
Dominika: Projekt se mi líbil, měla jsem možnost poznat různé lidi z různých zemí. Zaujal mě i nápad, 

strávit s cizinci den. Doufám, že něco takového bude i příští rok. 

 

Ondra: Tento rok byl projekt Edison velmi zajímavý a bavil mě. Nejlepší bylo Turecko. 

 

Ema: Projekt se mi líbil, protože jsem se dozvěděla spoustu nových věcí a poznala nové lidi. Je mi 

trochu líto, že jsem neviděla všechny prezentace a proto bych chtěla, aby se projekt opakoval i příští 

rok. 

 

Vojtěch: Nejvíc se mi líbilo Turecko. Studenta byla milá a hezká a její projekt byl hodně o jídle. 

 

Martin: Líbilo se mi všechno. Chtěl bych, aby tady byli častěji. 

 

Anonym: Projekt Edison byl super. Studenti byli ochotní a milí, byla s nimi sranda. Záviděl jsem 

Zidimu, že měl kolem sebe 5 holek:-). 

 

Sára: Studenti byli velmi milí. Líbilo se mi jak své země prezentovali. Ukázali tance, kulturu, jídla, ale 

mohli by tu být 14 dnů, abychom je viděli všechny. 

 

Bára: Projekt Edison se mi vždy líbí, bohužel tento rok jsme měli jenom 2 povídání. Závěrečný den se 

velice vydařil. Pohostili jsme naše hosty, pak si poslechli nebo zatančili jejich tance. 

 

Timo: Bylo to opravdu moc zajímavé. Akorát se mi zdálo, že bylo málo času. 

 

Augi: Projekt Edison se mi moc líbil, i když jsem se dozvěděla jen o dvou zemích, dozvěděla jsem se 

opravdu zajímavé věci. 

 

Emma: Edison byl úžasný, nejvíce mě zaujala Ukrajina, ale minulý rok mě více zaujala Gruzie. Určitě 

bych to chtěla zopakovat. 

 

Richard: I liked it so much and I want to repeat it. 

 

Štěpán: Projekt se mi líbil, nejlepší byly pákistánské tance nebo Turecko. Nejvíc bych se chtěl podívat 

do Turecka. 

 

Melánie: Tyto prezentace se mi velice líbily. Seznámily jsme se s jejich kulturou, zvyky a kuchyní. 

Vystihli všechno důležité a zajímavé. 

 

Kristina: Bylo to super, naučné, ale i zábavné. Jen mi je líto, že jsme nestihli všechny země. Nejvíc se 

mi líbila Columbia, ale i Ukrajina byla super a ani Pákistán nezaostává. 

 

Terka: Projekt se mi líbil a doufám, že se bude opakovat na jaře. Studenti byli moc příjemní a 

kamarádští. Měli moc zajímavé prezentace. 

 

Prokop: Projekt se mi velmi líbil a byl bych rád, kdyby se konal vícekrát do roka. 

 

Aneli: S tímto projektem jsem velmi spokojená a přála bych si, aby se opakoval. Dozvěděla jsem se 

spoustu zajímavých informací, ale hlavně jsem poznala fajn nové lidi a procvičila si angličtinu. 

 

Nella: Líbilo se mi to. Chtěla bych si projekt zopakovat. Ráda se dozvídám zajímavosti o cizích zemích. 

 



Anička: Projekt se mi moc líbil, protože jsem se dozvěděla hodně nového o cizích zemích a moc bych 

chtěla, aby se opakovali příští rok. 

 

Sára: Tenhle projekt se mi líbí, mol by být častěji. Nejvíc se mi líbil Zidi z Pákistánu a ještě Gruzie. 

Tyhle země jsou hodně zajímavé a někdy bych se tam určitě chtěla podívat. Hlavně jsme se dozvěděli 

něco nového, bylo to hodně srandovní a zajímavé, určitě se těším na další Edisoňáky! 

 

Míša: Projekt je úžasný. Všichni studenti byli skvělí. Projekt bych chtěla i příští rok. Ale chtěla bych 

stihnout všechny studenty. 

 

Emilka: Nejvíce se mi asi líbil Pákistán. mají tam krásné fontány! Ale Columbie byla taky nádherná. 

Akorát je škoda, že jsme nestihli všechny země. Dobré by bylo, kdyby byl Edison 14 dní, tak bychom 

stihli všechny prezentace. 

 

Maruška: Líbilo se mi všechno, ale je mi líto, že jsme neměli všechny země. Nejvíc se mi líbil Pákistán, 

Kolumbie a Ukrajina. 

 

Francesco: Nejlepší byl Pákistán, protože měli barevné a světlé domy a velký prostor kolem. Chci aby 

byl Edison napořád:-). 

 

Matěj: Líbil se mi Pákistán, líbila se mi jejich země a kultura. Ziddi vše vysvětlil velmi dobře, někoho 

tak srozumitelně mluvit o své zemi jsem ještě neviděl. 

 

Johana: Projekt Edison se mi moc líbil, bohužel jsem stihla jen jednoho studenta (Ziddiho). Povídal 

nám o Pákistánu a moc se mi líbilo, že nám řekl nejenom o všem krásném, ale i o terorismu, vysvětlil 

nám spoustu věcí o svém náboženství. Moc se těším a doufám, že přijedou i příští rok. 

 

Ester: Tento projekt se mi moc líbil. Nejvíc mě zaujalo povídání o školství v Thajsku a krásná příroda v 

Gruzii. Nejvíc jsem si užila poslední den, kdy jsme měli vynikající společnou snídani, společně jsme 

tancovali různé tance a nakonec se podívali do středu města až na samotnou věž Petrova. Všichni 

studenti byli moc sympatičtí a veselí, a když odjížděli, bylo mi to moc líto. Děkuji za skvělý týden! 

 

Veronika: Projekt se mi moc líbil. Nejvíc se mi líbila Kolumbie a myslím si, že María uměla nejlépe 

anglicky. Chtěla bych aby to trvalo 2 týdny. Bylo to moc super a procvičila jsem si angličtinu. Myslím 

si, že je to užitečné a všichni jsou moc milí. 

 

Mária: Projekt Edison se mi moc líbí. Baví mě poznávat cizí kultury a zvyky. I když někdy moc 

nestíhám, tak nám to paní učitelka přeloží a vysvětlí. Byla bych ráda, kdyby se tento projekt znovu 

uskutečnil. 


