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Poděkování za 
organizaci našich 
jazykových kurzů patří 
také agentuře "Jazyky 
v zahraničí"

Učitelé se konečně dočkali a po roce nejistoty a čekání vyrazili na své pobyty po světě v 
rámci projektu Erasmus+ "Vzdělávání učitelů". Celkem sedm kantorů trávilo část prázdnin 
v jazykových školách na různých místech Evropy kde dohromady nastudovali 380 hodin v 
cizím jazyce. Účastnili se 14-denních jazykových a metodických kurzů, aby osvěžili své 
znalosti jazyků, seznámili se s kulturou daných zemí a naučili se něco nového.

Našim cílem bylo klást důraz na implementaci nových výukových metod a podporovat 
odborný růst pedagogů jak jazykářů, tak i nejazykářů.  
Jelikož naše škola je svým zaměřením orientovaná na obchodní činnost, potřeba 
komunikace o těchto odborných tématech je velmi aktuální. Je proto nezbytně nutné, aby i 
pedagogové jazykových předmětů mohli ve spolupráci s pedagogy odborných předmětů 
připravit pro studenty ucelené informace i v anglickém jazyce a propojit tak jak odbornou 
tak jazykovou stránku vzdělávání našich studentů. 
Ke splnění těchto cílů jsme využili tak důležitý kontakt s jazykem a kulturou přímo v dané 
zemi. 

Jazyky v zahraničí

http://www.jazyky-v-zahranici.cz/


Petra Pajtlová - Malta 
Jana Suchánková - Malta 
Jarmila Šístková - Malta 
Petra Pavlásková - Malta
Hana Andrýsková - Malta 
Monika Nováková - Německo 
Lenka Pospíšilová - Rakousko



Petra Pajtlová 
- Malta - St Julians - Gateway school of English - 
Metodologický kurz 
Původní místo studijního pobytu v Dublinu jsem musela 
vyměnit za Maltu, která se pro zahraniční turisty otevřela 
1.června. Po přísných kontrolách zdravotního stavu (negativní 
PCR test a vyplněné formuláře) na letištích v Praze a na Maltě již 
nic nebránilo v roušce a 40-ti stupňovém vedru začít studovat 
metodiku a seznamovat se s tamní kulturou. Tady jsou střípky: 
Veřejná doprava byla dříve rodinným podnikem, malé autobusy 
se dědily z otce na syna a zajišťovaly dopravu z dané vesnice do 
hlavního města a zpět. Tradiční jídla jsou fenek (králík) a pastizzi 
(listové pečivo plněné sýrem či hráškem), lampuki je 
nejrozšířenější ryba, místní pivo se jmenuje Cisk. Domy mají svá 
jména a originální kliky, jejich obyvatelé uctívají svaté. Stojí za to 
navštívit současné hlavní město Vallettu a bývalé hlavní město 
Mdinu, která tvoří jeden celek s Rabatem. Pro Malťany je 
hlavním jazykem maltština, stejně jako angličtina. Většina rodin 
zahrnuje cizí národnosti, hlavně Angličany, kteří jim za 
statečnost ve 2. světové válce přidali na vlajku kříž sv. Jiří. 
Všichni jsou zde usměvaví a vstřícní, vždy ochotní pomoci 
turistům, kteří chtějí toto malé souostroví prozkoumat.







O opuštěné kočky je tu náramně 
postaráno, v parcích mají i svoje domky a 
jsou pravidelně krmeny.

Návštěva sklářské dílny v Mdině.



