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Poslední týden školního roku jsem si vyměnila roli a stala se na 10 dní zase studentkou. 25. 6. 2016
jsem odcestovala na Maltu, kde jsem absolvovala kurz General English – všeobecná angličtina.
Do letadla jsem nastupovala s obavami, jak to vše zvládnu. Cestovala jsem sama. Po přistání na
Maltě mě čekal řidič a odvezl mě do hostitelské rodiny. I když jsem dorazila těsně před půlnocí,
paní domácí mě mile přivítala a ukázala mi můj pokoj. Ráno u snídaně jsem se sešla se studentkou
Niki z Japonska a ta mi nabídla, že mě doprovodí v pondělí do školy. Bydlela jsem v St. Julians a
navštěvovala jsem školu ve Sliemě. Na Maltě je ale vše blízko a cesta do školy trvala 20 minut pěší
chůze úzkými uličkami typickými pro Maltu.
Ve škole mají vše velmi dobře zorganizované a hned po příchodu jsem dostala rozpis výuky a číslo
učebny. Všichni byli velmi milí.
První týden jsem měla výuku odpoledne. Učitelka Lucy byla velmi temperamentní žena z Walesu,
žijící už 20 let na Maltě. Výuka probíhala zajímavou formou, střídaly se vyučovací metody. Ve
třídě jsme se sešli z různých koutů světa, z Turecka, Itálie, Francie a také jeden student z Korei.
Druhý týden jsem měla výuku dopoledne. Změnila se vyučující, měli jsme Malťanku Christin. Její
způsob výuky byl trochu odlišný, ale také zajímavý a pestrý. Někteří spolužáci se vyměnili, ale zase
se vytvořila dobrá parta.
Škola nabízí také mnoho mimoškolních aktivit pro volný čas. Výlety, koncerty, večerní party.
Absolvovala jsem výlet na blízké ostrovy Gozo a Comino, na známou tržnici v Marsaxlokku,
prohlídku Megalithic Temple. Sama jsem se vypravila do Valletty- hlavního města Malty. Cesta
lodí ze Sliemy trvá 15 minut. Prohlídka Valletty stojí za to. Je stále se na co dívat. Navštívila jsem
kromě jiného St. Johns Ko Kathedrale a také starou nemocnici Sacra Infermeria, založenou v roce
1575 johanitským řádem, která je nyní muzeem. Jsem odborná učitelka na zdravotnické škole, tak
mě samozřejmě historie zdravotnictví zajímá.
Ostatní volný čas jsem trávila u moře. Je skutečně nádherně čisté, vlny a teplota tak akorát. Pláže
hlavně kamenité s přístupem do vody po žebříku.
Po celém pobřeží ve Sliemě a St. Julian je mnoho příjemných kaváren, restaurací a barů, kde je
možné se občerstvit.
Čtrnáct dní uteklo jako voda a já jsem se vrátila domů plná krásných zážitků a doufám, že i
zdokonalená v angličtině.
Všem studijní pobyt na Maltě vřele doporučuji.

Tak tady
jsem bydlela.
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