EDUCATION
She spent the whole of her last year at
secondary school studying for her finals.
Since she didn’t get into university, she
decided to do an intensive course of English.
I took the University entrance exams, but
I failed. I am going to appeal.
Do you have to pay school fees?
Due to high unemployment, their nursery
school doesn’t have many children.
Copying and cheating is strictly forbidden in all
exams.
Some educationalists think that corporal
punishment should be reintroduced.
He often played truant so he soon started to
fall behind in class.
I have just got into university and in
September I am going to register for the first
year.
I am studying economics and computer
science but I’ll have to specialise in one of
the subjects in the third year.
She graduated from the Faculty of Arts with
honours.
She got a degree in psychology five years
ago.
It was great when the school broke up: no
more uniforms, no more homework and best
of all – no more teaching!
She left secondary school when she was 18
and now she is trying to pass a driving test but
she keeps failing it.

Celý loňský rok na střední škole se učila na
maturitu / závěrečné zkoušky.
Protože se nedostala na vysokou, rozhodla se jít
do intenzivního kurzu angličtiny.
Dělala jsem přijímací zkoušky na vysokou školu,
ale neuspěla jsem. Podám odvolání.
Musíte platit školné?
Vzhledem k vysoké nezaměstnanosti nemají ve
školce moc dětí.
Opisování a podvádění je přísně zakázáno
u všech zkoušek.
Někteří odborníci na vzdělávání si myslí, že by
měly být znovu zavedeny tělesné tresty.
Často chodil za školu, takže brzy začal za třídou
zaostávat.
Právě jsem se dostal na vysokou školu a v září
se zapíši do prvního ročníku.
Studuji ekonomiku a informatiku, ale ve třetím
ročníku se budu muset na jeden z těchto oborů
specializovat.
Ukončila filozofickou fakultu s vyznamenáním.
Před pěti lety získala titul v oboru psychologie.
Bylo skvělé, když skončila škola: už žádné
uniformy, žádné domácí úkoly a ze všeho
nejlepší – už žádná výuka!
Střední školu dokončila, když jí bylo 18, a teď se
snaží udělat zkoušku v autoškole, ale stále se jí
to nedaří.

