
Madison je v i Dobřichovicích 

Se jménem Madison jsem se v životě setkala dvakrát. Poprvé, před 17 a 15 lety, kdy jsme 

navštívili v obou případech na počátku jara naší partnerskou školu Wisconsin Heights High 

School v malém městečku Mazomanie, asi 20 mil vzdáleném od Madisonu, hlavního města 

státu Wisconsin. Vždy s více než dvaceti žáky jsme si v rámci bohatého studijně poznávacího 

programu prohlédli i toto severské město obklopené v té době ještě zamrzlými jezery 

Mendota a Monona. K nejzajímavějším zážitkům patřil pohled na dominantu města, 

Wisconsin State Capitol, téměř přesnou kopii Washingtonského kapitolu, budovu též sloužící 

pro vládní účely. Při druhém výjezdu jsme navštívili čtvrtou největší univerzitu v Americe 

University of Wisconsin, kde jsme přátelsky pohovořili se skupinou mladých lidí, studujících 

český jazyk. V tu chvíli jsme si uvědomili, jak náročné je poslouchat a porozumět mateřskému 

jazyku, když slouží jako dorozumívací prostředek s cizincem. 

 

Letos v září jsem se opět setkala s Madison. Nositelkou tohoto jména je tentokrát příjemná 

mladá dáma, která nastoupila v naší škole jako asistentka v hodinách anglického jazyka. Po 

uplynutí dvou měsíců zjišťujeme, jakým přínosem je tato spolupráce. Žáci mohou tak více 

rozvíjet své komunikativní dovednosti a zároveň učit se porozumět výkladu látky v jiném 

stylu. Co jí přivedlo až k nám? Na to jsem se zeptala a ráda se s vámi podělím o odpovědi: 

 

 

H.K.: Mohla by ses zde čtenářům v krátkosti představit? 

M: Jmenuji se Madison Andrews. Je mi 22 let a pocházím z 

Brunswicku v Maine, USA. Je to malé město přímo u oceánu. 

Studovala jsem anglickou literaturu a evropskou historii na 

Saint Lawrence University ve státě New York. Toto je mé 

první místo učitele, ale před tím jsem již několik let 

praktikovala běhen studia jako učitelka u dětí, věkově 

podobným těm zde na škole.  

H.K.: Co Tě přivedlo k myšlence učit děti? 

M: Vždy jsem měla ráda děti. Především asi proto, že 

pocházím z velké rodiny (mám tři bratry). Plánovala jsem si, 

že po studiu budu cestovat a při tom mít zaměstnání. Učit 

v České Republice je pro mě perfektní spojení těchto obou 

mých přání. 

H.K.: Proč sis vybrala právě naší školu? 

M: Chtěla jsem přijít do České Republiky, protože jsem před 

dvěma lety v Praze studovala v rámci semestrální práce.  A moc se mi zde líbilo! Dobřichovice 

jsem si vybrala na základě velmi příjemného vstupního rozhovoru se zdejšími  učitelkami. 



(Moje poznámka: rozhovor se uskutečnil v květnu přes skype na základě našeho výběru z 

několika uchazečů prostřednictvím programu CIEE – Council on International Education 

Exchange.) Hned jsem věděla, že to bude přátelské a milé prostředí, kde se mi určitě bude 

dobře učit. Také jsem viděla několik fotografií školy a města a moc se mi líbily. 

H.K: Splňují představy, se kterými jsi sem přišla, Tvá očekávání? 

M: Po více než dvou měsících musím říci, že jsem zde mezi vámi velmi spokojená. Třídy jsou 

pěkné, dobře vybavené a září v nich jasné barvy. Učitelé jsou přátelští, žáci jsou veselí a mají 

zájem poznávat nové věci. Velmi ráda chodím chodbami, protože vždy potkávám děti volající 

na mě „ Hello!“ nebo „Hello Madison!“ A to mi připomíná domov. 

H.K.: Vracím se k Tvé praktické pedagogické zkušenosti během studia na universitě. Jsou 

nějaké rozdíly mezi učením dětí v Americe a zde? 

M: Pomalu zjišťuji, že ten rozdíl není ani tak velký, naopak žáci zde a v Americe jsou si 

v mnohém podobni! Mají rádi mnoho stejných věcí, a podobně se též chovají. Jeden rozdíl 

přeci jenom bych mohla zmínit. V České Republice je zvykem zdravit učitele na začátku 

hodiny, to my v Americe neděláme a jsem ráda, když to tu mohu zažít. Úvod každé hodiny je 

tak milejší a výuka se začíná příjemněji. 

 

Ráda bych i já za všechny mé kolegyně a kolegy uvedla, že Madison je skutečně milá a je 

přínosem v hodinách angličtiny i mimo ně, neboť žáci mohou angličtinu zkoušet třeba i o 

přestávkách, tedy na chodbách, cituji Madison. Závěrem mi dovolte takovou malou slovní 

hříčku se jménem Madison. Alespoň pro letošní školní rok si každý z nás může říci: „ Madison 

není jen v Americe, Madison je i u nás……!“  A jsme tomu moc rádi ….. 

                                                                                                                         Hana Kráslová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


