TÝDENNÍ JAZYKOVÝ POBYT VE ŠPANĚLSKU
CASTILLA LA MANCHA – SIGÜENZA
Klasické gymnázium Modřany

organizuje ve školním roce 2018/2019
výchovně vzdělávací jazykový pobyt určený především studentům začínajícím
s výukou španělského jazyka – Španělsko – Castilla La Mancha (Sigüenza)

„Světovými nejsme, když běháme po světě, ale když jsme v sobě zpracovali, co nám svět dává.
Světovosti nedosáhneme cizí pomocí, ale musíme ji dobýt vlastní prací. Právě ze svých poměrů
musíme udělat poměry světové.“
Tomáš Garrigue Masaryk

Ve spolupráci s jazykovou školou SEGONTIAE HISPANIC STUDIES byl připraven výchovně
vzdělávací jazykový pobyt zařazený do Výchovně vzdělávacího plánu pro školní rok 2018/2019,
který byl speciálně vytvořen pro začátečníky. Bude realizován ve Španělsku – Castilla La Mancha
(Sigüenza), a to v termínu 21.10 až 28.10.2018.

CÍL ZÁJEZDU
Cílem pobytu je posílit intenzivní výuku cizího jazyka – španělštiny.
Jazykové studijní pobyty lze zajisté brát jako jednu z nejlepších metod, které přispívají ke zvládnutí
cizího jazyka. Navíc mají velmi pozitivní vliv na budování a posilování studentovy identity. Mladý
člověk díky účasti na těchto pobytech má jedinečnou šanci, kromě výše zmíněného osvojení
jazyka, poznat jiné prostředí, jiný způsob života nebo navázat nové vztahy. Může na nich zažít něco
nového, co ho možná ovlivní na celý život. Odborníci se shodují, že studijní pobyty v zahraničí jsou
ideálním způsobem, jak si jazyk osvojit. Dle jejich tvrzení jeden měsíc studia odpovídá ročnímu
studiu v jazykovém kurzu u nás v ČR. V neposlední řadě student samozřejmě uvidí mnoho nového i
z cestovatelského hlediska.
Obsahem projektu je povinná jazyková výuka španělštiny uzpůsobená na míru našim studentům
(podle požadavků naší školy), kteří s výukou tohoto jazyka začínají a která bude probíhat vždy
dopoledne. Ničeho se tedy úplní začátečníci nemusí obávat, naopak, tato zkušenost je ideální
pro získání vztahu k druhému cizímu jazyku a motivace k dalšímu studiu.
Odpolední povinný program je zaměřen na kulturu a reálie Španělska. Studenti bydlí v rodinách,
takže jsou úzce v kontaktu s běžným životem obyvatel, kteří pracují jako dobrovolníci v rámci
multikulturního projektu, který je zájmem celého města Sigüenza.

1. den
Přílet na letiště v Madridu, přivítání ředitelkou jazykové školy, přejezd objednaným autobusem do Sigüenzy (asi 1,15
h.). Uvítání v rodině, typická španělská večeře.
Ve španělské rodině je zajištěna plná penze (snídaně, oběd, svačina a večeře). Rodiny jsou pečlivě vybírány,
spolupracují s jazykovou školou dlouhodobě, studenti se tak naučí nejen jazyk, ale poznají také zvyklosti a španělskou
gastronomii.
2. den
Kurz španělštiny (9 – 13 h.), koná se v historické budově, která byla ve středověku radnicí. Studenti během kurzů
obdrží materiály a na závěr certifikát.
Kurz španělské kytary a kytarový koncert (13 – 14,30). Kurz vede ředitel Hudební školy v Sigüenze.
Oběd v rodinách.
Odpolední prohlídka města. Slavnostní přijetí na radnici přímo panem starostou a radními města. Krátké seznámení
s historií města a předání malých dárků.
Večeře v rodinách.
3. den
Kurz španělštiny (9 – 13)
Kurz o španělských malířích (13 – 14,30). Kurz připravuje studenty na návštěvu galerií v Madridu (Museo del Prado,
Museo Reina Sofía), kurz vede profesorka umění, která se studenty rozebere jednotlivá díla (Velázquez, Goya, Picasso,
Miró a další).
Jídlo v rodinách. Odpolední sportovní aktivity. Fotbalový zápas s místním fotbalovým mužstvem CD Sigüenza.
Večeře v rodinách.
4. den
Jednodenní výlet do Madridu.
Cesta objednaným autobusem (1,15 h.). Balíčky s jídlem dostanou studenti od svých rodin.
Prohlídka Madridu s profesionálním průvodcem a autobusem. Plaza de Toros de las Ventas, Puerta de Alcalá, Fuentes
de Cibeles y Neptuno, atd. Cesta pěšky od Palacio Real a katedrály de la Almudena až k náměstí Puerta del Sol,
návštěva Plaza Mayor, tradičního trhu San Miguel. Návštěva galerií (Prado, Reina Sofia), procházka po parku Retiro.
Možnost rezervace lístků na zápas Real Madrid na stadionu Santiago Bernabeu.
Večeře v rodinách.
5. den
Typická španělská snídaně – Churros con chocolate
Kurz španělštiny nebo výuka na jedné ze škol ve městě Sigüenza (asi 5 vyučovacích hodin).
Oběd v rodinách.
Kurz astronomie (17 – 19). Kurz vede profesor astrofyziky Dr. Javier Bussons, který studenty zároveň připraví na
společné pozorování noční oblohy.
Večeře v rodinách.
Noční pozorování oblohy (22 – 24).
6. den
Kurz španělštiny (9 – 13).
Kurz o Donu Quijotovi (13 – 14,30). Kurz vede profesor literatury, který studenty provede nejzajímavějšími částmi
Cervantesova románu. Předávání závěrečných certifikátů.
Oběd v rodině.
Výlet do přírodní rezervace Alto Tajo a cisterciáckého kláštera. Výstup na rozhlednu Virgen de la Hoz s nádherným
výhledem na Río Gallo. Zastávka na středověkém hradu Molina de Aragón (španělská pevnost se zachovalými
hradbami).
Ženský cisterciácký klášter v Buenafuente del Sistal, jeptišky žijící v naprosté izolaci před okolním světem provedou
studenty klášterem a zazpívají.
Večeře v rodinách.
7. den
Den v rodinách.
8. den
Rozloučení s rodinami a přejezd na letiště do Madridu.

