
Jazykový kurz, ActiLingua Academy Vídeň 18. – 22. 9. 2017 

V rámci mobility programu Erasmus+ jsem se v září 2017 zúčastnila Kurzu němčiny v hlavním 

městě Rakouska – ve Vídni. Vídeň je velmi krásné město ležící na řece Dunaj – je 

nejvýznamnějším kulturním, politickým a hospodářským centrem Rakouska. Historické 

centrum města je od roku 2001 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO.  

Budova jazykové školy stojí v blízkosti Schönbrunnského paláce – rozlehlých zahradních 

prostorů, „krásného pramene“ a zoologické zahrady, muzea kočárů a zahradního labyrintu. 

Výuka Německého jazyka probíhala v odpoledních hodinách a vzhledem k tomu, že bylo 

příjemné podzimní počasí, mohla jsem dopoledne trávit různými malými výlety, jak po 

Schönbrunnských zahradách, tak např. návštěvou Katedrály sv. Štěpána – dominanty centra 

Vídně; zámku Belvedere – letního sídla prince Evžena Savojského s galerií výtvarného umění; 

oficiálního sídla rakouské monarchie Hofburg; Albertina – muzea umění a světoznámé výstavní 

galerie a v neposlední řadě také v nejslavnějším rakouském zábavném parku ve Vídni, s obřím 

ruským kolem a se spoustou atrakcí – Präter.  

V první den výuky ve škole ActiLingua Academy jsme všichni absolvovali malý vstupní jazykový 

test a pohovor s lektorem. Pak jsme byli rozděleni do skupin po 10 žácích  (Ukrajina, Japonsko, 

Španělsko, Irán, Itálie, Švédsko, Polsko, Bulharsko, Rusko) a obdrželi jsme studijní materiály. 

Výuka byla vedena dvěma lektory, kteří se střídali – David vyučoval konverzaci a Andrea učila 

německou gramatiku. Společným „komunikačním jazykem“ (když někdo potřeboval složitější 

výklad) byla angličtina, ale opravdu jen výjimečně. Oba lektoři byli velmi progresivní a ve své 

výuce a využívali různých metod – diskuze, přehrávání scének, modelové dialogy apod., ale 

také jsme dostávali drobné domácí úkoly např. překlady, slovíčka atd. Kurz hodnotím velmi 

pozitivně, ale pět dnů je velmi krátká doba na nějaké výrazné zdokonalení v cizím jazyce. Je to 

ale dobrá zkušenost a motivace dál se učit, a o to více intenzivněji pracovat v samostudiu. 

Večerní volný čas jsem trávila většinou ve školní rezidenci, kde jsem byla ubytovaná 

v apartmánu. Apartmán měl tři pokoje a společnou kuchyňku, která sloužila nejen na vaření a 

konzumaci jídla, ale i k setkávání s ostatními studenty. Byli to většinou mladí lidé do 25 let 

z různých zemí a komunikace v němčině, prokládané někdy angličtinou nebo různými gesty a 

posunky byla mnohdy zábavnější, než komediální filmové představení. Jeden večer 

„mládežníci“ uspořádali ve společenské místnosti studentské rezidence „večer hudby“ na 

který pozvali i mne – někteří hráli na hudební nástroje, jiní zpívali a nakonec vše vyvrcholilo 

„diskotékou“. Bylo zajímavé pozorovat mládež z různých zemí při společenské zábavě, a já jako 

reprezentant „starší“ generace – generace jejich rodičů jsem jim vůbec nevadila – naopak to 

bylo jejich poděkování za obrovský talíř palačinek, které jsem pro ně připravila. 

Týden strávený ve Vídni byl pro mne obohacením nejen jazykovým, ale i lidským. Poznala jsem 

skupinu mladých lidí, kteří se chtějí učit cizí jazyk a je jedno proč, a dokážou spolu strávit 

spoustu času, aniž by řešili, kdo jsou, odkud pochází, neřeší náboženství ani politiku – jsou 

spolu rádi a dokážou vnímat kulturu cizí země s nadšením a mnohdy až s obdivem. Tmelícím 

prvkem moderní výuky školy ActiLingua Academy byli jejich lektoři se svým profesionálním a 

zároveň přátelským přístupem. Byla to pro mne nová zkušenost a ráda ji zopakuji. 
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