Natália Grešlíková, v roku 2007 na Jazykovej škole, Plzenská 10, Prešov po
absolvovaní celého štúdia nemeckého jazyka úspešne vykonala
štátnu jazykovú skúšku.
Pre miesto svojho štipendijného jazykového pobytu si vybrala
hlavné mesto Nemecka Berlín.

1.

Natália, najviac sa mi na Tvojich mailoch z Berlína páčilo obrovské nadšenie, čo
z nich sršalo. Je to už preč, alebo Ti to aspoň do istej miery zostalo?

Nadšenie z Berlína ma nikdy neopustilo a myslím, že ani neopustí. Keď si spomínam na
jedinečné zážitky, ktoré prichádzali každý deň, na takú atmosféru mesta, akú som nikde
inde nezažila, na ľudí, ktorí sa úprimne usmievajú na svet , na to, aké má to veľkomesto
paradoxne úžasný pokoj a na milión ďalších vecí, ktoré má Berlín pre tých, ktorí v ňom
otvoria oči... pre to všetko človek nemôže cítiť nič iné, len že to mesto patrí k nemu a že
sa tam musí vracať, či skôr vrátiť- a to nielen na výlet ...

2. Ako prebiehalo vyučovanie?
Typický „školský“ deň v Berlíne vyzeral tak, že dopoludnia sme mali pripravený
kultúrny program, väčšinou nejakú exkurziu alebo návštevu múzea (ale napr. aj
dvojhodinovú jazdu na bicykli po najkrajších cyklotrasách v meste) a popoludní 13.1517.45 sme mali vyučovanie. Po vyučovaní bol väčšinou pripravený ďalší zaujímavý
program. Goethe Institut to mal skvele pripravené a zorganizované.
Samotné vyučovanie bolo vďaka výbornej učiteľke dynamické a zaujímavé. Na
začiatku kurzu sme spísali zoznam, čo si chceme zopakovať a naučiť sa. Takmer každý
napísal, že si chce rozšíriť slovnú zásobu a veľa konverzácie. Tým, že som bola v
pokročilej skupine C 2.1., témy na konverzáciu veru neboli jednoduché. Rozoberali sme
G8 a a krízu v Afrike (z toho sme mali dokonca „písomku“), multikultúru a integráciu,
Turecko v EU-áno či nie. Často sme sa bavili aj o rôznych aktuálnych témach, čo sa
dialo práve v Berlíne, alebo napr. o nemeckých rukojemníkoch v Afganistane.
Zhovorčivosť nikomu nechýbala, a preto boli naše debaty živé. Vďaka tomu, že sme sa
tam zišli z celého sveta (konkrétne z Francúzska, USA, Turecka, Brazílie, Austrálie,
Fínska, Grécka, Španielska, Ruska, Maďarska, Kanárskych ostrovov), každý do toho
vniesol nielen vlastný názor, ale aj kúsok pohľadu svojej krajiny. Najmä pri úlohe, kedy
som si spolu so spolužiakmi z Francúzska a Ruska mala pripraviť referát o určitom
úseku z druhej svetovej vojny z pohľadu práve našej krajiny, som si pripadala ako
veľvyslanec.
Keďže niektorí brali tento kurz aj ako prípravu na certifikát (vtedajší ZMP a ZOP),
venovali sme niekedy cvičným testom na ich skúšky dosť času.

Mali sme aj „povinné čítanie“ - Noc v Lisabone od Remarqua. Raz do týždňa sme
hodinu rozoberali prečítaný úsek tejto knihy.
Popri tom všetkom sme precvičovali aj gramatiku, mávali sme súťaže na hľadanie
synoným. Často učiteľka opustila svoje vyučovacie plány, keď sa medzi nami rozpútala
nejaká zaujímavá búrlivá diskusia a sama sa do nich zapájala z pohľadu Nemecka.

3. Bola si spokojná s ubytovaním?
Bývala som v územnom celku Schöneberg, ktorý patrí medzi najbezpečnejšie v celom
meste a naozaj som sa tam cítila aj neskoro večer bezpečne. Mala som vlastnú izbu v
malom dvojizbovom byte milej dôchodkyne. Naša ulica bola veľmi pokojná, aj keď
v okolí bolo kopu malých reštaurácií, kaviarní a všelijakých obchodíkov. Vždy v sobotu
bol na neďalekom námestí veľmi pekný tradičný trh. Od začiatku do konca pobytu som
sa tam cítila veľmi dobre. Domáca bola vždy veľmi pozorná, keď sa raz prudko
ochladilo, išla mi hneď kúpiť do izby ohrievač, do kúpelne mi pripravila župan a dala
mi hrubý sveter. Vychádzali sme spolu naozaj veľmi dobre, ale nerozprávali sme sa
spolu až tak často, lebo ona aj ja sme boli doma zriedka. Ostali sme však v kontakte aj
po mojom odchode.
4. Zmenil Tvoj štipendijný pobyt v Berlíne niečo v Tvojom živote?
Na túto otázku sa mi odpovedá veľmi ťažko. Jediné, čo vám môžem povedať je, že mi to
zmenilo život až príliš...
... Pozitívne???
... Samozrejme!

5.

Rada by si v budúcnosti v Nemecku pobudla aj dlhšie?
Za akým účelom?

Po štipendijnom pobyte v Berlíne sa do Nemecka stále vraciam, zatiaľ len pracovne. Ale
rada by som tam absolvovala aspoň piaty ročník môjho štúdia medicíny. Čo bude ďalej,
či zakotvím v Berlíne aj na ďalšiu klinickú prax, to závisí od toho, ako dopadne moja
prvá stáž. Tak len dúfam, že sa to vydarí a Berlín ma nesklame ...

Štipendijné pobyty v hodnote cca. 2000 EUR poskytuje každoročne GOETHEINSTITUT poslucháčom Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov. Konkrétneho
štipendistu určí Jazyková škola. Štipendium zahŕňa: poistenie, náklady na
ubytovanie, stravovanie, dopravu do a z miesta konania jazykového kurzu,
vreckové a samozrejme štvortýždňový jazykový kurz na jednej z pobočiek
Goethe Institut.

