
Študijný pobyt v Austrálii

Rozhodol som sa zlepšiť si svoju angličtinu a zažiť nejaké poriadne dobrodružstvo. Ideálna krajina pre
toto spojenie príjemného s užitočným je určite Austrália. Zašiel som teda do Student Agency a vyzistiť
čo k tomu treba. Po niekoľkých stretnutiach sme vybrali jazykovú školu, zvolili dĺžku a typ štúdia –
nechal som si poradiť a vybral som si školu Navitas na krásnej pláži Manly, ďalej od centra Sydney.
Ubytovanie som si vybavil sám, cez kamaráta ktorý žil v Sydney pred 10 rokmi. Keď som mal všetko
naplánované, už som iba čakal na udelenie víz. Celý proces od prvej návštevy agentúry až po odlet
trvalo asi 4 mesiace. Ani som sa nenazdal a už som sedel v lietadle...

Keď som prišiel prvý deň do školy, ohlásil som sa na recepcii, dostal som základne informácie a  začal
písať vstupný test, podľa ktorého ma zaradili do levelu Elementary. To som samozrejme očakával,
keďže maturitou som pred šiestimi rokmi ledva prešiel. Dostal som učebnicu, nejaké písacie potreby
a hor sa do triedy. Spolužiakov som mal prevažne Juhoameričanov ale našiel sa aj aziat a jeden brat
Čech.  Každou  hodinou  som  sa  viac  osmeľoval  a snažil  sa  komunikovať.  V  triede  boli  všetci
začiatočníci, všetci sa chceli naučiť anglicky, takže všetci si navzájom pomáhali a niekedy doslovne za
pomoci rúk a nôh sme komunikovali. Učiteľka bola Austrálčanka, samozrejme rozprávala pomaly a čo
najzrozumiteľnejšie, zodpovedala na hocijakú otázku, nové slovíčka sa snažila opísať alebo povedať
ináč. Ak sa nedalo, tak slovíčko dala jednoducho do Googlu a ukázala obrázok. Hodiny prebiehali za
pomoci hier a rôznych cvičení v ktorých sme pracovali v skupine alebo v páre a museli komunikovať.
Niekedy to bolo  naozaj  vtipné a časom ma to začalo  veľmi  baviť,  ale  bohužiaľ  boli  aj  hodiny  na
ktorých sme kukali na výklad gramatiky, čo bola veľká nuda, ale aj to patrí k angličtine. Každý mesiac
sa písal test, ktorý pozostával z písania, čítania, počúvania, gramatiky a rozprávania. Na základe tohto
testovania  ste  mohli  vidieť  svoje  pokroky,  ale  po  dobrom  hodnotení  vás  to  mohlo  posunúť  do
ďalšieho  levelu.  Mne  sa  to  podarilo  po  desiatich  týždňoch  a tak  som  zavítal  do  triedy  Pre-
intermediate. Bolo to ale ťažšie, veľa nových slovíčok a vyučovanie prebiehalo rýchlejšie, ale to ma
iba motivovalo sa viac učiť.  Opäť nový spolužiaci  s ktorými sa dalo zase viac a lepšie porozprávať
a zdokonaliť. Teraz som skončil prvú časť môjho pobytu, čaká ma mesiac prázdnin a potom ešte desať
týždňov v škole na ktoré sa už teraz teším. 

Keďže nič nie je zadarmo a Austrália je brutálne drahá, hneď po príchode som si začal hľadať prácu.
Vybral som si večernú školu, aby som si mohol niečo popri škole zarobiť cez deň. Na študentské víza
môžem pracovať 20 hodín týždenne. Keďže hľadanie práce je s takmer nulovou angličtinou ťažké,
hľadal som prevažne medzi Slovákmi a Čechmi. Vyskúšal som prácu v kuchyni, ale potrebovali človeka
na večerné smeny, potom som vyskúšal  prácu na stavbe, ale bolo to iba na týždeň a  viac práce
nebolo. Nakoniec ma oslovil  jeden Slovák, s ktorým robím upratovanie. Práce nie je veľa, ale kto
hľadá, vždy nájde a hlavne si treba uvedomiť, že tu človek začína od nuly. 

Momentálne začína zima, takže oceán som si  moc neužil,  ale to hádam dobehnem. Cez víkendy
chodím na výlety po okolí buď vlakom alebo na bicykli. Je tu strašne veľa miest kam sa dá ísť, všetko
to pravdepodobne ani nepostíham. Rád by som si niečo zarobil a spravil nejaký väčší trip po Austrálii,
aby som spoznal aj iné kúty tejto nádhernej krajiny. 


