
       

 

PROJEKT EDISON NA SPŠ, OSTRAVA – VÍTKOVICE, p. o. 

Názory žáků a vyučujících na prezentace stážistů z Gruzie a Turecka: 

- Byla to dobrá zkušenost. 

- Bylo to zajímavé. Hlavně Maryška. 

- Bylo to velmi dobré, krásné. Chci víc takových akcí prosím. Konečně vím, kde 

leží Gruzie. 

 

- Slečna z Gruzie to měla velmi hezké, ale přišlo mi, že ji to moc nebavilo. 

Chlapec z Turecka to měl zajímavé, ale moc mu nešlo rozumět, i tak to měl 

vytvořené pro nás, aby nás to doopravdy bavilo. 



       

 

- Zpestření běžné výuky, žáci se seznámili s reáliemi jiných, ne anglicky 

mluvících zemí, ověřili si schopnost porozumět ANJ v podání zahr. studentů. 

 

- Reakce studentů převažují pozitivní, žáci by i příští rok chtěli poznat jiné země, 

jak sdělili-lepší forma než klasická výuková + v případě tureckého kolegy je 

potěšilo, že má někdo horší výslovnost, než oni 



       

 

- Prezentace byly zajímavé a výborně zpracované, ale slečna z Gruzie byla 

poněkud znuděná a chlapci z Turecka nebylo rozumět. 

- Zajímavé prezentace. Škoda, že chlapci z Turecka nešlo moc rozumět. 

- Myslím si, že to bylo velice zajímavé, určitě zpestření výuky a něco jiného než 

obvykle. Akorát slečna M. mohla být víc veselejší. Nebo se o to snažit. 

- Bylo to fajn – David Hollywood. 

- Bylo to OK. 

 



       
 

- Bylo to zajímavé slyšet někoho, kdo mluví anglicky jinak než my. I ten přízvuk. 

Oba to měli pěkně připravené a šlo jim i celkem dobře rozumět. 

- Slečna z Gruzie to měla zajímavé, ale chvilkami jsem měla problém jí rozumět 

a přišlo mi, že ji to vůbec nebaví. 

- Holka z Gruzie byla super, měla to zajímavé, dokázala si udržet pozornost. Byla 

velice sebevědomá a její projev byl hlasitý, srozumitelný a jednoduchý. Turkovi 

nešlo rozumět a i úroveň angličtiny byla nízká, takže to byla vyhozená hodina.  

- MRAVENEČNÍK.  

- Bylo to příjemné zpestření angličtiny. Thanks. 
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