OHLASY ŽÁKŮ – PROJEKT EDISON
Bylo to pěkné moc se mi to líbilo. Překládala jsem prezentaci Ukrajinky a moc
mě to bavilo, byla milá a příjemná. I ostatní studenti jsou příjemní a ochotní k
pomoci ostatním, i když nám sami nerozumí.
Z mého pohledu fotografa je tento projekt velice zábavný. I když jsem ,,pouze“
fotograf, má to jednu výhodu, všechny třídy uvidí jenom 4 z 6 přednášek já
uvidím všechny a klidně i víckrát. Hosté z jiných zemí jsou přátelští, někdy se s
nimi až moc zavedeme do debaty jak už o našem jazyce o naší kultuře nebo
klidně i o hudbě, prostě je pořád co si s nimi povídat, ale nejlepší byl basketbal,
protože s námi hrál hlavně host z Turecka, který se jmenuje Mehmed. Mehmed
má podle mě asi nejlepší přednášky a moc dobře se s ním povídá, Gading z
Indonésie je taky fajn, má hlavně skvělé vtipy. Tento projekt mám nejraději ze
všech projektů, co na škole jsou, protože poznám nové lidi a nahlídneme trochu
do jejich kultury a to mi přijde, že je super, protože nějaká takovou zkušenost
málo kdy zažijeme.
Projekt Edison se mi líbil. Dozvěděl jsem se nové věci o cizích zemích a potkal se
s jejich studenty. V prezentacích od studentů jsem viděl jejich památky, školy a
dozvěděl jsem se, jak se tam žije. Nejvíce se mi líbila prezentace Turecka.
Projekt Edison hodnotím velice kladně, vše bylo v pořádku, nemám tomu co
vytknout. Studenti měli velmi pěkně připravené přednášky. Nejvíce se mi líbila
hodina Mehmeda z Turecka. Ukázal nám toho spoustu o své zemi, například
památky, tradiční turecké jídlo nebo různé zajímavosti.
Líbila se mi přednáška Aimany, protože je pěkná umí pěkně mluvit a její země je
zajímavá. Dozvěděl jsem se, že mají národního hrdinu, kterého mají všude, např.
všude jsou jeho sochy atd. Zůčastnil jsem se turnaje v basketbale a byl jsem v
týmu s Aimanou a Mehmedem a vyhráli jsme všechny zápasy. Myslím, že letošní
projekt Edison se vydařil a těším se i na příští rok.
Edison se nám velice líbil, dozvěděli jsme se spoustu nových informací a
zajímavostí o světě. Tento projekt nám pomáhá rozvíjet se v anglickém jazyce.
Studenti nám představují svoji zemi a ukazují nám, jak žijí a jaké mají tradice.
Doufáme, že se s tímto projektem setkáme i na Středních školách. Chtěli
bychom poděkovat studentům za jejich prezentace a snahu představit nám co
nejvíce o jejich zemi.

