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V pondělí 16. února 2015
začal v naší škole projekt Edison, který je určen žákům druhého stupně. Zahájení proběhlo
v tělocvičně od 9 hodin. Během
tohoto setkání se žákům představila agentura AIESEC, která projekt zastřešuje, a skupina osmi stážistek z Brazílie,
Mexika,

Černé

Hory,

Číny,

Taiwanu, Korey, Japonska a
Nového Zélandu. Od 10 hodin
zahraniční studentky prezentovaly ve všech třídách druhého stupně své připravené programy.
Mária Vavreková
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ČÍNA A TAIWAN
Jako další dvě prezentace z projektu Edison nás dneska čekaly Čína a Taiwan.
První dvě hodiny jsme měli prezentaci o Číně s Carol. Prezentace byla velmi obsáhlá a zajímavá. Věřím, že se během těchto dvou hodin nikdo nenudil, ale spíše
se rozhodl Čínu navštívit. Co nás asi nejvíce fascinovalo, bylo, že v Číně a na
Taiwanu slaví Nový rok zítra, tedy 19. února (nebo alespoň letos). Na Číně
(celým názvem “The people’s republic of China“) nás kromě velké populace lidí
a neustále přeplněných 16 linek metra udivovala krása této země. Ta byla už jen
podle zajímavých fotek, které prezentaci hojně doplňovaly, hodně velká. Doslechli jsme se o památkách, významných a nejkrásnějších místech Číny, o různých festivalech a typickém jídle pro Čínu, které už podle fotek vypadalo vážně
skvěle. Z historie a geografie jsme se dozvěděli o Žluté řece, která je kvůli protékání pouští opravdu žlutá, o známé Velké čínské zdi a dalších památkách (jako je
Terakotová armáda a další). Za zmínku stojí i půvabná čínská příroda. S tím je
určitě spojena i největší krása - pohoří Himaláje. Zde se nachází největší hora
světa - Mount Everest. Co nás všechny překvapilo, bylo více než 200 000 znaků,
z nichž používají jen 5 000. Také jsme si uvědomili, že čeština vlastně není až
tak složitá. Někomu se zamlouvaly školní uniformy pro každé roční období, ale
jiní byli zase rádi, že my je nemáme.
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Nejvíc se nám líbily asi festivaly, které byly většinou pro účely štěstí, zdraví,
radosti a spokojeného života. Jako je například SPRING FESTIVAL nebo DRAGON BOAT FESTIVAL, o kterém jsme vyslechli krátký příběh jeho vzniku a ve
kterém převládají draci, což je jejich symbol. A co nás mnohé překvapilo, bylo
zjištění, že neprovozují naši nejoblíbenější vánoční aktivitu, a to zdobení stromečku. Místo stromečku si zdobí celý
dům do červené barvy. Prezentace se nám
všem moc líbila, studentka byla hrozně
moc milá a videa, která pro nás měla připravená, byla velkým plus.
Další dvě hodiny jsme nakoukli do
kultury Taiwanu s moc milou a usměvavou Claudií, která zahájila přednášku tím,
že se nám představila a řekla jednu svoji
oblíbenou věc a my udělali to samé. Prezentaci jsme zahájili se „3 cool things about Taiwan“, které jsme si měli zapamatovat až do konce, a když jsme si na ně na konci vzpomněli, dostali jsme na památku menší dáreček. Prezentace byla krátká, ale dozvěděli jsme se toho spoustu. Například, že v hlavním městě Taipei je druhá největší věž světa, že tradičním sportem je baseball a že v Taiwanu vznikla značka ACER a ASUS. I Taiwan
vyniká krásnou přírodou, kterou podle Claudie musíme navštívit, a to jsou například rozlehlé pláže (jednou z nejznámějších je pláž Kentig nebo Taroko Gorge).
Podívali jsme se na různé vodní a další sporty, které se provozují v Taiwanu, a
na jídlo a pití jako bubble milk tea (známé u nás v Praze jako stánek Bubble
Tea). Nejzábavnější část prezentace byla zkouška kreslení znaků perem nebo
spíše štětcem přímo z Taiwanu způsobem, který nás Claudia naučila.
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Dostali jsme taky ochutnávku pochutiny na způsob oříšků. Všem to
moc chutnalo. Claudia poté napsala naše jméno na tabuli taiwanskými znaky a na památku se s námi
vyfotila. Prezentace se nám všem
moc líbila už jen díky originální
ochutnávce, aktivitám na konci a usměvavé studentce. Obě dvě prezentace se
nám moc líbily a myslím, že nás přesvědčily podívat se do obou zemí.
Lara Rajnišová a Natálie Tomečková, 8.B