"Pastizzi" (listové pečivo plněné 
sýrem či hráškem 😋)



Hana Andrýsková 
 - Malta - St Julians - Gateway school of English - Obchodní angličtina 

Musím začít: "Měla jsem to štěstí......" a odjela studovat na Maltu obchodní angličtinu, kterou na naší 
"obchodce" určitě využiji. Vše vyšlo jak mělo a můj superintenzivní kurz jen já a učitel jsme zvládli ještě 
"face to face" 

Vůbec jsem netušila kolik toho Maltská republika nabízí. Naštěstí jsem na to měla 14 dní a mohla ji 
křížem krážem prozkoumat. 
Cestování bylo “relativně” jednoduché veřejnou dopravou (21 €/týden) po všech ostrovech. Dle mého 
domácího jsou jízdní řády a nejen to na Maltě tak trochu “ish” = přibližně (někdy jedou dřív, někdy 
později, někdy vůbec a vyjímečně přesně 😀 . Ostrov je dlouhý 27km a široký 14,5km. Tak by se dal i 
klidně projít nebo proběhat. Ne ale v tahle vedra (cca 40°C) na rozdíl od ČR se v noci skoro vůbec 
neochladí a domy jsou stále rozpálené. V tomto období nezabírá ani kámen - základní stavební 
element většiny maltských domů. 
Když ještě zůstanu u cestování, tak ti co by si mysleli, že si tam půjčí auto, by byli asi spíš blázni. Na 
Maltě, jako bývalé britské kolonii (do r. 1964) se jezdí vlevo. Všichni jezdí jako 🐷 , s ukazováním se taky 
moc nepářou a do toho všeho se tam ještě motají sebevrazi na elektrických koloběžkách. 
V EU jsou jako my od r. 2004, úřední jazyky jsou maltština a angličtina a platí se eurem. 
Malta je prostě multi …… snoubí se tu kultura, historie a zábava. O kráse moře asi nemusím psát… 
Nebylo úplně lehké rodině sedící doma na zadku posílat ty úžasné fotografie a popisovat ty 
nezapomenutelné zážitky..... Musím ale s určitou dávkou sobeckosti přiznat, že tahle životní příležitost 
byla prostě skvělá 🤗  
Zde je zlomek zachycený kamerou.



Tak to mě 
dostalo - v 
nadmořské 
výšce asi 
11000m 
teplota -52 
stupňů

"My first flight ever 🤗 ✈  " 



Ta nádherná modrá, 
nejmodřejší na ostrově 
Comino - Modrá 
laguna - ráj na zemi, 
ale vedro jako v pekle 
😃



Kde jinde ochutnat 
čerstvou rybu než v 
rybářské vesničce 
Marsaxlok- každá 
loďka tu má oči, 
které chrání rybáře 
před nebezpečím z 
moře👀



"Hypogeum" - 
podzemní posvátné 
prostory vytesané do 
skály v Paole. 
Třípatrový komplex z 
doby asi 4000 př.n.l. 
objeveno až v roce 
1902 
“Tarxien Temples” - 
megalitická stavba z 
doby 3600-2500 
př.n.l.



Malta a její architektura - 
kámen a dřevěné balkónky 
Jejich funkce byla dle 
zdejších vykladačů dvojí. 
Jednak měla ochránit 
majetné dámy před 
slunečními paprsky a tak 
jim uchovat co nejbělejší 
kůži. To jen chudý dělný lid 
na přímém slunci nosil dnes
žádaný bronz. 
Druhou funkcí bylo jejich 
umístění nad hlavami 
kolemjdoucích a 
brebentících poddaných, 
kde měly ony šlechtičny a 
lépe postavení lidé větší 
přehled o všech drbech a 
klípcích, které zněly ulicemi 
maltských měst. 
Být doma a přece venku, 
mít současně pod 
kontrolou, co se děje tam i 
onde.....🤔





A samozřejmě 
škola - Gateway 
school of English 
(San Gwann-St 
Julian’s) - 
dopolední kurz 
Business English 
s maltským 
učitelem 
Andrewem a 
spolužačkou 
italkou Elisou.



