
Na Erasmus do Lublaně!

Pokud stále nevíte, kam byste chtěli vycestovat na Erasmus, jednoznačně vám musím doporučit

slovinskou Lublaň.  Ačkoli toto hlavní město není příliš velké, nabízí vše, co od Erasmu očekáváte. 

Výuku můžete absolvovat  na katedře bohemistiky.  Díky malému množství  studentů zde panuje

rodinná,  velmi přátelská atmosféra.  Přednášky a semináře se většinou konají  v češtině,  některé,

především určené  prvnímu ročníku bakalářského studia,  se  vyučují  ve  slovinštině.  Toho se  ale

nemusíte vůbec bát. Vzhledem k tomu, že vyučující hovoří česky či slovensky, není problém se

s nimi  domluvit  a  povinnosti  vykonávat  v  češtině.  Nevýhodou  však  může  být  menší  výběr

vhodných předmětů, ale to dá vyřešit navštěvováním některých přednášek na slovakistice.  

Za velkou výhodu považuji možnost vlastní výuky češtiny pro slovinské studenty. Díky tomu si

vyzkoušíte, jaké to je učit cizince váš mateřský jazyk v cizím prostředí. Toto můžete absolvovat i

úplný učitelský začátečník.  

Dále se zde můžete zapojit do projektu Rozmluv se, během kterého se jednou až dvakrát do měsíce

schází  čeští  studenti  se  slovinskými  studenty  bohemistiky,  aby si  společně  mohli  vyzkoušet  a

procvičit své znalosti českého jazyka i v neformálním prostředí mimo školní budovu.  

Lublaň je velmi přívětivě město pro studenty. Ostatně tohle platí i pro celé Slovinsko. Je zde sice

dráž  než  v  Česku,  ale  díky  studentským bonům,  jež  ve  vybraných  restauracích  a  fastfoodech

zlevňují  celé  menu  (nejčastěji:  salát,  polévka,  hlavní  jídlo  a  ovoce),  rozhodně  hlady  strádat

nebudete. Někde dokonce na studentské bony ani nedoplácíte, takže se můžete najíst zdarma. 

Velmi dobře zde také funguje systém půjčování kol – za malý roční poplatek lze využívat zdarma

městská kola. Ovšem musím upozornit, že v létě je často problém nějaká na stanovištích najít. 

Ve Slovinsku máte mnoho možností, kam jet na různé výlety, ať už se jedná o místní přírodní i

městské památky (Škofja Loka, Maribor, Piran, Bled, Bohinjské jezero, Triglav, Postojnské jeskyně

atd.), tak i nedaleké sousední státy (Rakousko, Maďarsko, Chorvatsko a Itálie). 

Zábavu zde najdou jak vyznavači venkovních aktivit, tak i plážoví povaleči. Tato malebná země má

opravdu od každého něco. Ve Slovinsku se určitě nudit nebudete.

 