CENA POBYTU:

18.000,- Kč

V ceně je zahrnuto:
- doprava letecky – přímý let zpáteční Praha – Madrid (odlet z Prahy v 11,25, délka letu 3 hod. 5min., odlet
z Madridu ve 14,00, délka letu 2 hod.50 min.)
- transfer z/na letiště
- ubytování v rodinách, strava (plná penze)
- dopolední výuka španělštiny a odpolední kurzy a workshopy
- výlet do Madridu
- výlet do přírodní rezervace Alto Tajo
- kurz astronomie
- Tapas a churros con chocolate
V ceně není zahrnuto:
- cestovní pojištění (úrazové, příp. odpovědnosti či zavazadel) a kapesné

Přihláška a způsob úhrady:
•
•

•
•

Přihlášku je nutné odevzdat vedoucí španělské sekce gymnázia, Mgr. Martině Bartoškové, na e-mail
bartoskova@kgm.cz ,nebo osobně, a to nejpozději do 3.9.2018.
Nevratnou zálohu ve výši 10.000,- Kč je účastník povinen uhradit nejpozději do 10.9.2018
- bankovním převodem na číslo b.ú.: 4250338379/0800, variabilní symbol – ID studenta,
specifický symbol – 271.
účast studenta bude potvrzena pouze v případě přijetí zálohy ve stanovené výši v daném termínu!
Zbývající částku 8.000,- Kč je účastník povinen uhradit nejpozději do 30.9.2018.

Dispozice k odjezdu: Podrobné informace k organizaci pobytu, k odjezdu i návratu, obdrží účastníci na
informační schůzce po zahájení školního roku 2018/2019 s dostatečným časovým předstihem.

Potvrzení účasti na jazykovém pobytu - přihlášku - předejte vedoucí španělské sekce gymnázia, Mgr.
Martině Bartoškové, na e-mail bartoskova@kgm.cz , nebo osobně, a to nejpozději do 3.9.2018!

Mgr. Martina Bartošková, vedoucí sekce ŠJ, v.r.

Mgr. Lenka Rousková, ředitelka školy, v.r.

POTVRZENÍ ÚČASTI
na výchovně vzdělávacím zájezdu do Španělska
– Castilla La Mancha (Sigüenza) –

PŘIHLÁŠKA

TÝDENNÍ JAZYKOVÝ POBYT VE ŠPANĚLSKU
Souhlasím s tím, aby se moje dcera/ můj syn:
………………………………………………………………………, třída……………, datum nar. ……..………., r.č. ……………...…,
adresa bydliště……………………………………………………………………………………………………………………………………,
číslo pasu……………………………………………………, věk v době pobytu………………………………………………………..,
zúčastnil/a výchovně vzdělávacího zájezdu s intenzivní výukou španělského jazyka, který se koná
v termínu: od 21.10.2018 do 28.10.2018 ve Španělsku – Castilla La Mancha (Sigüenza).
* Označte správnou odpověď:
*Držíte dietu?

ANO X NE (v případě, že ano – uveďte jakou)

* Jíte všechno maso?

ANO X NE (v případě, že ne – uveďte jaké)

Alergie (zvířata, některé druhy potravin atd.) ………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zdravotní problémy …………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Rodiče studenta
příjmení a jména ………………………………………………………………………………………………………………………………….
kontaktní údaje (telefon) …………………………………………………………………………………………………………………….
Studenti nesmějí sami opouštět rodinu v době po návratu ze společného odpoledního programu na večeři!

Cenu zájezdu ve výši 18.000,- Kč se zavazuji uhradit dle uvedených dispozic.
Beru na vědomí povinnost dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu v zahraničí a při vzdělávacích,
turistických a dalších aktivitách ve Španělsku (viz pokyny BOZ při výjezdu na výchovně vzdělávací akci). V případě, že
účastník zájezdu vlastní nedbalostí, nepozorností, nekázní nebo nerespektováním pokynů pedagogů způsobí škodu na
majetku nebo zařízení, je povinen škodu uhradit na místě v plné výši.
Nejpozději v den odjezdu na studijní pobyt je student/ studentka povinen/na odevzdat vyplněné informace o
studentovi s prohlášením o bezinfekčnosti.
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a potvrzuji, že jsem si přečetl/a přiložené informace o zájezdu a souhlasím
se všemi uvedenými podmínkami, a tímto závazně přihlašuji své dítě na školní zájezd do zahraničí.
V Praze dne………………………………….

…………………………………………………………………….
podpis rodičů (zákonného zástupce studenta)
…………………………………………………………………….
podpis studenta/ studentky