Korupce a špinavá 
politika kvete v 
každé zemi. 
Památník věnovaný 
protikorupční 
aktivistce a 
novinářce Daphne 
Galiziové. Přes 
veškeré 
zastrašování a 
výhrůžky ve své 
práci pokračovala 
až do osudného 
dne, kdy se stala 
objetí atentátu a v 
jejím voze byla 
odpálena bomba 
(2017). 
 Její syn pokračuje v 
její práci.



No parádní 
místečko na 
randíčko 
(samozřejmě
 néé moje😀 
) - Tritonova 
fontána

Římsko-katolická 
katedrála Sv. Jana 
křtitele - barokní skvost, 
místo odpočinku 
velmistrů řádu - vládců 
ostrova, s malbami 
Caravaggia.

Valletta - hlavní 
město



Jako tělocvikářka jsem se 
samozřejmě musela 
vyřádit i sportovně. 
Skok z útesu v Paul's Pool 
jsem brala jako povinnost 
😨 No alespoň jsem si 
protáhla dutiny. 
Nemuselo to ale být tou 
slanou vodou.....🙄



Milé setkání s kolegyňkou Peťou ve Vallettě.

Propojení 
architektury



To ticho....ani 
cikádka.....v pozadí 
“Tarxien Temples”



Jarmila Šístková 
- Malta - St Paul's Bay  

Původně plánovaný kurz v Lotyšsku se kvůli pandemii covidu neuskutečnil, a tak jsem 
dostala možnost v rámci učitelského Erasmu+ poznat Maltu a upevnit si základy angličtiny. 
Poprvé jsem navštívila zemi, kde se na silnicích jezdí vlevo. Na přechodech se český chodec 
musí pečlivě rozhlížet, protože síla zvyku je silná a není jednoduché se přeorientovat. Silnice 
jsou často lemovány opunciemi (druh kaktusu). Dnes už vím, že fotografie je třeba pořizovat 
z dostatečné vzdálenosti, pokud si na památku nechcete odnést i mikroskopické trny. Plody 
opuncie jsou jedlé a vyrábí se z nich místní likér Bajtra. Typický nealkoholický nápoj je 
limonáda Kinnie z hořkých pomerančů a bylinek. 
Ubytovaná jsem byla ve městě Saint Paul´s Bay, kde jsem v místní Alpha School absolvovala 
kurz anglického jazyka pro učitele. Prezenčně jsem si výuku užila pouze první dva dny. 14. 
července byly jazykové školy na Maltě zavřeny a výuka přešla do režimu on-line. Měla jsem 
tak možnost vyzkoušet si tento způsob výuky z druhé strany, tentokrát jsem se ocitla v roli 
studentky. Ve skupině jsem byla s polskými spolužáky a společně s nimi jsem navštívila Malta 
National Aquarium. Zajímavé bylo procházet tunelem a pozorovat, jak se vám nad hlavou 
prohánějí žraloci.



Na Maltě je spousta míst, která rozhodně stojí za vidění. Modrá laguna u ostrova Comino s 
tyrkysově modrou vodou učaruje každému. Podle legend má být Gozo bájný ostrov z řeckých 
mýtů, kde Odysseus prožil sedm let s nymfou Kalypsó. Také ve Vallettě, zapsané od roku 1980 
na seznam světového dědictví UNESCO, Mdině a Rabatu na vás dýchne historie. 



Velmi na mě zapůsobila návštěva Rotundy 
Santa Marija Assunte ve městě Mosta. V kopuli 
je viditelná opravená díra, kudy v dubnu 1942 
během bohoslužby dovnitř prolétla německá 
bomba, ale nevybuchla. Podle legendy měl být 
uvnitř bomby místo výbušniny písek a vzkaz 
od dělníků z plzeňské Škodovky, kteří bombu 
vyrobili a sabotáží Malťany zachránili.





