
Na Maltu na zkušenou 

 

Sbírat zkušenosti do zahraničí v rámci projektů Erasmus + nejezdí jen studenti Střední odborné 

školy Luhačovice, ale také její pedagogové. V letošním školním roce tak měli čtyři vyučující 

jedinečnou možnost zdokonalovat se v anglickém jazyce a seznámit se s novými metodami výuky na 

malebném ostrově Malta. První z nich již stáž, která proběhla v rámci projektu „Nové metody ve 

výuce“ (2020-1-CZ01-KA101-077043) na začátku července 2022, absolvovali a hned po návratu se 

podělili o své zkušenosti: 

První dva týdny letních prázdnin jsme strávili v malé evropské zemi Maltské republice, nazývané 

Malta. Svou rozlohou 316 km2 je nejmenší členskou zemí Evropské unie, ale o to více bohatou na 

kulturní, umělecké a přírodní památky. Naším hlavním cílem však byla výuka anglického jazyka na 

jazykové škole Gateway School of English v San Gwan. Zde jsme byli zařazeni do skupinové výuky 

podle naší momentální úrovně a po čtyřech vyučovacích hodinách každý den následovala ještě 

dvouhodinová individuální výuka. Všichni lektoři i pracovníci ve škole byli velmi milí a výuka 

probíhala na profesionální úrovni. Škola nabízí žákům volnočasové  aktivity, kterých jsme se i my 

zúčastnili a to nám pomohlo se lépe  zorientovat. Navštívili jsme  historické hlavní město  Mdina i 

současné hlavní město Valletta, které je moc krásné ve dne, ale hlavně v noci. Velmi zajímavý byl i 

celodenní výlet organizovaný jazykovou školou na druhý největší ostrov souostroví Malta Gozo, kam 

jsme se dopravili trajektem. Po prohlídce hlavního města Viktorie jsme odpluli lodí na malý ostrůvek 

Comino, kde jsme strávili odpoledne koupáním v modré laguně.  To jsou jen střípky toho všeho, co 

jsme měli možnost v uplynulých dvou týdnech vidět a zažít. Popravdě se nám moc domů nechtělo a 

oba jsme se shodli, že se do této malebné zemičky chceme znovu podívat. 

  

Jana a Petr 
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