
 

 

Meno:     Ema 

Priezvisko:     Kalenská  

Vek:      18 rokov 

Škola:      

Certifikáty:     Goethe-Zertifikat B2  získaný na Goethe-Institut Berlin po                

                                           ukončení štipendijného pobytu 

    v roku 2014 poslucháčka 2. ročníka stredného kurzu na  
                                           Jazykovej škole a žiačka Gymnázia JAR  
Štipendium  
Goetheho-inštitútu:  2014 
 
Mesto:     Berlín 
 

 

Prečo si si pre miesto svojho pobytu vybrala  Berlín? 

• Asi nakoniec vyhral Berlín kvôli histórii. Zaujímalo ma ako vyzerá mesto, ktorého 
časti sa určitý čas vyvíjali úplne odlišným spôsobom. A tiež, samozrejme, je to 
hlavné mesto. 

Aký bol Berlín – splnili sa Tvoje očakávania? 

• Priznám sa, že som veľmi nemala čas snívať o tom, aký bude Berlín. Po 
maturite a prijímačkách na VŠ som si zbalila kufor a dúfala, že z mojej nemčiny 
po dlhšej jazykovej pauze niečo ostalo. Ale ak by som nejaké očakávania mala, 
tak by boli prekročené asi o 1000%.   

 

Aký bol jazykový kurz, príp. atmosféra v kurze a vôbec na Goetheho 
inštitúte? 

• Veľmi sa mi páčilo, že väčšina spolužiakov mala silnú motiváciu (certifikát, 
práca, atď) sa zlepšiť. Vyučovanie sme kvôli letnej preplnenosti kurzov mali 
v Sommerhaus-e Goetheho-inštitútu, kde boli kurzy B2 a vyššie. Takže nebol 
problém sa dorozumieť a porozprávať sa na prijateľnej úrovni.  

• Napriek dĺžke hodín (90 min+90 min+45min/denne) vždy ubehli veľmi rýchlo. 
Naša učiteľka ich mala veľmi dobre pripravené a vždy nám bola ochotná 
pomôcť a prispôsobiť sa nám, ak sme mali s niečím problém.  

• A čo sa týka GI, tak ma milo prekvapila ponuka Freizeitaktivitäten /voľno-
časových aktivít/. Každý deň bol pred/po vyučovaní nejaký program. Všetci boli 
super milí od bufetárok po riaditeľku Goetheho-inštitútu.  

 

 



Aké bolo ubytovanie? 

• Bývala som vo veľmi peknej časti - Charlottenburg - blízko centra. Domáca bola 
príjemná staršia pani v nemeckom štýle „Ordnung muss sein“ (myslím to len 
a len v dobrom ☺).  

 

Zážitky, ktoré by si dopriala aj iným … 

• MS vo futbale – sledovanie zápasov na Fanmeile pred Brandenburskou bránou 
spolu s ďalšími 250.000 ľuďmi , trh v Mauerparku, kde nájdete naozaj všeličo 
zaujímavé, berlínske múzeá, Berliner Ensemble a ich prevedenie Shakespeara, 
Freilufttheater v daždi, Bundestag, atmosféra Berlína 24h denne, Sommerfest 
/letná slávnosť/ Goetheho-inštitútu ... 

Máš v pláne sa tam ešte niekedy vrátiť? 

• Určite, momentálne mám z Prahy, kde študujem, do Berlína bližšie ako domov. 

Čo Ti dal tento pobyt osobne a jazykovo? 

• Určite mi toho dal veľmi veľa. Jazykovo asi hlavne po komunikačnej stránke, 
brali sme aj nejakú novú gramatiku a dosť sme sa venovali výslovnosti. Mali 
sme aj pár blokov hovorovej nemčiny, čo bolo veľmi praktické.  Osobne som, 
samozrejme, spoznala veľa nových a zaujímavých ľudí z celého sveta. Ale 
hlavne to bol pohľad na úplne iný životný štýl a prístup, než na aký sme 
zvyknutí u nás. „In Berlin ist alles möglich!! /V Berlíne je možné všetko!/, ako 
nám hovorievala naša učiteľka ... a mala pravdu. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


