých krajín, spoznal som časť juhozápadného Anglicka a hlavne som si priniesol konkrétne 

aktivity a sviežu energiu do ďalšej pedagogickej praxe.  

 

 


