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Dear all, 

I hope this letter finds you well! 

This time last year, August 2019, three of my wonderful students, Tess Megginson, Nicolle Mitacek, and 

Anna Herran, had the opportunity to spend some time in the Czech Republic doing their researches and 

improving their language knowledge. They were a part of the Summer School of Slavonic (Czech) Studies 

at Masaryk University in Brno, Czech Republic.  

 

Anna, Nicolle and Tess in Bratislava 

Anna graduated from the University of Toronto in November 2019 with an MA in European Studies. Her 

research focused on memorials in Central Europe and the Balkans, particularly in the Czech Republic, 

Slovakia, and the Former Yugoslavia. She is set to begin her PhD in Slavic Studies at University College 

London next year. In the meantime, she is working as an English as a Second Language Instructor in 

Quebec. 

Tess recently graduated with an MA from the University of Toronto's Centre for European, Russian, and 

Eurasian Studies, where she focused on mapping Czechoslovakia after the First World War. She will soon 

begin her PhD in history at the University of North Carolina at Chapel Hill, where she will continue to 

study the history of mapping in Central Europe. 

Nicolle is studying accounting at the University of Toronto and will be entering her 4th and final year this 

fall. She hopes to complete her CPA and work in Europe one day.  

This year, Summer School is unfortunately cancelled because of Covid-19.  
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We wanted to share with you their experience in this time when travelling is one thing that we are all 

missing very much! 

Enjoy their reports written in Czech after 2 years of studying it at the University of Toronto and 

attending Summer School in Brno.  

Sincerely 

Ana Petrov 

P.S. Reports are without corrections, we wanted to show you what they can do on their own 😊 

Anna Herran 
 

Letní škola v Brně 
 

 
 

Minulý rok v létě jsem se zúčastnila letní školy češtiny na Masarykově univerzitě v Brně. Hodně 

jsem se toho tam naučila a potkala jsem se s dalšími lidmi, které také zajímá čeština.  Přednášky 

byly těžké a intenzivní, ale užitečné. Kromě toho jsme sledovali filmy a jezdili na výlety. První den 

jsme navštívili hrad Veveří a Brněnskou přehradu. Bohužel jsem nemohla se zúčastnit většiny 

výletů, protože jsem musela napsat svou diplomovou práci. Měla jsem ale čas užít si Brno a 

navštívit Bratislavu a Český Těšín.  

V roce 2019 oslavila Masarykova univerzita 100 let od svého založení, a proto univerzita pořádala 

výstavy o své historii a vztahu k T.G. Masarykovi. Tohle pro mě bylo velmi zásadní, protože moje 
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diplomová práce se týká Masaryka a jeho odkazu. Měla jsem také možnost diskutovat s 

profesorem o smyslu Masarykova odkazu a názoru Čechů v dnešní době. 

 
Moderní socha Masaryka na Moravském náměstí 

Nejvíc jsem si užila, když moje třída pořádala prohlídku Brna a každý student představil důležitou 

část města. Hodně jsem se o historii Brna dozvěděla, i když jsem tam byla mnohokrát dřív. To se 

mi hodilo, když mě moji přátelé z Prahy navštívili a já jsem je provedla po městě. 

 
Masarykova Ulice v Brně 
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Tess Megginson 

Doufám, že se vrátím 

Minulé léto jsem jela do letní školy češtiny v Brně. Poté, co jsem úspěšně ukončila česky pro začátečníky 

na Univerzitě Toronto, chtěla jsem zlepšit můj jazyk a sebevědomí. Zároveň jsem zkoumala českou historii 

pro své studium. Toto byla moje třetí návštěva České republiky ale poprvé jsem byla v Brně. Letní škola 

byla velmi obtížná, ale velmi dobrá. Začala jsem mluvit sebejistěji a cvičila jsem mluvit česky mimo učebnu 

a kolem Brna. V mé třídě byli studenti z celého světa, včetně Francie, Íránu a Argentiny (já jsembyla jediná 

Kanaďanka).  
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Mimo třídu jsem cestovala po České republice a na Slovensko. Jela jsem do Bratislavy, Prahy, Beskyd, 

Valtic, a Českého Těšína. Můj výzkum byl o hranici mezi Českou republikou a Polskem v Českém Těšíně a 

Cieszyně, takže to bylo jedno z mých oblíbených míst k návštěvě.  
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Doufám, že se příští léto mohu vrátit na letní školu, protože chci neustále zlepšovat české čtení, psaní a 

mluvení. 

 

Nicolle Mitacek 

“Po ukončení letní školy mám pocit že se moje čeština zlepšila!” 

Minulé léto jsem dostala možnost studovat Český jazyk na Masarykově univerzitě v Brně. Byla to 

zkušenost na kterou budu vzpomínat celý život. Profesorové z letní školy nám naplánovali studium 

gramatiky, čtení, a výslovnosti, a také poznávání místní kultury. Potkala jsem lidi s celého světa, mladší i 

starší generace kteří studují češtinu aby se mohli domluvit s rodinou, v práci, anebo aby si mohli 

objednat pivo v restauraci. Mile mě překvapilo kolik lidí by se chtělo naučit česky.  

Na Moravu už jezdím od malička za rodinou ale Brno jsem navštívila jen jednou. Letní školu jsme si 

vybrala abych se zdokonalila v českém jazyce. Měli jsme náročné studium, od začátku nás rozdělili po 

skupinách od začátečníků po pokročilé. Každý den jsme psali slohové úkoly. Letní škola mi hodně 

pomohla protože jsme nepřetržitě mluvili nebo psali Česky. Po ukončení letní školy mám pocit že se 

moje čeština zlepšila. 

 

 

Vstupní test v českém jazyce 
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Letní škola měla pro každého něco. Po vyučování jsme měli možnost jít na přednášky o historii a kultuře, 

navštívit taneční a filmový klub, a nebo vyzkoušet místní restaurace a kavarny. Každý pátek a neděle 

jsme měli výlety po ruznych mistech v České Republice (Beskydy, Praha, Telč, a Moravský kras). Moje 

nejsilnější zážiteky z letní školy 2018 byl vylet do Beskyd, a rozhovor v České televizi a v českém rozhlase. 

Měla jsem opravdu hodně pěkných zážitků, potkala jsem mnoho kamarádů s kterými pořad udržuji 

kontakt. V budoucnosti bych se rada vratila na letní školu, nikdy není pozdě zdokonalit se v jazyku. 

 

 

Beskydy 

We hope that you felt the excitement and joy that Anna, Tess, and Nicolle had during this wonderful 

visit to Czech Republic and Slovakia!  

We wish you all good health during this time and hopefully lots of new journeys soon to come. 

Sincerely, 

Anna, Tess, and Nicolle 

 

 

 


