
NA SLOVÍČKO  

 
Příloha časopisu věnovaná projektu 
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Jenny  Gee 
Jenny Gee přiletěla do České republiky z Taiwanu ležícího v Tichém 
oceánu. Cestovala tedy přes půl planety a její cesta trvala celých 24 

hodin. 

Jenny je 19 let a studuje National Chiao Tung University, má zkuše-
nosti s pořádáním táborů pro středoškoláky. Pochází z města Tai-

chung. 

Jenny měla skvěle připravenou prezentaci o Taiwanu, ve které jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavostí o této zemi. Například původní ja-

zyk, což je mandarínština, tradiční taneček, který se jmenuje amis. 

Také nám pověděla, jak jsou na Taiwanu častá zemětřesení, a že sa-
ma zažila velké zemětřesení, když jí bylo 6 let. Dozvěděli jsme se,  

že z Taiwanu pochází i naše oblíbené Bubble Tea, což většina z nás 

rozhodně nevěděla. Na závěr nám Jenny pustila video, kde nám uká-
zala pouštění balonů štěstí na Taiwanu. 

Jenny byla opravdu jedna z nejlepších a její hodinu jsme si moc užili... 

Barbora Vinšová a Veronika Trčková  

 

Maryem Larhmaid 
Přijeli k nám různí studenti z různých zemí. Z Maroka k nám přijela 

Maryem Larhmaid, které je 24 let a studuje magisterský pro-

gram ,,Linguistics and Advanced English studies.“ Maryem má ráda 
fotbal a její oblíbené jídlo je kuskus a oblíbenou muzikou je Pop.  

Prezentovala nám o svojí zemi a bylo jí dobře rozumět, o Maroku 

nám toho řekla mnoho: 

 Maroko leží  na severozápadně Afriky. 

 V Maroku žije 33 milionů obyvatel. 

 Hlavní město Maroka je Rabat. 

 Měnu tam mají marocký dirham (MAD) 

 Vládne tam král Mohamed VI. 

 Náboženství převažuje muslimské. 

 V Maroku se nachází nádherné vodopády a čisté tyrkysové moře. Další zajímavostí je, jak píší (píší 

zprava doleva), přeprava v pouštích, lidé se přepravují na velbloudech a velmi zajímavé jsou svatby, na 
kterých lidé tancují s novomanželi na ramenou. V Maroku je stále teplé počasí. Jedí tam obvykle např. 

kuskus, humus nebo košár. 

Dopravu ale netvoří jen velbloudi, ve městech se dopravují autem, 
taxíkem a také vlakem.  

Typické zvíře v domácnosti není pes jako u nás, ale je to kočka. 

Maryem byla velmi příjemná, dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a 
informací a přejeme si, aby se projekt Edison zopakoval i příští rok. 

Bára Srbová a Maruška Langová  



Typické zvíře v domácnosti není jako u nás pes , ale je 

to kočka. 

Maryem byla velmi příjemná, dozvěděli jsme se mnoho 

zajímavostí a informací a přejeme si, aby se projekt 

Edison zopakoval i příští rok. 

Bára Srbová a Maruška Langová  

 

Fernando Garcia Blesa  

 
Fernando přijel z Peru z hlavního města Limy, kde studuje 

sociologii a do konce studia mu zbývají ještě 3 roky. Jeho 

matka učí na vysoké škole a dříve také závodně plavala, otec 
je právník. Má dvě mladší sestry a jeho rodina má kořeny    

ve Španělsku. Teď ale žije v Limě, kde jsou skoro všichni 

jeho příbuzní, žije v domě se zahradou  a má psa. Fernando 
je věřící, velký sportovec—fotbalista. Rád jí.  

Když mají lidé v Peru řeknou, že „jdou ve“, znamená to, že si jdu zatancovat.  

Soukromé školy mají v Peru mnohem větší úroveň než státní, nosí uniformy a učitel může při přestupku 
dítě ze školy i vyloučit  .  

V Peru jsou výrazné rozdíly ve zvycích i v životní úrovni - podle pásem (pobřeží, hory, džungle). Původní-

mi obyvateli byli Inkové.  

