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Partneři

• Vysílající organizace
Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o.

• Přijímací organizace
DKW Engineering Ltd., Quatremaine Rd, Portsmouth, PO3 5RD Hampshire

• Zprostředkovatelská organizace
Language Solution, Portsmouth, UK



Příprava - kurz

• chtěl bych se omluvit za to že nemám žádnou fotku k tomuto tématu

• takže na kurz jsme chodili předpokládám 2 měsíce předem pokud se nemýlím

• tento kurz byl zaměřený na zdokonalení naši angličtiny a přípravu na dojezd do 
Anglie

• přineslo mi to pár nových slovíček, které jsem potom v Anglii využil 

• Na konci kurzu jsme dělali závěrečné testy, ve kterých jsem prospěl a měl jsem 
šanci využít možnost, kterou mi nabídla škola v rámci výuky a sebezdokonalování



DKW Engineering

• Toto byla firma, ve které jsem pracoval přes celý měsíc zájezdu

• Byla zaměřena na vyráběni samostatných dílu v různých průmyslových využití: letecký, obranný, 
environmentální, jaderný, lékařský a petro chemický průmysl a také další odvětví, která vyžadují 
přesné komponenty

• Fimra je hlavně založena na výrobě CNC, které mají puštěno i přes noc  a jediné potřebné je lidská 
kontrola zda stroj funguje tak jak má 

• Byli zde lidi z různých národnosti a základní jazyk dorozumíváni byla samozřejmě angličtina

• Ve firmě se dělila na tři výrobní části: kontrola měřeni (zde jsem strávil nejvíc času)
CNC výroba

a vedlejší práce



Fotky z práce



Výlety

• London

• Historic Dockyars in Portsmouth

• Arundel Castle

• Submarine museum

• Spinnaker Tower

• Isle of Wight

• Winchester



London



LONDON

• Byl to fajn výlet do hlavního města kde jsme okoukali základní 
památky Anglie jako je například: Big Ben, Buckingham Palace a další 
zajímavosti 

• Pluli jsme na lodi přes hodinu po celé řece Temže, až jsme opět 
dopluli na místo ze kterého jsme vypluli 

• Nejvíc mě zaujal London Eye na který jsem chtěl jít

• Výlet v londýně byl krátky nato abychom stihli vše co tam bylo



Buckingham Palace Big Ben



Historic Dockyard



Historic Dockyard

• Bylo zde strašně moc lodí a moc zajímavých informacích o nich v 
muzeech nebo v nich samotných 

• Nejvíce mě zaujala loď nebo pirátská, která měla tři patra, ale byla 
hodně nízká takže jsem byl rád když jsem vyšel ven

• V této lodi se nacházel našlapovací soustruh poháněn mechanicky 
přenesenou silou ze šlapadla do hlavního pohybu vřetene 

• V některých lodích byly i ukázky nebo videa anebo animace popisujíci
danou loď nebo koráb



Radarová loď

Dělo lodě

Uživáme výletu →



Arundel Castle



Arundl Castle 

• V tomto hradu mě zaujala zahrada, která se myslím nazývá Eden 

• Bylo to klidný místo s velkou zahradou a kostelíčkem kde byly asi 4 
oltáře

• Náš výlet byl naplánovaný na procházení hradu a pak následně do 
Edenové zahrady

• Tento výlet končil rozchodem v tamním městě kde jsme zašli skupina 
do burgrárny za 10 liber jeden





Submarine museum



Submarine museum 

• Zde jsme viděli vrak vylovený z moře (viz. Úvodni obrázek )

• Jednalo se asi o velkou volkou se třemi podlažími a místy pro 30 děl 
na každé straně (podle animace )

• Chodilo se v tomto muzeu po podlažích kde ke každému podlaží 
patřilo jedno podlaží lodě 

• Na tomto výletě bylo zajímavá část dívat se na ten vrak zezhora a 
uvažovat nad tím že se eště nerozpadl 

• Omlouvám se, více fotek nemám z důvodu tmy a problémem baterii v 
telefonu 



Spinnaker Tower



Spinnaker Tower

• Je to budova vystavěna na jihu poloostrova Porthsmouth

• Dosahuje výšky 170 kde se jezdí nahoru výtahem

• Nahoře se nachází restaurace a vyhlídky 

• Nejvíc pohodové to bylo nahoře kde nebyla žádná střecha a mohl 
jsem si tam rozvalit nohy na ležáku a chillovat





Isle of Wight



Isle of Wight

• Zde to byl krásný výlet na ostrově kam jsme pluli se vznášedlem (pár 
lidem se neudělalo dobře ) 

• Jeli jsme busem k bývalému bydlišti královny jestli jsem to opět 
správně pochopil

• Následně po prohlídce jsme jeli na krásny vrch kde jsme měli krásný 
rozhled na moře a louky a dlouhý a vysoký útes

• Cestou tam jsme jeli s busem, který měl otevřenou střechu 

• Když jsme čekali na bus zpět měli jsme rozchod na místní pouťi

• Dojeli jsme dom asi kolem 8 večer :D aneb si to už nepamatuju





Winchester



Winchester 

• Toto město bývalo hlavním městem Anglie kde se zrodila legenda o 
Artušovi 

• Výlet byl zdlouhavý, ale zvládli jsme to 

• Zaujala mě katedrála, která byla postavena na bahně a byla také 
jednou zničena, ale opět zrekonstruovali 

• Měli jsme rozchod kde většina lidi asi šla se najíst aneb šli do Primarku

• Ke konci rozchodu jsem si lehl do parku u jednoho kostela nebo spíše 
další katedrály a čekal jsem dokud čas na odpočinek nevyprší





Volný čas



Volný čas

• To byla ta nejlepší věc ze všech výletů

• Chodili jsme ven se skupinou lidi a prostě jsme si jen tak povídali a 
smáli se

• Byla to možnost pro nás všechny nabýt nová přátelství a strávit spolu 
dobrej měsíc plny zábavy a radosti

• Nic mi nechybělo když jsem byl venku s ostatními

• A v mé ulici jsem znal všechny prodavače jak od kebabu tak od všech 
tří večerek, s každým jsem si povídal a rozuměl si se všema





Trocha sportu



Přínosy

• Celý tento projekt mi přinesl hodně zkušeností s výrobou a technicky 
mě to více zaměřilo, až si troufnu říct zdokonalilo 

• Nezlepšilo to nejen můj anglický jazyk ale i mou osobnost

• Dokázal jsem si nastavit cíl a toho se držet

• Chtěl jsem jet tak jsem se snažil a povedlo se to a velké díky paní 
učitelce, která mě v tom podpořila.

• Byla to jízda děcka, třeba bych to někde jinde zopáknul :D



Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží 
pouze názory autora, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v 
této publikaci.

 