ČERNÁ HORA
kkkDnes k nám do třídy přišla studentka z Černé Hory. Svoje povídání začala vyprávěním o krásné černohorské krajině a o tom, že i
když je to malá země, najdete v ní vše, co chcete vidět. Poté nám pověděla,

odkud

vznikl název země,

a pomocí pre-

zentace nám před-

stavila památky

a významná místa

Černé Hory a jejího rodného města. Nechyběly ani ukázky tradičního
jídla a tance. Jako pozadí společné fotky jsme měli černohorskou
vlajku, pak jsme se všichni rozloučili.
Antonie Suchánková, 9.A
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ČÍNA
Z Číny za námi přijela Carol, která studuje na univerzitě. V Číně pořád vládne komunismus. Proto jsou tam zákony mnohem tvrdší než u nás. Číňanů je
mnoho. Proto jsou nutná určitá opatření. Metrem například jezdí tolik lidí, že
často padají do kolejí. Rozloha Číny je 9 600 100 km2 . Naše republika by se do
Číny vešla 100krát. Oproti cestě z Nového Zélandu je to k nám z Číny 11 hodin.
Mají úplně jinou kulturu. Když nám Carol ukazovala různá videa, Číňané hráli
na úplně jiné nástroje, než známe, a také měli úplně jiné kroje. I Číňané mají jiný systém školství. Carol je 19 let a již končí na univerzitě. Jejich písmena je
mnohem těžší napsat než ta naše a každé písmeno má jiný tón. Na jejich státní
vlajce mají 1 velkou hvězdu a 4 malé hvězdy na červeném pozadí, které je symbolem krve prolité za 2. světové války.
Anežka Pěnkavová ,7.A

BRAZÍLIE
V úterý 17. února nás navštívila stážistka z Brazílie jménem Julia. Její přednáška byla velice zajímavá a poučná. Rozhodně nechybělo video s hudbou samba nebo ukázka reklamy na olympijské hry v Riu 2016. Mě zaujal hodně karneval a hlavně to, že děti jsou celých 5 dní jen na karnevalu a nikoliv ve škole. Také jsem se dozvěděla, že je Brazílie 107krát větší než Česká republika. Nakonec
jsme se seznámili s klíčovými frázemi portugalštiny. Z této přednášky se mi líbilo všechno a moc děkuji Julii, že k nám přišla a naučila nás něco o Brazílii.
Šárka Fiřtová, 6.B
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Přijela k nám slečna z Brazílie. Jmenuje se Julia Boechat Macado a je
jí 25 let. Julia poprvé ve 22 letech viděla sníh. Brazílie je v Jižní Americe.
Nejdelší řeka v Jižní Americe je Amazonka. Podél Amazonky rostou pralesy
a v nich jsou malá městečka. U lesů a u řeky žijí různé druhy zvířat, např.
tukani, opice, krokodýli. Mají okolo 300 vodopádů. V Brazílii je v tuhle dobu
léto, zatímco u nás je zima. Barvy na brazilské vlajce mají svůj význam: zelená - pralesy a lesy, žlutá – zlato, modrá – nebe. Jejich oblíbený sport je
fotbal a bojové umění. Capoeira je druh tance a zároveň bojového umění.
Terezie Holíková, 6.A
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ČERNÁ HORA
Další zemí byla Černá Hora s moc milou Seldou. Než začala prezentace, tak jsme se Seldě představili a povídali si s ní o svých zájmech. Všichni jsme se shodli na tom, že její země je opravdu krásná,
zajímavá a přátelská. Selda nám vyprávěla o jejich zvycích a historkách. U nich doma je prý zvykem mít v domě neustále návštěvu. Povídat si, být spolu a všechny považovat za svou nejbližší rodinu, což je
podle mého názoru velmi roztomilé. Všichni spolu drží pohromadě a
výraz „Pojď na kávu “ spíše znamená „Pojďme si popovídat.“ Nejsou to
vůbec samotáři, ale lidé dožadující se společnosti a rodinné lásky,
která se ve velké míře dostává. V období léta je zde kvůli moři a krásné přírodě spousta turistů, prý více než místních obyvatel, což je
podle krásy tohoto místa pochopitelné. Dozvěděli jsme se o spoustě
zajímavých a krásných míst a hlavně to, že v této zemi je druhý největší kaňon na světě. Nachází se zde taky nejstarší olivový strom (až
2000 let starý) a jedna z nejkrásnějších zátok na světě. Po ukončení
této prezentace jsme hráli ve zbytku času hry a povídali jsme si se
Seldou a procvičovali si angličtinu.

Natálie Tomečková, 8.B
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a okořeníme! Tato fáze je únavná, zdlouhavá a často nervově náročná.
Když vše dobře dopadne, podáváme v odpoledních a večerních hodinách
rodičům a přátelům školy.
Přejeme dobrou chuť !
Petra Šaňková a Bára Masopustová

10

Romeo, ach, Romeo,
zřekni se jména a zapři svůj rod,
půjdeme spolu až nakonec vod.
Romeo, ach, Romeo,
políbil jsi mé světlé líce,
a já tě začala milovat o to více.
Romeo, ach, Romeo,
dej mi svou lásku, dej mi svou něhu,
já s ní naložím jak s vločkou sněhu.
Romeo, ach, Romeo,
ze všeho na světě co mi kdy bylo drahé,
tebe miluji nejvíce,
tys života mého kytice.
Romeo, ach, Romeo,
utečeme spolu a budeme šťastní,
vezmeme se v kostele, v utajení.
Romeo, ach, Romeo,
naše životy nebudou, jaké doposud byly,
oslavy, dary, slavnosti, ani bály.
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Romeo, ach, Romeo,
svůj život zasvětím jen a jen tobě,
života starosti chci nechat jen sobě.
Julie Šídlová, 9.B
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