
MEXIKO 

Je neuvěřitelné, že celý týden uběhl takhle rychle, že jsme si ani neuvědomili, že v pátek celý projekt 

končí a naši noví přátelé, se kterými jsme nevázali kontakt, už možná navždy zmizí.  

Poslední prezentací v naší třídě bylo Mexiko. Jessica nám za doprovodu svých dvou asistentek 

přednesla prezentaci o své zemi, která je opravdu krásná. Země sombrera, kaktusů a takos. Jessica 

pro nás měla nejen prezentaci, ale také ukázku Mexických hraček a hru Loteria, ve které jsme se 

naučili pár španělských slovíček, hra něco na způsob naší hry Bingo. Jessica měla kromě svého 

křestního jména další tři a z toho dvě byla příjmení, což je u nich v Mexiku normální. Jedno po otci a 

jedno po matce.  Mexiko je na prvním místě jako turistická destinace latinské Ameriky. Mexické jídlo 

myslím už všichni známe, a tak nás typické tortili, chilli a guacamole nepřekvapily, to vše samozřejmě 

s kukuřicí. Nová jídla pro nás byla například churros na sladko i na slano, flana a další jiná. A dále 

jsme se dozvěděli o jejich velice důležitém svátku „Day of the dead“, kdy přichází na hřbitovy a mají 

hostinu se svými bližními.  

Po dvouhodinové prezentaci jsme se odebrali do tělocvičny na closing ceremony. Čekal nás výstup 

žáků se zpěvem a hrou na housle, děkovná řeč a předáním dárků všem milým studentkám za jejich 

úžasné prezentace, čas a dobrou náladu. Byli odměněni i žáci, asistenti a všichni, kteří se na projektu 

Edison podíleli jinak něž jako posluchači. Následovalo společné focení pro vzpomínku a poté už 

odchod na oběd, kde byla možnost udělat fotku se studentkami a naposledy se s nimi rozloučit.  

Jsme moc rádi, že jsme se tohoto projektu mohli zúčastnit a je neuvěřitelné, že utekl celý týden takhle 

rychle. Doufáme, že všechny země, budeme mít možnost navštívit a procvičovat si v nich angličtinu, 

která se nám po celém týdnu určitě aspoň o trochu zlepšila. A doufáme, že budeme moc ochutnat 

všechno to jídlo, která jsme zatím spatřili jen na plátnu.    

Natálie Tomečková (8.B) 

 


