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Jazykový kurz v trvání 10 dní 

Termín: 2. 7. 2018 – 13. 7. 2018 

General English: full time course of 24 lessons (20 hours) per week 

Místo konání kurzu: Wimbledon School of English, London, Worple Road 41, SW19 4JZ Londýn 

Úroveň kurzu: Upper Intermediate 

Projekt č. 2016-1-CZ01-KA101-023069 

V rámci projektu Erasmus+ jsem se zúčastnil jazykového kurzu pro učitele, který probíhal v hlavním 

městě Anglie, v Londýně – konkrétně v její části Wimbledonu. Kurz pořádala jazyková škola 

Wimbledon School of English (WSE).  

Přiletěl jsem na letiště Stansted nedaleko Londýna. Doprava do Londýna byla bez problémů, ale 

sobotní cestování hromadnou dopravou v Londýně byl trošku oříšek. Mnoho linek bylo mimo provoz, 

jako mnoho víkendů v tomto velmi horkém létě. 

První týden jsem byl ubytován ve studentském domě na adrese Haynt Walk 2 a od 7. 7. do 14. 7. jsem 

byl ubytován ve studentské=m domě na ulici Cottenham Park Road 105a. První ubytování bylo vzdáleno 

pěšky od školy 20 minut, jednalo se o klasické studentské pokoje a bydleli se mnou studenti z Brazílie, 

Indonésie a z Thajska. Druhé ubytování bylo vzdáleno 30 minut pěšky od školy, bylo více komfortní a 

bydleli se mnou studenti z Guatemaly, Japonska a ze Španělska. Do školy jsem chodil pěšky, protože 

v místech ubytování nebyla dobrá dostupnost autobusů v patřičných časech. 

Hned na začátku prvního dne jsem prošel vstupním písemným testem a pohovorem, na základě 

kterého jsem byl přiřazen k nějakému již probíhajícímu kurzu. Úrovně mého kurzu byla Upper 

Intermediate a v kurzu se mnou bylo dohromady 16 studentů.  Jednalo se o studenty z Thajska, Jižní 

Korey, Japonska, Portugalska a z Angoly. Největší počet byl studentů z Thajska a Jižní Korey. 

Vyučovaly nás dvě lektorky Yvette Gresle a Frances King. Výuka začínala každý den v 9:15 a vyučovací 

hodiny trvaly 100 minut. V pondělí a ve středu výuka končila v 15:45 a ostatní dny v 12:55. Ráno jsme 

probírali gramatiku a další hodiny jsme procvičovali znalosti z ranní hodiny nebo i předchozích dní. 

Cvičení probíhala zábavnou, velmi komunikativní formou a obsahovala aktivity jako např. kvízy, 

diskuze, zajímavosti z našich zemí, národní zvyky, tradice, významné osobnosti, hádanky, zpěv… To 

vše probíhalo v párech, menších skupinách i v celé třídě. Výuka byla zajímavě členěna, prokládána 

náslechy a nácviky správné výslovnosti vět a slovních spojení. Kdykoliv jsme mohli využít 

internetového výukové portálu, knihovny nebo studovny, kde byli přítomni vždy ochotní učitelé, kteří 

nám byli vždy k dispozici. Organizaci výuky, prostředí školy, odbornou úrovně pedagogů i zpracování 

výukových hodin bylo výtečné. 

V budově školy byl bufet, kde jsme mohli doplňovat rychle ubývající energii, a v areálu školy byla 

nádherná zahrada, kde jsme trávili přestávky, komunikovali s ostatními studenty a odpočívali. 

Škola organizovala rovněž volnočasové aktivit jako sport, taneční a jiné večery nebo výlety do 

Londýna. Já osobně jsem žádné výlety nevyužil, protože jedinou sobotu mého pobytu jsem se musel 

přestěhovat a v ostatní dny jsem si raději prohlížel Londýn sám nebo se studenty, se kterými jsem 



bydlel. Měl jsem to štěstí, že se hrál v čase mého pobytu Wimbledon Championship. Neodolal jsem a 

na nejznámější tenisový turnaj jsem se rovněž jel podívat.  

Jelikož nebyla jiná možnost než komunikovat trvale anglicky, tak vlastně každý den byl znát progres 

ve schopnosti porozumět i vyjádřit se v tomto jazyce. V den příjezdu pro mne bylo velmi těžké a 

složité rozumět rodilým Londýňanům a již druhý týden jsem s nimi plynně komunikoval. Skladba a 

provedení kurzu včetně nasazení a projevu našich vyučujících nám všem velmi usnadňovalo výuku a 

urychlovalo náš progres.  

Je pravda, že většina studentů v této škole byla na kurzy v délce od 3 do 6 měsíců a velmi se 

podivovali nad délkou kurzu 10 dní. Je pravdou, že jakmile se začala má znalost a schopnost použít 

anglický jazyk zlepšovat, můj kurz skončil. Pro trvalejší a výraznější pokrok ve znalosti cizího jazyka je 

přínosnější kurz v trvání alespoň 1 měsíce.  

Jazykový pobyt ovšem hodnotím velmi dobře, protože výrazně prověřil a také zlepšil mé komunikační 

dovednosti v cizím jazyce, poznal jsem jinou zemi a její kulturu a také jsem měl možnost porovnat 

výukové metody v naší zemi a v Anglii. 

Roman Velký 

 

 



 


