
 

 

Jazykový kurz na Maltě – Ing. Bc. Leona Zmeškalová 

 Po ročním studiu angličtiny jsem vycestovala na jazykový kurz v druhém týdnu v červenci 

2017 v rámci programu Erasmus +. Kurz mi pomohla vybrat a zarezervovat Student Agency. 

Komunikace s nimi byla velice rychlá a celý můj pobyt i kurz byl bezproblémový. 

Byla jsem 1 týden na jazykovém kurzu angličtiny v oblasti Paceville, San Ġiljan, Malta  v anglické 

jazykové škole ESE- European School of English. Škola je menší, cca 10 minut od moře. Ubytování 

jsem se zajistila a zarezervovala sama přímo ve městě, kde se nacházela moje jazyková škola ESE.  

 

 

 

 Do Prahy na letiště jsem se vydala po své ose, autem v 7 hodin ráno v sobotu. Ještě v noci 

před odjezdem jsem v pátek zjistila, že je docela problém sehnat hlídané parkoviště, neboť bylo vše u 

letiště obsazeno. Povedlo se mi místo zarezervovat, takže jsem měla nakonec klidnou cestu na letiště. 

Letenku mi rovněž zarezervovala společnost Student Agency a vše klaplo, jak mělo. Po odbavení na 

letišti, kde jsem nečekaně pípala při průchodu bránou, už žádné další překvapení nebylo. Let byl 

klidný a přistála jsem po cca 3 hodinách na letišti na Maltě. Tam už na mě čekal objednaný taxík. 

Taxikář mně odvezl z letiště a vysadil jen pár metrů od mého ubytování. Domluvili jsme se na 

zpáteční cestu na letiště. Ubytovala jsem se, vybalila a šla prozkoumat okolí. Po 10 minutách chůze 



ulicí se objevil překrásný večerní výhled na poklidnou pláž. Našla jsem si další den i školu a dozvěděla 

se, že Welcome pack dostanu až v pondělí ráno. Ten den jsem zjistila, co se nachází v okolí mého 

ubytování. 

 

 



 

  

 

 Kurz byl zahájen v pondělí ráno v 8 hodin společným testem z angličtiny. Přesto, že jsem měla 

test provedený online, musela jsem absolvovat, tak jako všichni ostatní účastníci, test znovu přímo na 

místě. Zavedli nás všechny do velkého přízemního sálu školy. Sdělili nám veškerou organizaci. Pak se 

psal test a všechny čekal po testu vstupní pohovor. Velmi se divili, že můj jazykový kurz je v délce 

pouze 1 týden, neboť jejich zkušenost s výukou jazyka je, že doba kurzu je optimální dva a více týdnů.  

Po vstupním rozhovoru jsem obdržela učebnici a můj úkol byl najít si učebnu, kde jsme začali všichni 

výuku.  

   

 

  



 

  

  

 V mém kurzu bylo 6 studentů. Náš kurz vedla bulharská učitelka Gergana Kyoseva. Studenti 

byli z různých zemí Armen a Natalia byli z Ruska, Anna byla z Polska, Kim z Portugalska a Elias z nějaké 

blíže neurčené země.  Výuka probíhala v menší učebně, kde jsme se první den seznamovali. Každý 

den jsme probrali předepsané učivo a navzájem jsme o něm diskutovali. Paní učitelka Gergana nám 

zadávala každý den nějaký domácí úkol, abychom se věnovali angličtině i po výuce. Výuka probíhala 

v příjemném prostředí, škola je hezká, zmodernizovaná. V pátek jsme obdrželi certifikát o 

absolvovaném kurzu. Já a Anna jsme se rozloučili se skupinkou, která pokračovala v dalším týdnu 

v kurzu angličtiny.  

 



   

         

 

 Každé odpoledne jsem navštívila okolí školy a ubytování a prohlédla si různá zákoutí na tomto 

pobřeží. V sobotu jsem odcestovala zpátky na letiště a po příjemném letu z Malty do Prahy pak 

z Prahy autem domů.  Získané znalosti a poznatky z kurzu jsou pro mne cenné. Díky tomuto kurzu 

jsem se zdokonalila ve svých komunikačních schopnostech v anglickém jazyce a poznala zemi, která 

byla pro mě ještě před několika měsíci neznámou. Ráda bych se tam na jazykový kurz někdy vrátila. 

 

                



       

    

 

          



      

 

Ing. Bc. Zmeškalová 


