
Máme za sebou druhou účast v mezinárodním vzdělávacím projektu EDISON – AIESEC 

 

V týdnu od 5. 10. do 11. 10. jsme opět hostili na naší škole šestičlennou skupinu studentů z různých 

koutů světa. Skupinka to byla skutečně různorodá – Dalai z Brazílie, Adina z Rumunska, Wayne z 

Malajsie, Konatsu z Japonsko, Linh z Vietnamu a Maram z Tunisu.  

Během pěti dnů stážisté prošli postupně všemi ročníky na budově 2. stupně, v některých třídách byli i 

několikrát. Rozvrh hodin, který jsme jim připravili, se orientoval na předměty, jejichž náplní jsou reálie. 

To znamená, že žáci se seznámili s historií, zeměpisnými informacemi, přírodou a kulturním 

bohatstvím, či vztahy ve společnosti všech výše zmíněných zemí. Dorozumívacím jazykem byla 

angličtina. 

Stěžejním bodem programu byla zahradní slavnost, na kterou studenti připravili rozličné variace jejich 

národních jídel. Vstupné našich žáků byla donáška něčeho dobrého, ryze českého. A ochutnávat bylo 

co! Při této příležitosti bych chtěla zde poděkovat všem našim žákům a jejich rodičům, kteří skutečně 

toto podmínku dodrželi (bohužel ne všichni…), věnovali doma čas přípravě a donesli skutečné dobroty. 

Na stránkách školy pak můžete zhlédnout fotografie a videa z celého týdne. 

Velký dík patří i mým kolegyním, které učí 4. – 9. ročník a pomáhaly nejen v hodinách samotných, ale 

též se mnou podílely na přípravě rozvrhů pro stážisty, mimoškolního programu a na realizaci celé akce. 

V současné chvíli naši žáci vyplnili anketu s dotazy na průběh minulého týdne, abychom měli zpětnou 

vazbu a mohli ji použít při vytváření dalších podobných akcí. Probíhá celkové vyhodnocení, se kterým 

se budete moci seznámit v příštím vydání tohoto časopisu. Již nyní vám ale mohu sdělit, že se mi 

vyhodnocuje velmi dobře. Všechny odpovědi a ohlasy jsou nejen pozitivní, ale přímo nadšené!!! Což je 

moc dobře, vše bylo organizováno pro děti.  A ty, jak vidno, to velmi oceňují, takže to je zase dárek pro 

nás… 

                                                                                               Hana Kráslová 