Lenka Pospíšilová - Rakousko - Vídeň 

Vídeň je jedno z nejkrásnější měst v našem blízkém okolí. Dlouhá a 
bohatá historie v něm zanechala nespočet nádherných památek, 
kulturních zajímavostí a míst, která prostě "musíte" vidět..Výhodou 
je určitě vzdálenost, spoje jsou bezproblémové a doprava ve Vídni 
vyřešena na výbornou. Vídeňáci jsou velmi milí a ochotní poradit či 
navést správným směrem. Samozřejmě člověk musí počítat s tím, 
že když osloví na ulici 5 lidí, tak asi 3 z toho německy moc nemluví, 
jsme prostě ve městě, kde se setkávají různé národnosti a kultury. 
Rovněž Češi zde mají své zastoupení, ale nesetkáte se s nimi zas až 
tak často, jak bychom si mohli myslet. Co se týče vzdělávání na 
jazykové škole, musím říct, že jsem byla příjemně překvapená. 
Většina lektorů studuje nebo vystudovala němčinu, takže jsou 
schopni poradit s různými záludnostmi a vysvětlit, která část 
gramatiky je pro "běžný život" nezbytná a kterou část můžeme tak 
trochu "ošidit", protože už se považuje za zastaralou nebo příliš 
komplikovanou. Ve skupině se setkávají lidé z celého světa - nejen 
z Evropy - každý má své příběhy, své důvody, proč se učit německy 
a spolupráce s nimi je opravdu zajímavá. První týden byl zaměřen 
na téma "utopie" a s tím spojené různé texty, videa apod. 
Nechyběla ani metodika, a tak si pro naše studenty odnáším tipy 
na různé učebnice, hry a doplňkové materiály.



O Vídni jako takové není třeba psát mnoho informací, každý zná nejzajímavější místa a 
památky, já znám po prvním týdnu i místa, která se v průvodci neobjevují. Zkrátka a 
dobře Vídeň je krásné místo nejen ke studiu, ale také k procházkám, poznávání kultury a 
historie, neboť ta je s dějinami naší země velmi úzce spojená. A protože i jazyk je živý 
organismus, který se neustále vyvíjí, tak si odnáším také spoustu nových výrazů, obratů a 
ráda je budu předávat dál.





Do původní destinace, britského Bournemouth, nás covid nepustil, proto jsem jako většina 
angličtinářů odjela na Maltu. Malta je kus neopracovaného kamene, který někdo jen tak 
hodil do moře. Kousek dál pohodil ostrůvek Comino a pak ještě Gozo. Pláže jsou jen tam, 
kde se skála uvolila poskytnout kousek místa písku. Vše je pokryté měkkou vrstvou 
vysušených řas a ulice pak vrstvou jemného prachu. Kolem zní maltština, jazyk, který je 
směsicí italštiny okořeněné arabštinou a britskými výrazy. Už jen z řeči je patrné, kolik tu 
prošlo za ta léta civilizací a kolikrát byla Malta něčí kolonií. Za 7000 let, kdy je ostrov 
osídlený, se tu vystřídali Féničané, Kartáginci, Římané, Arabové, Normané, vládci Aragonu a 
Kastilie, Napoleon Bonaparte, v novější době pak Britové. Od 60.let je Malta nezávislá. 
Malta přes den nemá barvy, vše je vyšisované sluncem. Domy jsou ve stádiu věčné 
nedokončenosti. Půda je červená a kamenitá, rodák z Hané nepřestává žasnout, že se tu 
dá něco pěstovat. Bohužel si tu krásu Maltané pokazili obřími hotely, které se tyčí nad 
sebemenší pláží, a neuvěřitelným množstvím odpadků, které se válí všude kolem. Je těžké 
udělat fotku, aby na ní nebyla aspoň plechovka nebo plastová láhev. My jsme však nepřijeli 
jen poznávat jinou kulturu, ale také studovat metodiku a oprášit znalosti jazyka v místní 
jazykové škole Alpha School. Máme obrovské štěstí na lektorku, Britku Sarah, která nám 
poskytuje spoustu zajímavých aktivit pro studenty.

