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Vážení příznivci Arcibiskupského gymnázia a anglického
jazyka,
rádi bychom vám představili svůj projekt na podporu výuky angličtiny a zkvalitnění prostředí a
vybavení školy. V učebně 002 v přízemí chceme vytvořit tzv. Anglický klub 002, který by v době
vyučování sloužil jako odborná anglická učebna a po vyučování jako knihovna a klubovna
specializovaná na angličtinu, kde by studenti měli zázemí pro samostatnou i skupinovou přípravu či
relaxaci.

Co všechno by v Anglickém klubu 002 mělo být?
Veliká knihovna s beletrií anglicky píšících autorů v originálech, zjednodušených vydáních,
příp. překladech, s odbornou literaturou, slovníky a encyklopediemi
Školní nábytek a nábytek k odpočinku
Studentské počítače
Horizontálně posuvná tabule na celou šířku přední stěny s bílou magnetickou popisovací
tabulí, nástěnkovou sekcí a flipchartem
Koberec a závěsy
Projektor a zatemnění
Sluchátka
Kvalitní vybavení pro natáčení a střihání videa
Magnetický nátěr na část zdi, kde by se mohly vystavovat studentské práce
Stojan s časopisy

A jak by měl klub fungovat?
Jako profesionálně vybavená učebna angličtiny v době vyučování a potom jako studovna a
klubovna, kde by byl vždy k dispozici někdo z angličtinářů pro odborné konzultace a půjčování
knižního fondu. Studenti by zde měli prostor pro přípravu individuálních i skupinových úkolů,
prezentací a dialogů, psaní esejí. Mohli by využívat knihovní fond, počítače i bezprostřední
konzultace s pedagogem. Mohli by zde také odpočívat s knížkou či sluchátky a šálkem čaje, zahrát
si nějaké anglické hry. Chceme, aby klub pro ně byl příjemným a inspirativním místem, aby v něm
pobývali rádi při vyučování i po něm.
Nápad to není úplně nový, o nějakou formu anglického klubu usilujeme již řadu let a leccos
se nám již podařilo získat.

Co tedy již máme?
Spoustu knih
Školní nábytek
Studentské počítače
Koberec a závěsy
Projektor a zatemnění
1

Sluchátka

A co nám chybí?
Knihovna, do které bychom tu spoustu knih umístili. Musí být bytelná a taky pohledná. (cca
220 000 CZK)

Horizontálně posuvná tabule na celou šířku přední stěny s bílou magnetickou popisovací
tabulí, nástěnkovou sekcí a flipchartem (cca 70 000 CZK)
Nábytek na odpočívání
Kvalitní mikrofony a program na střihání videa
Magnetický nátěr na část zdi
Stojan na časopisy

Proto se na vás obracíme s prosbou o příspěvek v libovolné výši
Rozhodnete-li se náš Anglický klub 002 podpořit, pošlete prosím svůj příspěvek na účet školy číslo
304547021/0100, var. symbol: 002 a do zprávy pro příjemce uveďte jméno dárce a heslo
Anglický klub. Abychom vám mohli vystavit potvrzení o přijetí daru pro daňové účely, musíme znát
další údaje, pošlete tedy prosím zároveň emailovou zprávu hospodáři školy na zouhar@arcig.cz [3].
Děkujeme!
Za kolektiv učitelů AJ
Ivana Hajičová
« Zpět
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