
Vzácna návšteva na našej škole:  

„Englishman on the road“ 

 

 

 Tento školský rok sa opäť potvrdilo, že naša ZŠ sa snaží svojim žiakom 

spestriť vyučovanie cudzích jazykov vždy, keď je príležitosť a vybočiť tak z 

„vychodených koľají.“ 

Dňa 27. 11. 2014 navštívil našu školu v rámci projektu „Englishman on the 

Road“  študent Thomas, poslucháč univerzity v Bristole, aby žiakom 8. a 9. 

ročníka priblížil svoju krajinu a rodné mesto. Osmaci a deviataci mali možnosť 

započúvať sa do melodickej britskej angličtiny rodeného Angličana „ native 

speaker-a“ a otestovať si svoju schopnosť porozumenia v reálnej komunikačnej 

situácii. Po zhliadnutí pútavej prezentácie o Veľkej Británii a meste Bristol mali 

žiaci možnosť klásť otázky, ktoré im mohli pomôcť pri vypracovaní záverečného 



kvízu. Spomedzi úspešných riešiteľov kvízu budú vyžrebovaní šťastlivci, ktorí 

budú mať možnosť vyhrať dočasný bezplatný vstup na stránku 

www.jazykovepobyty.sk. 

Čo si myslia žiaci: 

Richard, 9. ročník: „Páčilo sa mi, že sme mali príležitosť sa niečo naučiť o inej 

krajine priamo od človeka, ktorý tam žije a v jeho rodnom jazyku. Zapamätal som 

si veľa zaujímavostí o Británii.“ 

Jean Dossa, 9. ročník: „Thomas bol veľmi zaujímavý chlapík. Bol výrečný, 

sympatický a sršal z neho elán. Prezentácia bola zaujímavá – veľa zaujímavých 

aktivít a informácií. Celkový dojem je pozitívny.“ 

Patrik, 9. ročník: „Takého akcie by mohli byť častejšie.“ 

Katka, 9. ročník: „Mne osobne sa tento nápad páči. Aj keď som už v Anglicku 

bola, dozvedela som sa veľa nového. Najprv to mohlo vyzerať ako voľná hodina, 

ale nedá sa poprieť obohocujúci zážitok.“ 

Rebecca, 9. ročník: „Okrem iného som sa naučila veľa nových slov.“ 

Natália, 9. ročník: „Prezentácia bola veľmi zaujímavá, boli tam rôzne úlohy z 

prezentovaných snímok. Dokonca sa nás aj veľmi veľa pýtali.... Skrátka to na mňa 

dobre zapôsobilo, chalan, čo prezentoval, bol zlatý a dalo sa mu rozumieť. Páčilo 

sa mi, že sme dostali tašku s propagačnými materiálmi.“ 

Filip, 9. Ročník: „Pre mňa to bolo super, spoznal som veci, o ktorých som pred 

tým nevedel. Dúfam, že sa budú konať podobné prednášky a o iných krajinách, 

napr. USA, alebo Francúzsku. Je to veľmi dobrá cesta na spoznanie iných kultúr 

a jazykov.“ 

http://www.jazykovepobyty.sk/

