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RNDr. Jiří Šulc, Gymnázium Duhovka 
 

Ve školním roce 2014/2015 má naše Gymnázium Duhovka možnost hostit zahraniční 
studentku Giovannu Perez z Brazílie. Její přítomnost u nás ve třídě (kvinta neboli 1. ročník 
vyššího gymnázia) znamená z mého pohledu velký přínos jak pro ni samotnou, tak i pro 
kolektiv třídy, případně i školy. V následujícím textu uvádím několik příkladů, které 
dokumentují výše uvedené i příklady, jak Giovannu zapojujeme do dění školy i mimo ní: 

Co považuji za přínos zahraniční studentky pro nás 

- obohacení jazykové komunikace mezi studenty (angličtina, španělština, portugalština) 
- zájem studentů o zemi, z níž Giovanna pochází (na úvod měla Giovanna velmi 

pěknou prezentaci o Brazílii v rámci našich projektů) 
- ochota všech pomoci cizince orientovat se v cizí zemi 
- navázání kamarádství, spolupráce ve třídě, škole i mimo ni 
- plánování návštěvy do Brazílie – dokonce je v plánu i návštěva LOH 2016 v Riu 

Co považuji za přínos naší třídy (školy, země) pro zahraniční studentku 

- zkušenost s životem i studiem v ČR 
- osvojení základů náročného jazyka (ČJ) 
- zdokonalení její angličtiny a španělštiny 
- možnost poznat, jakým způsobem se u nás vyučují jednotlivé předměty a porovnat 

systém výuky se školstvím v Brazílii 
- zapojení do všemožných školních i mimoškolních aktivit – zde vidím osobně velký 

přínos, neboť Giovanna velmi rychle ztratila počáteční ostych a obavy; od začátku 
jsme ji zapojovali do veškerého dění : účast na Vánoční akademii, zapojení  
do mikroekonomického projektu na Dnech otevřených dveří, účast na výletech  
a exkurzích v Drážďanech a Budapešti, na lyžařském kurzu v rakouských Alpách – 
stála na lyžích podruhé v životě a naučila se, účast na plánovaném výletu do Londýna  
a mnohé další….. 

Konkrétní příklad plánovaného zapojení do hodiny matematiky 

- Giovanna dostane za domácí úkol připravit si krátkou prezentaci v angličtině 
v podobě řešení 2 – 3 lineárních rovnic  

- úkol nejprve zkonzultuje se mnou a poté bude prezentovat a vysvětlí rozdíl, jak úlohy 
řeší v Brazílii 

- odpoví na případné dotazy 

Poznámka: 
Hodině bude předcházet prezentace jednoduché anglické slovní zásoby, aby byli studenti 
schopni porozumět odborným výrazům – s použitím metody CLIL (Content Language 
Integrated  Learning), kterou u nás zapojujeme do výuky. 

 

 


