
Jazykový kurz na Maltě 

V rámci projektu Angličtina pro Tebe dostalo 15 pedagogů ze Střední školy informatiky, 

elektrotechniky a řemesel možnost zúčastnit se dvoutýdenního jazykového kurzu na Maltě. Jazykový 

kurz se konal v termínu 8. 8. – 22. 8. Výuka probíhala v městečku St. Julians ve škole ESE.  

Odlet byl naplánován na sobotní ráno z Vídně. Po příletu na Maltu nás přivítalo deštivé 

počasí. Mraky se však brzy rozplynuly a řidiči nás odvezli k hostitelským rodinám. V neděli jsme měli 

možnost odpočívat na pláži, v pondělí už nás však čekala škola. Na základě rozřazovacího testu, který 

prověřil naše znalosti angličtiny, jsme byli rozděleni do tříd podle jazykové úrovně. Třídy byly složeny 

z 2-12 žáků, kteří pocházeli z různých koutů světa.  

 Vyučování probíhalo v dopoledních i odpoledních hodinách. Výuka byla opravdu intenzivní, 

avšak na koupání se v krásně čistém moři i na poznávání okolních krás nám čas zbyl. Měli jsme 

možnost několikrát navštívit hlavní město Malty Vallettu, která nás okouzlovala v denních i nočních 

hodinách. Dále jsme využili volného víkendu k cestování na ostrovy Comino a Gozo. Někteří z nás 

využili možnosti podívat se do tzv. tichéch města Mdina. Toto středověké město má skutečně 

úžasnou atmosféru možná i díky tomu, že je v něm zakázána automobilová doprava. Za zmínku stojí 

také návštěva jihozápadní části ostrova, kde se nachází jeskyně Blue Grotto s křišťálově čistou vodou. 

 Jazykový kurz byl pro nás všechny velmi přínosný a zlepšil úroveň angličtiny všech 

zúčastněných. Odměnou za naši snahu byl certifikát o absolvování kurzu. Nesporný vliv na zlepšení 

angličtiny mělo také ubytování v hostitelských rodinách. 

 I přesto, že jsme zažili pár nepříjemných okamžiků, můžeme konstatovat, že se pobyt na 

Maltě vydařil a všichni na něj budeme rádi vzpomínat.  

 Velký dík patří Mgr. Tadeáši Stebelovi a Ing. Zdeňkovi Štibingerovi, kteří za projektem stáli a 

díky nimž máme spoustu zážitků. 

 

 

 



 

 

 


