
JAZYKOVÝ KURZ ANGLIČTINY V OXFORDU 

 

Letošní léto (2012) jsem strávila 14 dní na jazykovém kurzu angličtiny v Oxfordu. Jela jsem tam se 

společností St. Giles summer a byla jsem nadšená. St. Giles poskytují skvělé služby. Měla jsem také 

štěstí na lidi, jak na vedoucí, tak na studenty.  

Bydleli jsme na koleji jedné z oxfordských universit a každý jsme měli svůj vlastní pokoj s koupelnou a 

pracovním stolem. Každých šest pokojů mělo na chodbě svou kuchyň/společenskou místnost a tam 

jsme se odpoledne nebo večer scházeli.  

Jídlo jsme měli zajištěné ve školní jídelně a na výlety dostávali balíčky. Můžu říct, že jídlo v naší jídelně 

bylo opravdu dobré. 

Výuku jsme měli pět dní v týdnu po 5 hodinách. První den jsme byli rozděleni do čtyř skupin podle 

obtížnosti. Každá skupina měla maximálně 15 členů. Dostali jsme také učebnice podle stupně 

obtížnosti, a podle nich jsme pracovali. V hodinách jsme dělali gramatiku, vytvářeli vlastní proslovy 

atd. Hodně jsme probírali reálná témata jako zvyky, kulturu atd. Často jsme se bavili o různých 

odlišnostech, jakými se jednotlivé národy liší. Takže jsme se nejen zlepšili v angličtině, ale ještě jsme 

se něco přiučili o okolním světě. 

Na výlety jsme jezdili často. Každý týden nás čekaly dva celodenní (Londýn, Portsmouth...) a několik 

odpoledních (Winchester, Stratford…). Ve městě jsme vždycky společně prošli důležitá místa a pak 

jsme měli volný čas. Když jsme necestovali, vedoucí pro nás měli připravené různé aktivity (sportovní 

hry, kvízy, diskotéky, pizza party,...) 

V Oxfordu jsem se seznámila s mnoha úžasnými lidmi a doteď s nimi udržuji kontakt. Nikdy jsme 

neměli problém se dorozumět a i když jsme třeba nevěděli slovní zásobu, pomohly nám online 

slovníky nebo opisy. Užili jsme si spoustu legrace a myslím, že jsme si zlepšili konverzaci a pochytili 

různé nové fráze, které se ve škole nenaučíme. Já tedy určitě. Myslím si, že to byla skvělá zkušenost a 

určitě si chci příští léto jazykový pobyt zopakovat. 

 

                Diana Kněžínková, SO2B 

 


