Milí zájemci o praxi v Manchesteru!
Už jen pár kroků vás dělí od jednoho z nejlepších rozhodnutí vašeho studia. Zahraniční stáž je
příležitost, kterou by si neměl nechat ujít nikdo. Zkušenost je sice nepřenositelná, následující
řádky vám ji snad alespoň částečně zprostředkují.
Czech School Manchester je škola, která poskytuje výuku češtiny pro české či česko-anglické
bilingvní děti. V jejím programu najdete i mnoho kulturních vzdělávacích akcí, které se konají
zhruba jednou za měsíc (Mikulášská, hra o Česku Česko nás baví, vánoční workshop). Zkrátka
nepřichází ani rodiče a všichni krajané žijící v Manchesteru a okolí, jelikož i pro ně je připraven
pestrý program. Škola nabízí i kurzy češtiny jako cizího jazyka pro dospělé.

Výlet do Tatton Parku
Škola funguje s velkou podporou rodičů a hlavně s neutuchajícím nadšením ředitelky Pavly
Matáskové. Ta také zajišťuje stážistům a stážistkám ubytování, což velmi usnadní veškeré
zařizování před odjezdem.
Samotná výuka probíhá každou sobotu ve třech 45 minutových blocích. Děti jsou rozděleny do
skupin podle věku a svých schopností. Nejmenší žáčci jen nedávno oslavili druhé narozeniny a
nejstarším je už 6x tolik. Ti nejmladší se učí jazyk prostřednictvím hry a výtvarné výchovy,
s přibývajícím věkem zasedají do lavic a následují osnov českých základních škol. Nově je otevřená
třída, která se soustředí na děti, pro které je český jazyk jazykem cizím. Ve škole působí jak stálé
vyučující, tak dobrovolnice a stážistky. Nelze opomenout odbornou logopedickou péči.

Tento semestr jsme stážovat přijely dvě. Jedné byla svěřena právě výuka dětí, pro které je čeština
cizí jazyk a druhé, tedy mě, výuka čtvrťáků. Probíraná látka kopíruje osnovy čtvrté třídy základní
školy v České republice. Letos je konkrétně tématem skloňování podstatných jmen a jejich vzory,
kterým trápím své čtyři žáčky. V čase, který máte k dispozici je zapotřebí naťuknout i základní
témata z českých dějin a zeměpisu. Náplň hodin je čistě ve vaší režii, zpětná vazba bohužel není
moc intenzivní.

Výuka čtvrťáků
Samotný Manchester je moderní velkoměsto s prastarými kořeny, ve kterém se mísí historické
s moderním a veškeré možné kultury. Díky dostatku volného času a poloze města vám jako na
dlani leží spousta možností k cestování jak do jiných měst (Liverpool, Chester, York), tak do
národních parků (Peak District, Snowdonia).
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https://www.facebook.com/SkolaManchester/, kde najdete množství dalších fotek,
podrobnější informace hledejte na http://www.czechschoolmanchester.org/ nebo mě
kontaktujte na mém e-mailu eva.senkyrova@seznam.cz
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Příjemné zážitky!
Eva Šenkýřová
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