Studijní pobyt ve Španělsku
Ještě nikdy jsem nebyla ve Španělsku, o to víc jsem uvítala možnost studijního pobytu na jihu
Španělska v Málaze. Měli jsme skvělou příležitost, jak poznat místní kulturu, zdokonalit si naše
znalosti španělštiny a získat plno nových zážitků. Už jen to, že jsme po dobu našeho pobytu bydleli
po dvojicích či trojicích u rodin, se kterými jsme snídali, večeřeli a mohli trávit volný čas, pro mě
bylo něco naprosto nového. Zatím jsem se totiž nikdy nedostala tak blízko k cizímu jazyku. Byli
jsme obklopeni španělštinou celý den. Mluvili jsme španělsky s rodinou, přes pracovní dny jsme
měli lekce španělštiny, a ještě k tomu jsme ji slyšeli kolem nás na každém kroku. Díky tomu jsme
převedli naše znalosti z teorie do praxe a po pár dnech z nás opadly veškeré zábrany natolik,
že jsme se už nebáli promluvit. Zároveň nám za naše úsilí v hodinách jazyková škola Colegio
Maravillas vystavila certifikát a celá skupina si odvezla vysvědčení s velkou pochvalou za chování
a aktivitu v hodinách španělštiny i volnočasových programech.
O víkendech jsme společně podnikali výlety do okolí. Dvakrát jsme byli v samotné Málaze,
kde jsme vyrazili po stopách Pabla Picassa - nejprve jsme byli v domě, kde se narodil, a pak také
v jeho muzeu, kde jsme viděli exempláře jeho tvorby na vlastní oči. Mimoto jsme si prohlédli
Katedrálu „La Manquita,“ takto přezdívanou podle jediné věže, a přístav, který mě velice zaujal
díky své krásné promenádě. Jiné dny jsme se podívali do vesniček v okolí Málagy, do přírodního
parku El Torcal se zajímavými skálami a do městečka Antequera, jehož centrum je tvořeno spoustou
kostelů a nádherných uliček. Nejvíc však většinu z nás nadchl výlet do Granady a návštěva pevnosti
Alhambra, největší arabské památky Španělska. Skládá se z nádherných zahrad, obrovského paláce,
jehož zdi jsou pokryty neuvěřitelně detailními ornamenty, a věže, ze které jsme viděli Granadu jako
na dlani. Prostě nádhera.
Odpolední program nám organizovala jazyková škola nebo naši učitelé. Měli jsme možnost se
zapojit do vaření paelly, zatančit si flamenco, zahrát si míčové hry na pláži nebo turnaj ve stolním
tenise, kouknout na španělský film nebo jen tak odpočívat na pláži či trávit volný čas s rodinou.
Příjemné bylo i přímořské městečko Benalmádena, kde jsme byli po celou dobu ubytovaní. Spojení
moře, pláže, palem, úzkých uliček, bílých domků, barů a kavárniček odráželo typickou atmosféru
Andaluzie. Zkrátka a dobře jsme si užili i pocit léta a prázdnin.
Ze zájezdu jsem byla nesmírně nadšená. Mimo jiné přispěl také k tomu, že jsme se mezi sebou více
poznali a navázali nová přátelství. Pokud by se příští rok naskytla podobná příležitost, určitě bych
neváhala a jela znovu.
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