
V rámci projektu Erasmus+ jsem se zúčastnila v srpnu 2018 jazykového kurzu v Rakousku, ve Vídni. 

 

Do Vídně jsem přijela vlakem, ubytována jsem byla v Actilingua rezidenci, která je součástí školy. 

Ubytování tvořily tři samostatné pokoje, které měly společné sociální zázemí a malou kuchyňku. 

Denně jsem zde měla možnost se setkávat a komunikovat s ostatními ubytovanými studenty. 

Škola, ActiLingua Academy - první den jsme byli po absolvování vstupního testu rozděleni do skupin 

podle úrovně jazykových znalostí. V mé skupině bylo 11 studentů z různých zemí, například Čína, 

Mexiko, Švýcarsko, Itálie, Ukrajina. V této skupině byly zastoupeny různé věkové kategorie 

s převahou mladších studentů. Samotná výuka naší skupiny probíhala v odpoledních hodinách od 

14.15 do 17.30 hodin pod vedením lektorky Isabelly a Very. Část probíraných lekcí byla věnována 

rozšiřování slovní zásoby, část základům gramatiky. Výuka byla postavena na spolupráci a vzájemné 

komunikaci studentů mezi sebou, formou rozhovorů, prací s konkrétními výukovými texty, do výuky 

byla také zařazena tematická videa a zábavné aktivity. Nově získané poznatky jsme procvičovali 

následně formou domácích úkolů. Během naší výuky proběhla i kontrolní inspekce, která pokud 

mohu soudit s reakcí inspektorky, byla s úrovní práce lektorů spokojena. Celá výuka probíhala ve 

velmi přátelské atmosféře. 

Protože byl studijní program směřovaný do odpoledních hodin, dopoledne jsem se mohla věnovat 

poznávání krás Vídně a seznamování se s reálným životem jejích obyvatel. Zaměřila jsem se 

především na památky a pamětihodnosti, které jsem při svých předešlých návštěvách Vídně neviděla, 

nebo jsem o nich nevěděla. Problém byl však v klimatických podmínkách po celou dobu trvání kurzu 

a to již ráno rtuť teploměru ukazovala na tropických 30° C a kolem poledne až do večera se teploty 

pohybovaly kolem 37° C. Můj výběr lokalit se proto orientoval na vídeňské parky a zahrady, kterých 

má rakouská metropole velké množství. Park Volksgarten je upraven jako rozárium kde bylo možné 

vidět až 3000 kvetoucích růžových keřů. Je to nádherná podívaná. 

Další park Burggarten se sochou hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta je zařazen mezi 

světové dědictví Unesco, a i ten nabídl přijemné polední ochlazení. Dalším vhodným místem  

k odddychu je nábřeží Dunaje, kde se nabízejí půvabné přírodní scenérie k fotografování. Vídeňané 

toto nábřeží využívají v létě k relaxaci, které poskytuje osvěžení svými plážemi a rozmanitými 

kavárničkami. 

Vídeň je krásné a zajímavé město díky svým památkám, ale i odvážným architektonickým skvostům 

citlivě zasazeným do historické zástavby (například architekta Friedensreicha Hundertwassera). Tak 

by se dala vyjmenovat další a další zajímavá místa této metropole. Velkou výhodou pobytu bylo, že 

škola i ubytování se nacházely poměrně blízko centra a v dosahu městské hromadné dopravy.  

Celkově bych hodnotila kurz velmi pozitivně, přispěl ke zlepšení mých jazykových znalostí a měla jsem 

možnost seznámit se a komunikovat se zajímavými lidmi z různých zemí. Pobyt ve Vídni mě motivoval 

k dalšímu studiu německého jazyka.  

 

 

Ve Zlíně 24. 8. 2018                                                                                                   Bc. Jana Šarmanová 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


