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Zpráva:
V hodinách anglického jazyka je listopad vždy vyhrazen pro podzimní část projektu Social Erasmus,
která v letošním školním roce začala v pondělí 11. 11. Studentka IT z Masarykovy univerzity
předvedla zajímavou prezentaci o své zemi – Kazachstánu, kterou zaměřila na historii i současnost,
ale zejména na kulturu. Ukázala nám zajímavá místa s památkami starými více než 2 tisíce let,
mohli jsme vidět ukázky starých lidových krojů i nové hudby. V následné diskuzi se žáci ptali i na
přírodní zajímavosti kolem Aralského jezera a na místní jídla. Měli také možnost ochutnat tradiční
kazašskou čokoládu.
Následovala hodina se studentkou ze Sicílie. Ta vyprávěla zejména o přírodních krásách, žáci se
např. dozvěděli, že každá místní vesnice má svůj vlastní svátek.
Další den k nám přišly tři Japonky a naši studenti měli možnost poznat angličtinu s přízvukem
z východní Asie. Japonské studentky práv a sociologie MU s nimi uspořádaly kvíz o ceny.

Neméně zajímavé byly i prezentace studentů z Finska a Ruska, které následovaly ve středu 13. 11.
Ve čtvrtek pak přišli studenti z Egypta a Zimbabwe, ale perfektní anglický projev předvedla
zejména studentka Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, která navštívila žáky 3. K. Její
prezentace přinesla skvělé srovnání naší země s Estonskem, které je téměř stoprocentně
digitalizované.
Podle žáků byla nejlepší hodina s Paulinou z Mexika. Ta přinesla žákům třídy 1. K ochutnat
charakteristické jídlo a vlastnoručně vyrobenou piňatu plnou bonbonů, o které se soutěžilo. Žáci se
také naučili dva mexické tance a dozvěděli se spoustu zajímavostí o tradicích tohoto
středoamerického státu.
Všechny hodiny měly u našich žáků velký ohlas.

Další část tohoto projektu je plánovaná na duben 2020.
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