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Ve dnech 22. – 27.9. se uskutečnila druhá část letošního projektu žákovské výměny „Komm und lerne meine Stadt 
kennen“. 

Na programu byla například návštěva školy, společná práce na 
projektech a jejich prezentace, výroba originálních tašek, výlet na 
hrad Buchlov zakončený sportovní aktivitou v BRuNU, tradiční 
návštěva Moravského krasu, procházka centrem Brna, přijetí na 
radnici či návštěva brněnského podzemí. Žáci a žákyně měli 
možnost po celý týden komunikovat v němčině nebo v angličtině 
a utužovat přátelské vztahy, které navázali při pobytu ve 
Stuttgartu. 

Cílem 
žákovských 

výměn je 
podpora výuky 
cizích jazyků na 

naší škole, zejména rozvoj komunikativních schopností a celkově 
rozvoj v oblasti kulturní výměny. Jsme rádi, že se nám i díky 
významné podpoře Magistrátu města Brna a Česko-německého 
fondu budoucnosti dlouhodobě daří nabízet cenově velmi 
výhodné programy, a proto již připravujeme další ročník s názvem 
„Deutsch verbindet“, který chceme v roce 2020 nabídnout žákům 
7. a 8. ročníků. 
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Edison 
V týdnu od 30.9. – 4.10.2019 proběhne na naší škole již 4. ročník mezinárodního projektu Edison (Education. Drive. 
Internacionality. Students. Opportunity. Network.). Projekt probíhá tak, že vždy skupina 8 vysokoškolských studentů 
z různých zemí světa přijede do České republiky a stráví zde 1 týden na vybrané základní, střední či mateřské škole. 
Letos k nám míří mladí lidé z Rumunska, Gruzie, Ukrajiny, Alžírska, Jordánska, Tunisu, Turecka a Itálie. Praktikanti 
jsou zodpovědní a vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří si připravují prezentace o své zemi, vedou diskuze se studenty 
na různá témata, hrají hry atd. Tímto způsobem se snaží představit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní 
situaci své země. Žáci tak mají možnost srovnání zemí s ČR i mezi sebou a uvažovat, zda mohou v budoucnu přispět 
ke změně. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi 
a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je 
tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich 
porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Multikulturní atmosféra, vyvolaná zahraničními stážisty, oživuje 
výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a studenty a učí je nebát 
se odlišného. Anglický jazyk je využíván jako komunikační 
prostředek po celou dobu projektu. Celý projekt je pod záštitou 
MŠMT a má podporu od Informačního centra OSN v Praze. 
Organizačně jej zajišťuje studentská organizace AIESEC. 
Díky patří už teď našim hostitelským rodinám, které se rozhodly 
studenty v rámci podpůrného projektu  
Global HOST ubytovat ve svých domovech. 
Těšíme se na letošní milé zahraniční hosty a na povídání s nimi, 
protože máme společnou řeč! 
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Studenti si o naší škole myslí, že je moc pěkná a studenti i učitelé jsou velice přátelští, chytří a pozorní☺. 
O českých jídlech si myslí, že jsou velice sladká a nezdravá. V projektu Edison jsou, protože chtějí lidem 
říct něco o své zemi (např: je chtějí seznámit se svojí kulturou, nebo tradicemi atd…). Nejvíc na světě se 
některým studentům líbilo v rodném městě, jiným zase v Praze a některým se líbilo všude. -red 

https://aiesec.cz/pro-skoly/

