Učební praxe 29. 9. 2020
1. ročník

Historickou Prahou v anglickém jazyce
Žáci se zúčastní prohlídky významných historických
památek našeho hlavního města s výkladem v anglickém
jazyce spolužáků ze 4. ročníku a vyplní pracovní list.
Výstup z praxe: vyplněný pracovní list
Kritéria hodnocení:
1. Účast
2. Správně vypracované odpovědi na otázky z pracovního
listu
3. Odevzdání pracovního listu při ukončení akce
Sraz:
29. 9. 2020 v 9.00 hodin ve vestibulu stanice metra B
Náměstí Republiky

Pedagogický dozor: Kateřina Kasalová, Tomáš Strejček

Učební praxe 29. 9. 2020
2. ročník

Exkurze na Letiště Václava Havla
Žáci se zúčastní exkurze po interiérech i exteriérech
letiště. Krátce se seznámí s provozem na letištní
ploše, zázemím interiérů terminálů i postupem odbavení
cestujících. V první části prohlídky se vydají autobusem
po ploše letiště, zhlédnou si starty a přistání u dráhy a
uvidí také samotné odbavení letadel před i po přistání.
Druhá část prohlídky se zaměřuje na interiéry Terminálu
1 a 2. Žáci se seznámí s odbavením cestujících a
rozdílnou bezpečnostní kontrolou mezi Terminály 1 a 2.
Podívají se také do některého z letištních salonků.
Výstup z praxe: vyplněný pracovní list
Kritéria hodnocení:
1. Účast
2. Správně vypracované odpovědi na otázky z pracovního
listu
3. Odevzdání pracovního listu nejpozději do 2. 10. 2020
na email vojtiskova@sos-start.cz
Sraz:
29. 9. 2020 v 8:20 hodin ve vestibulu stanice metra A
Veleslavín u informačního centra DP
Pedagogický dozor: Jan Pešice, Sabina Vojtíšková

Učební praxe 29. 9. 2020
3. ročník

Po památkách Prahy s průvodcem
Žáci budou průvodcovat vybrané pražské památky
ostatním spolužákům. Každý žák představí jednu
vybranou památku z historického centra našeho hlavního
města.
Seznam památek: viz příloha
Výstup z praxe:
průvodcování vybrané historické památky
Kritéria hodnocení:
1. Rozsah a plynulý projev v délce max. 5 min. (cca 1
normo strana)
2. Kultivovanost projevu a neverbální komunikace
3. Obsah informačního minima
Sraz:
29. 9. 2020 v 9.00 hodin před Obecním domem
Pedagogický dozor:
Zdeňka Kratochvílová, Viktorie Kostelecká

Učební praxe 29. 9. 2020
4. ročník

Historickou Prahou v anglickém jazyce
Žáci budou průvodcovat v anglickém jazyce pro
spolužáky 1. ročníku. Každý žák představí jednu
vybranou památku z historického centra našeho hlavního
města.
Seznam památek: viz příloha

Výstup z praxe:
průvodcování vybrané památky v anglickém jazyce
Kritéria hodnocení:
1. Rozsah a plynulý projev v délce max. 5 min. (cca 1
normo strana)
2. Jazyková správnost a rozsah jazykových prostředků
(minimálně úroveň B1)
3. Kultivovanost projevu a neverbální komunikace
4. Obsah informačního minima

Sraz: 29. 9. 2020 v 9.00 hodin ve vestibulu stanice metra
Náměstí Republiky
Pedagogický dozor: Kateřina Kasalová, Tomáš Strejček

Příloha - Seznam památek
Náměstí Republiky
Obecní dům
Prašná brána
Staroměstské náměstí
Orloj
Kostel sv. Mikuláše
Španělská synagoga
Židovská čtvrť
Rudolfinum
Královský letohrádek
Pražský hrad
Chrám sv. Víta
Zlatá ulička
Malá Strana
Lennonova zeď
Karlův most
Václavské náměstí
Národní muzeum
Loreta
Petřín
Trojský zámek
Národní divadlo
Vyšehrad
Tančící dům

