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Na Edisonu se mi líbilo, že jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o životě v zemích studentů, kteří 
u nás byli ve škole. I přestože jsme neměli „klasickou angličtinu, tak jsme procvičovali slovíčka. Navíc 
byli lidé z Edisonu velmi milí.      (Pavlína Zouharová, 5.A) 

 

Projekt Edison se mi líbil, protože jsem mohl poznat kulturu jiného národa. Taky jsem se naučil nová 
slovíčka.        (David Knoflíček, 5.A) 

 

Celý projekt Edison se mi líbil, protože jsem mohla poznat cizí země a nové lidi. Mohla jsem využít 
svoje znalosti angličtiny a naučit se něco zajímavého a poučného. Ráda bych, aby se tento projekt 
provozoval častěji. Je to poučné, můžeme se přiučit angličtinu a hlavně si to užít.                                                        

                                                                                                                                    (Mia Bružeňáková, 5.A) 

Na Edisonu se mi líbilo, že jsme si povídali celou hodinu anglicky. Taky jsme měli volnější hodinu. 
Dozvěděli jsme o studentově životě, zemi, jídle, prostředí, oblíbených věcech. Proto se mi Edison líbil. 

          (Jan Fichtel, 5.A) 

 

Edison byl super. Studenti byli milí a ochotní odpovídat na naše dotazy týkající se jejich země. Měli 
velice pěkně vypracované projekty. Bylo by fajn, kdyby zas nějací studenti někdy přijeli. 

          (Adéla Blatná, 5.A) 

 

V únoru se na naší škole konala akce EDISON. Připravila ji naše škola, aby si žáci prvního a druhého 
stupně procvičili angličtinu. Akce se konala celý týden. 

Všechny dny probíhaly tak, že jsme se normálně učili podle rozvrhu hodin. Když jsme přišli do hodiny 
angličtiny, čekal na nás student z cizí země, např. z Indonésie, Číny a podobně. Každou hodiny Aj jsme 
měli jiného studenta a ten nám vždy povídal o své zemi. 

Nejvíc se mi líbilo, že jsme si procvičili angličtinu a že jsme se naučili něco nového o jejich zemích. 
Trochu mě zklamalo, že jsem studentům občas nerozuměla, ale naštěstí nám s překladem pomohl 
pan učitel. 

Tato akce se mi velmi líbila a chtěla bych, aby se konala i příští rok. 

                                                                                                                       Karolína Sadílková, 5. B 

 

Velice se mi EDISON líbil, protože jsme si mohli vyzkoušet mluvit s dospělými lidmi, kteří se také učí 
anglicky. 

Akce se konala u nás ve škole, 20. – 24. 2. 2017. Přijelo k nám pět anglicky mluvících studentů 
z Ghany, Indonésie, Číny, Portugalska a Turecka. 

Každou hodinu angličtiny k nám přišel jiný student a něco nám o sobě řekl. Na EDISONu se mi líbilo, 
že jsme se naučili lépe komunikovat anglicky s osobou, která neumí česky.  Všechno bylo zajímavé a 
k tomu ta uvolněná atmosféra… Studenti byli moc hodní a já jsem se toho hodně naučila. 

Určitě bych se s nimi ráda znovu viděla. 

                                                                                                                    Zuzka Sýsová, 5. B 



 

Tento rok naše škola pořádala akci EDISON od 20. – 24. 2. Díky ní k nám přišli studenti z různých zemí 
a povídali nám o své vlasti. 

Díky nim jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací a her.  Měli jsme štěstí, protože jsme se 
setkali i se studentkou z Číny, které jsme říkali svá jména a ona nám je napsala čínskými znaky.  

Akci EDISON jsem si velice užil a byl bych rád, kdyby k nám podobní hosté zavítali i příští školní rok. 

                                                                                                                      Kuba Lohnický, 5. B 

 

Ve dnech 20. – 24. 2. 2017 k nám přijeli studenti z Ghany, Číny, Indonésie, Portugalska a Turecka. 

Dozvěděli jsme se spoustu informací a zajímavostí o jejich zemích. 

V pondělí k nám přišel Turek. Vyprávěl nám o sladkostech, které tam mají, o největším městě, o jejich 
tradicích a o sobě. 

Ve stejný den k nám přišla také Číňanka. Naučila nás skládat a vystřihovat jejich tradiční ozdoby. Ve 
středu k nám zavítala studentka z Ghany a ve čtvrtek Portugalka. 

Akce se mi líbila, příští rok bych si to chtěl zopakovat. 

                                                                                                                        Vojta Janáček, 5. B 
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