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Kontext: 
 V rámci projektu podpory výuky cizích jazyků se Moravskoslezský kraj rozhodl 
vyslat studenty francouzštiny z Jazykového gymnázia Pavla Tigrida na studijní stáž do 
Francie, konkrétně do našeho partnerského regionu Grand est.  
 Pobyt byl realizován ve Štrasburku, hlavním městě regionu Grand est a hlavním 
evropském městě, a to od 24. listopadu do 2. prosince 2018. Cestu absolvovalo dvanáct 
žáků s jedním pedagogem. Francouzská aliance prostřednictvím ústředí Strasbourg 
Europe poskytla našim žákům týden intenzivního kurzu francouzštiny (čtyři hodiny 
denně, od 9:00 do 13:00). Aliance též zajistila ubytování a odpolední kulturní aktivity.  



Jazyková škola: 
 Na počátku bylo obtížné nalézt jazykovou školu, která by mohla přijmout naši 
skupinu českých studentů; region totiž není v oblasti výuky francouzštiny pro cizince 
příliš aktivní. Navíc školy v letní sezóně vyučují převážně angličtinu. Proto jsme se obrátili 
na jazykový odbor francouzské ambasády, která nám pomohla najít zařízení, které bylo 
schopno přijmout naše žáky a nabídnout jim týdenní kurz francouzštiny. 
 Francouzská aliance - „Alliance Française Strasbourg Europe“ odpověděla na naši 
žádost kladně. Organizace proběhla velmi rychle a jednoduše, protože aliance se postarala 
o to, aby se žáci ubytovali v rodinách, což jim umožnilo plně proniknout do místního 
života. Též zajistila rezervaci obědů v univerzitní menze, odpolední kulturní aktivity a 
jízdenky na dopravu po městě. Všechny rodiny, v nichž byli naši žáci ubytováni, byly 
vybrány tak, aby žily blízko centra, veřejné dopravy nebo v docházkové vzdálenosti od 
centra. Samotná Alliance Française Strasbourg Europe se nachází v centru Štrasburku.   
 
Jazykový kurz:  
 Poté, co žáci prošli rozřazovacím testem, který byl sestaven Alliance Française 
Strasbourg Europe, připravila učitelka z aliance pro skupinu výukový program na míru.  
 Kurzy se konaly v budově aliance, a to každý den od 9 do 13 hodin. Program kurzu 
je přiložen k této zprávě.  

Na konci intenzivního kurzu, který trval týden, učitelka kurzu ve své závěrečné 
hodnoticí zprávě uvedla, že „vidí zlepšení znalostí studentů v oblasti slovní zásoby, 
ústního projevu a použití minulých slovesných časů a subjunktivu.“  

Studenti ocenili přátelskou atmosféru ve třídě a laskavost své učitelky, která je 
přiměla, aby překonali svůj strach z mluveného projevu. Navzdory intenzivnímu 
charakteru kurzu se žákům líbila jeho různorodost a ocenili také jeho kvalitu, díky které se 
na konci kurzu všichni cítili jistější v ústním projevu.  

 „Učili nás hlavně gramatiku a slovní zásobu, obojí pro nás bylo velmi užitečné. 
Naše učitelka byla příjemná, uměla vše vysvětlit a nikdo z nás se nebál zeptat, pokud 
něčemu nerozuměl,“ uvedla Lucie. 
 

 



 
 
Ubytování:  
 Po celou dobu pobytu jsme byli ubytováni v rodinách v blízkosti centra města. 
Všechny rodiny jsou součástí sítě přijímacích rodin Francouzské aliance ve Štrasburku a 
naše žáky, kteří bydleli v rodinách po dvou, přijali velmi vřele. Naši studenti se tak mohli 
seznámit s alsaskou gastronomií a rodinným životem. Ve dvou rodinách připravovali naši 
žáci na oplátku české speciality (guláš a vánoční cukroví), aby tak svým hostitelům 
umožnili seznámit se s českými tradicemi.  
 Všechny hostitelské rodiny bez výjimky vyjádřily velkou spokojenost s chováním 
českých studentů v rodinách a také nabídly svým svěřencům, aby se k nim vrátili nebo 
aby s nimi zůstali v kontaktu. Žáci byli z pobytu u jednotlivých rodin rovněž nadšeni. 
 
Kulturní program:  
 Na každé odpoledne připravila Alliance Française Strasbourg Europe kulturní 
program. Po výuce jsme šli na oběd do univerzitní menzy a pak nás očekával průvodce 
pověřený aliancí a doprovodil nás na kulturní program.  
 První den jsme si prohlédli „Bod Evropy“, informační centrum o Evropské unii. 
Žáci zde hráli hru o zemích Evropské unie a obohatili své znalosti o Evropské unii a jejích 
členech.  
 Následujícího dne jsme navštívili Evropský parlament. Návštěva na nás velmi 
zapůsobila a všem se líbila. Náš španělský průvodce, který mluvil francouzsky, se stal 
názornou inspirací pro naše žáky, kteří hovoří jak francouzsky, tak i jinými jazyky a 
mohou tedy později následovat jeho příkladu a vykonávat tuto nebo nějakou podobnou 
práci pro evropskou instituci stejně prestižní jako Evropský parlament.  

