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LETNÍ ŠKOLA

Ještě nemáš plány na léto 2015? Letní škola v Dánsku je ta správná volba!  
Přečti si rozhovor s Niky Korbačkovou, která tam studovala loni.  
Když jsem s ní mluvila, sršela nadšením, nevytáhla jsem z ní snad jediné negativum!

LÉTO, NA KTERÉ  
NEZAPOMENEŠ!

PROČ SES PRO LETNÍ ŠKOLU  
V DÁNSKU ROZHODLA?
Chtěla jsem poznat tuto zemi, hlavně 
jsem byla zvědavá, jak to v Dánsku  
funguje a velmi jsem si chtěla zkusit  
kurz grafického designu.

CO TI TO DALO?
Dalo mi to hromadu vědomostí ohledně 
grafiky. Poprvé jsme vytvářela animace, 
videa, stříhala jsem hudbu… Měla jsem 
možnost poznávat oblast skoro celý 
měsíc. Setkala jsem se s novými lidmi, 
mnozí se stali mými přáteli.

JAK DLOUHO TATO  
ZKUŠENOST TRVALA?
Program trvá tři týdny. Z toho si dva 
týdny vezme škola. Skvělé na tom je, že 
se učíte do oběda. Ale u jiných kurzů to 
může chodit jinak. Poslední týden jsme 
měli innovation week, během kterého 
jsme pracovali na závěrečném projektu.

KDO VŠECHNO SE ÚČASTNÍ?
Většinou lidé z všemožných koutů Evropy. 
Španělé, Němci, Bulhaři, Poláci, Slováci, 
Češi. Měla jsem také dánské spolužáky  
a dokonce i kluka z Namibie. Jo a všichni 
byli prima!

Proč sedět doma, 
když se můžu naučit 
něco od cizí země,  
poznat skvělé lidi  
a získat nové  
zkušenosti?

JAKÁ BYLA NÁPLŇ ŠKOLY? 
Můj kurz se jmenoval Digital Multimedia. 
Učili jsme se dělat v grafických progra-
mech. Illustrator, Premiere, Flash a Pho-
toshop. Hodně mě to obohatilo.

e      zdroj: Niky Korbačková

Kreslíme postavičku do animace

I takhle může vypadat škola – Via school Výlet na ostrůvek Mandø

Se spolužáky na hudebním festivalu ve městě Aarhus
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LÉTO, NA KTERÉ  
NEZAPOMENEŠ!

JAK TO MOHOU UPLATNIT  
STUDENTI V ČECHÁCH?
Určitě je to obohacení pro ně samotné. 
Rozšíří jim to vědomosti, a mají i tu mož-
nost si něco nechat uznat na své vysoké 
škole. Na konci každý získá certifikát  
o absolvování. 

PROČ BYS DOPORUČILA TAM JET?
Proč sedět doma, když se můžu naučit 
něco od cizí země, poznat skvělé lidi 
a získat nové zkušenosti? Ty tři týdny 
byly neskutečně praktické. Žádná teorie, 
pouze praxe, která mě neskutečně bavila. 
Zkrátka úplně jiný přístup než u nás. 

Letní škola v Dánsku
Jestli hledáš něco, co ti pomůže vylepšit angličtinu, zlepšit se v oboru, o který se 
zajímáš nebo studuješ a zároveň se chceš bavit, jeď do Dánska! Letní škola probíhá 
v městečku Horsens. Můžeš si vybrat mezi obchodní angličtinou, mezinárodní  
komunikací, managementem a marketingem, webdesignem a programováním.  
Ubytování nabízejí v internátech nebo výrazně levnější variantu v tzv. project rooms 
– na matracích. Nabídne ti taky mnoho volnočasových aktivit, dokonce si můžeš 
zajet i do nedalekého Legolandu! K dispozici jsou dva termíny, tak je nepropásni.

Pro více info jdi na  
www.studujvdansku.cz nebo www.czech-us.cz! Klára 

Gaňová

Výlet na ostrůvek Mandø Výhled z terazy z Via school Komplex Iceberg  Aarhus

Se spolužáky na hudebním festivalu ve městě Aarhus

Fotka účastníků jednoho z kurzu na terase školy 

Odpočíváme na zahradě u intru Na návštěvě v ARoS – Aarhus Art Museum Výlet po plážích severního Dánska


