
Jazykové kurzy v zahraničí 

Můj první jazykový kurz jsem absolvoval ve 13 letech. Byl jsem v Anglii v malém městečku Swanage u 

pobřeží kanálu La Manche. Celé město s okolní krajinou působilo naprosto úchvatně. Nikdy 

nezapomenu, jak vypadalo a i když bylo malé, bylo vždy co dělat.  

Fast foody, spoustu obchodů a dokonce i několik kasin. Studoval jsem ve škole jménem ,,Harrow 

House“. Velký školní komplex, k dispozici bazén, hřiště, tenisové kurty, restaurace a kino aj. Výuka 

probíhala tak, že jste byli skupina A nebo B. Skupina A měla sporty ráno a angličtinu odpoledne a 

skupina B naopak. Délka trvání programů sportu a výuky byly 3 hodiny. Jídelna a restaurace byla 

naprosto skvělá, vždy jsem odcházel do pokoje přecpaný k prasknutí. Skvělí lidé, skvělá atmosféra. Na 

tento kurz pamatuji jako na nejlepší, ve kterém jsem mohl být. 

     

Dále jsem byl ve 14 a 15 letech na Maltě ve škole s názvem ,,ESE“ (European school of English). 

Doporučuji jet na Maltu starší než 14letý kluk. Program ESE spočíval jenom ve  

2 hodinách výuky angličtiny každý všední den bez sportů, protože dennodenně bylo hrozné vedro. 

Pro ESE je důležité jenom to, aby jim studenti chodili do hodin a žádné mimoškolní aktivity nebyly, po 

škole bylo volno. Maltu si užije asi každý, jsou zde kluby a památky. Alkohol je zde povolen už od 16 

let. Ale moc se zde anglicky nenaučíte, učitelé byli převážně mladí lidé, kteří nevěnovali vašemu 

studiu moc velkou pozornost a spíše si dělali nějaké vlastní věci. Ten, kdo má rád diskotéky, víno, 

ženy a zpěv, tak pro něj je Malta ideální. Není tu snad ani jediná písečná pláž. Za sebe říkám nic moc, i 

když jsem si pobyt užil.  

   

 

 



V 16 letech jsem pro změnu odjel do Barcelony, abych zde studoval španělštinu. Škola se jmenovala 

,,Enforex Spain“. Výuka zde probíhala dobře, byla velmi dobře organizovaná. Své dnešní znalosti 

španělštiny jsem získal tam. Velice hezké prostředí a dobrý personál školy, jídlo bylo skvělé, vždy jsem 

se dobře najedl. Ráno probíhala 3 hodiny výuka a pozdější program spočíval ve výletech po 

Barceloně. Pouze 2 věci ale musím Barceloně vytknout. První je počasí, každý den bylo krásně, ale 

kolem 16 hodiny se vždy zatáhlo, pršelo a byla zima. Proto valná většina našeho zájezdu dostala 

angínu. Druhá je kriminalita mládeže. Ještě nikde jinde jsem neviděl 5leté kapsáře. Ale jinak to byl 

úžasný zájezd. 

   

 

Můj poslední jazykový kurz byl na Kypru. Říká se, že máme nejkrásnější ženy na světě. Po návštěvě 

Kypru, kde se zrodila z mořské pěny bohyně Afrodita, musím nesouhlasit. Tolik krásných žen jsem 

neviděl nikde jinde. Atmosféra byla úžasná, nádech Anglie byl cítit všude. Denně bylo nebe bez 

mráčku a hrozné vedro. Byl jsem ve škole s názvem „The languagee explorer“. Výuka probíhala ráno 3 

a půl hodiny. Sporty se kvůli horku provozovaly až k večeru. Po škole se jelo vždycky na pláž, kde byly 

úžasné restaurace. Tam jsem se vždycky najedl na zbytek dne dopředu, protože v našem hotelu 

„Episkopiana“ neuměli moc vařit.  Hotel měl samozřejmě bazén, kde jsem se svými vrstevníky trávil 

nejvíce času. Byl to krásný jazykový pobyt! Vřele doporučuji. 
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