Třetí den jsme se vydali na soutěžní procházku po centru Štrasburku, abychom 
prozkoumali město. Žáci museli sami hovořit s obchodníky a pokládat jim otázky, aby 
našli správné odpovědi do svých dotazníků.  

Další den jsme navštívili historické muzeum. Pro žáky to byla příležitost otestovat 
své znalosti, jichž nabyli během hodin historie na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida, 
rozšířit je a prohloubit. 



Poslední den byla našim žákům, italským průvodcem, umožněna návštěva čtvrti 
„Malá Francie“ („la Petite France“), aby ještě podrobněji poznali město Štrasburk, které 
pro ně nyní už není žádným tajemstvím.  

Všechny návštěvy a aktivity se odehrávaly ve výjimečné atmosféře štrasburských 
Vánoc; město je proslulé tím, že je hlavním městem Vánoc a jeho vánoční trhy jsou 
nejstarší ve Francii a jedny z nejkrásnějších.  

Na zpáteční cestě jsme se zastavili na prohlídku koncentračního tábora Struthof, 
který smutně proslul tím, že mezi tábory pro protinacistické odbojáře patřil mezi nejtvrdší.  

Bohatý kulturní program nám umožnil detailněji poznat štrasburská a alsaská místa 
i tradice a získat nové znalosti o Evropské unii a místech, která ji reprezentují.  
 Abychom využili naše zkušenosti z pobytu, plánujeme realizovat besedu pro žáky 
nižších ročníků naší školy a pro širokou veřejnost v centru PANT.  Chceme také vytvořit 
panel nebo výstavu fotografií, kterou budou moci zhlédnout jak žáci gymnázia, tak i  
rodiče a žáci ZŠ při příležitosti Dne otevřených dveří JGPT, což může také přispět 
k propagaci francouzské výuky na našem gymnáziu. 
 Všichni, tj. žáci i já sama, jsme velmi vděční za to, že jsme mohli absolvovat tuto 
studijní cestu, která se po všech stránkách vydařila. Studenti si výrazně zvýšili úroveň své 
francouzštiny, získali jistotu v jazykovém projevu, díky které neměli během pobytu strach 
mluvit.  
 Všude, kde jsme se ocitli, včetně hostitelských rodin, si všichni lidé, kteří se dostali 
do kontaktu s našimi žáky, pochvalovali jejich pěkné chování, zdvořilost, laskavost a 
úslužnost. Naši studenti kvalitně a kladně reprezentovali svou zemi ve Francii a přispěli 
k šíření dobrého obrazu o České republice ve Francii.  
 Studenti poznali profese, které jsou spjaté se znalostí jazyků, např. profesi 
průvodců, kteří nás doprovázeli. Poznali také prostředí evropského města, které nabízí 
nesčetné možnosti uplatnění a je nevyčerpatelným zdrojem inspirace.  
 Jsme přesvědčeni, že tento pobyt ve Francii podstatně obohatil znalosti našich 
studentů v oblasti francouzštiny, francouzské kultury a tradic. 
 
Návrhy na zlepšení do budoucna 

Uvítali bychom, kdyby nás zřizovatel o možnosti vyslat naše žáky do zahraničí 
informoval s větším časovým předstihem.  
 
 
Poděkování 

Děkujeme Moravskoslezskému kraji za příležitost vyslat skupinu žáků do zahraničí 
na jazykový kurz. Pro naše gymnázium je to skvělá možnost, jak žáky motivovat 
k soustavnému studiu cizího jazyka, protože šanci vyjet na tento kurz dostali pouze ti 
nejmotivovanější a nejpilnější. Kurz byl realizován pro žáky zdarma, což s povděkem 
kvitovali zejména rodiče. Pokud by do budoucna zřizovatel počítal s podobnou finanční 
podporou, škola to v každém případě velmi uvítá. Tuto skutečnost bychom pak mohli 
uvést například i na školních webových stránkách, čímž zvýšíme v očích široké veřejnosti 
atraktivitu studia francouzštiny na naší škole. 
  



Příjezd do Štrasburku 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

  



1. den 
 

 

 

 

 

 

„Lieu de France“ 
  



2. den 
 

 
 

V Evropském parlamentu 
 

 
 

 

  



3. den 
 

 
 

Chasse au trésor 
 

 

 

 



 
 

Batorama 
 

 
 
 
 
 

  



4. den 
 

 

 
Historické muzeum 

 

 
 

 

  



5. den 
 

 
 

„La Petite France“ 
 

 
 

  



6. den 
 

 

 
Struthof 

 

 
 

 

 

   