Jana Suchánková - Malta - St Paul's Bay







Petra Pavlásková - Malta - St. Paul's Bay 

Kurzy obchodní angličtiny mají na Maltě 
vysokou úroveň i vzhledem ke skutečnosti, 
že angličtina je druhým úředním jazykem. 
A tedy i jazykem veškerého obchodu a 
dění na Maltě. Malta se momentálně 
potýká s celou řadou omezení a 
ekonomických restrikcí způsobených 
pandemií covid 19. Z důvodu propadu 
turistického ruchu o 80 % v minulém roce, 
vláda vyhlásila v roce 2021 ekonomický 
balíček obnovy nejdůležitějších 
ekonomických odvětví postižených 
pandemií. Mimo jiné chtěla podpořit 
turistický ruch a dala všem turistům 
starším 16 let, kteří navštíví zemi po dobu 
více jak 15 dní, poukaz v hodnotě 300 EUR, 
kterým je možné zaplatit útratu v 
restauraci či k úhradě výletů při 
objevování této krásné země.



Podle páté knihy Nového zákona 
ztroskotala loď vezoucí apoštola 
Pavla do Říma na ostrově, který 
řada historiků určila jako Maltu. 
Tradičně jsou Ostrov Svatého Pavla 
a Záliv Sv. Pavla (St. Paul´s Bay) 
označovány jako místo, kde ke 
ztroskotání došlo.

Město St. Paul´s Bay se nachází v severním 
distriktu státu Malta, zhruba šestnáct 
kilometrů severozápadně od hlavního města 
Vallety. Město má bohatou historii. Nejstarší 
archeologické nálezy potvrzují osídlení lidmi 
v této oblasti až do období 4000 př. n. l. Byly 
zde nalezeny také Punské hroby a další 
pozůstatky z doby bronzové. Během 
římského období se město St. Paul´s Bay 
stalo důležitým přístavem.





Monika Nováková - Německo - Lindau 

Lindau - malebné městečko na břehu Bodamského jezera. To je 
cílová stanice mého 14denního pobytu v Německu. Jezero leží na 
hranici mezi třemi německy mluvícími zeměmi - Německem, 
Rakouskem a Švýcarskem. Místní obyvatelé jsou velmi milí a 
pohostinní, a protože se jedná o oblíbenou dovolenkovou destinaci, 
slyšíme kolem sebe nejrůznější jazyky. Také samotná škola má žáky 
nejen z celé Evropy, ale i např. z Asie. Můžeme tak vzájemně získávat 
zkušenosti a dozvídat se zajímavosti z různých koutů světa. 
Jazykový kurz probíhá každý den dopoledne v malých skupinách, 2x 
odpoledne se schází vybraní učitelé, aby si předali zkušenosti z 
oblasti metodiky. Kromě výuky organizuje škola různé aktivity 
zaměřené na poznávání místní kultury a zvyků.



Nezapomenutelným zážitkem je návštěva hlavního města Bavorska - Mnichova. Jeden den 
v této metropoli je málo, ale přesto jsme svižným tempem prošli historické centrum a 
podívali se i na moderní BMW svět, či navštívili olympijskou vesničku. Z Lindau je to jen pár 
kilometrů do rakouských Alp, a tak jsme využili místní vlakové spojení a vydali se přes 
hranice do Bregenz a odtud na krátkou túru na horu Pfänder. Místní říkají, že z hory je 
nejkrásnější pohled na Bodamské jezero. Rovněž během těchto mimoškolních činností 
"pilujeme" své znalosti němčiny, jak jinak bychom se domluvili s Italy, Poláky či Asiaty. 
Právě tyto rozhovory nám přináší spoustu nových informací, ale také výrazů, s nimiž jsme 
doposud neměli možnost se setkat.







A s nabitými vědomostmi opět hurá do školy 
🤗


