
HODNOCENÍ PROJEKTU OČIMA ŽÁKŮ: 

8.A 

„Byl to pěkný týden, dověděli jsme se spoustu zajímavostí o jejich kulturách a všichni byli ochotni 

odpovídat na naše otázky. Vše bylo dobře zorganizované.“ 

„Hodnotím to kladně, protože jsme si mohli popovídat s cizinci, se kterými nemáme moc často šanci 

se potkat. Jejich jednání bylo příjemné a měli hezké prezentace.“ 

 

8.B 

 „Byla to super zkušenost a skvělá možnost seznámit se s lidmi z jiných zemí. Občas jsem něčemu 

nerozuměla, ale z kontextu jsem pochopila. S Hui jsem si rozuměla nejvíc, Cherry (Jialin) jsem 

nerozuměla skoro vůbec. Chutnalo mi Do-do. Chtěla bych mít víc těchto zkušeností.“ (V. Olivová) 

 „Byla jsem ráda, že i přestože jsem na tom s angličtinou špatně, něco jsem pochytila. Byla to dobrá 

zkušenost slyšet, jak se mluví anglicky v jiných zemích.“ 

 „Bylo fajn, že jsme poznali, jak to chodí v jiných zemích. Bylo dobré, že jsme slyšeli i americkou 

angličtinu od Christophera. Ten týden pro nás byl velmi přínosný, protože jsme hodně mluvili 

anglicky. Bylo by to moc fajn, kdybychom tento projekt měli i příští rok. Všem nám to hodně dalo a 

všem se to líbilo.“  

„Zlepšila jsem si angličtinu a naučila se spoustu nových slovíček. Zahraniční studenti byli velmi 

komunikativní a dalo se s nimi bavit o čemkoliv.“ 

„Byla to super zkušenost a skvělá možnost seznámit se s lidmi z jiných zemí. Občas jsem něčemu 

nerozuměla, ale z kontextu jsem pochopila. S Hui jsem si rozuměla nejvíc, Cherry (Jialin) jsem 

nerozuměla skoro vůbec. Chutnalo mi Do-do. Chtěla bych mít víc těchto zkušeností.“ (V. Olivová) 

„Projekt se mi líbil, ale mohli jsme s nimi mít více hodin.“ 

„Líbilo se mi to a myslím si, že to bylo super a naučné. Apoorva nás seznámila s problémy v Indii.“ 

(J. Smilek) 

„Byla jsem ráda, že i přestože jsem na tom s angličtinou špatně, něco jsem pochytila. Byla to dobrá 

zkušenost slyšet, jak se mluví anglicky v jiných zemích.“ 

„Líbily se mi jejich prezentace, díky nimž jsme se naučili spoustu nových věcí o cizích zemích. Také 

jsme se zlepšili v angličtině. Nelíbilo se mi, že jsme s nimi měli málo hodin.“ 

„Byla to skvělá zkušenost do života, protože jsme zjistili rozdíly našich kultur a zemí. Studenti byli 

velmi společenští a dobře se s nimi komunikovalo. Nejlépe se mi povídalo s Apoorvou, která 

odpovídala na všechny naše dotazy a byla moc milá. Myslím, že jsme se zdokonalili v angličtině a 

dokázali jsme se domluvit. Určitě bych chtěla mít tuhle příležitost zase.“ (R. Černotová) 

 