Typické pro Peru jsou kondor, lama, vikuňa, brambory, bezohledná doprava, 100-150 lidí na svatbě.  

Veronika Došlová a Klára Melicharová  

Mira Lee 

 
Mira Lee přicestovala z  Nového Zélandu a cesta do Čes-

ké republiky jí trvala celých 24 hodin. Studuje na univer-

zitě v Aucklandu marketing, informační systémy a také 
na univerzitě doučuje informatiku. Ráda cestuje, jezdí  

na koni, hraje na klavír, housle, kytaru a další, je jí 21 let. 

Původně žila její rodina v Koreji.  

Nový Zéland je země rozprostírající se na dvou ostro-

vech, které se nachází zhruba 2000 km jihovýchodně od Austrálie. Oba ostrovy leží nad sebou a jme-

nují se jednoduše - Severní ostrov a Jižní ostrov. Severní ostrov je lidnatější, průmyslovější a kultivo-
vanější. Jižní ostrov je méně zalidněný, je divočejší a přírodnější. 

Na Zélandu žije něco přes 4 miliony lidí. Ze tří čtvrtin jsou to potomci přistěhovalců z Evropy, zbytek 

jsou Maorové a ostatní národy. Maorové na Zéland přišli z ostrovů Polynésie během 9.-14. století. Prv-



ním Evropanem, který roku 1642 objevil Nový 

Zéland, byl holandský mořeplavec Abel Tasman. 
Další návštěvník z Evropy sem dorazil až roku 1769 

a byl to kapitán James Cook.  

V zemi se platí novozélandským dolarem. Na Zélan-
du panuje mírné klima a mají zde čtyři roční obdo-

bí jako u nás (jen obráceně, protože se nachází na 

jižní polokouli). 

Mirka Sedláčková a Simona Lomňančíková  

Nam Anh  
 

Nam Anh byla z Vietnamu.  

Vietnam je stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře. 

Jeho sousedé jsou Kambodža, Čína, Laos. Počet obyvatel přesahuje 90 milionů. Hlavním městem je Hanoi.  
Oficiálním jazykem je vietnamština.  

Při pobřeží se rozkládají úzké nížiny, ve vnitrozemí se pak vypínají hory, které dosahují výšky až přes 

3000 m n. m. Pro Vietnam je charakteristic-
ká Rudá řeka, což je zároveň nejdelší řeka - pro-

téká zemí v délce 450 km, dále nekonečná rýžová 

pole a stále zelené tropické lesy.  

Zemi často ohrožují tajfuny. 

Hlavním náboženstvím je buddhismus. 

Velká města: Hanoj, Ho Či Minovo Město.  

Nam Anh studuje na univerzitě v Ho Či Minově 

Městě. Působila ve sdružení pro udržitelná města 

v Thajsku a působila jako průvodce pro japonské 
turisty, je jí 20 let. Ráda se učila naše české pís-

ničky.  

Byla milá a sympatická.  

                                        Tomáš Kišari a Láďa Toman 

Emmanuel Peixoto  

 
Emmanuel Peixoto je z Brazílie, z páté největší země na světě. Od patnácti let studuje hudbu, teď stu-

duje učitelství hudby na universitě v Londrině. Miluje jazz, clasic i blues. Je mu 23 let.  

Brazilská federativní republika je federativní republika, největší a nejlidnatější stát Jižní Ameriky.      
Na severu sousedí s Francouzskou Guyanou, Surinamem, Guyanou, Venezueloua Kolumbií; na západě 



s Peru, Bolívií a Paraguayí, na jihu s Argentinou a Uruguayí. 

Na území Brazílie se rozkládá největší tropický deštný les na světě – Amazonský prales. Brazílie byla v 
minulosti největší kolonií Portugalska a portugalština je zde také úředním jazykem. Metropolí Brazílie 

je město Brasília. Největším městem s 10 milióny obyvatel je Sao Paulo. Zemi ročně navštíví na 4 až 5 

miliónů návštěvníků. Rio de Janeiro láká turisty světoznámým karnevalem a mořskou pláží Copacabana. 
Dále je známé obrovskou sochou Krista Spasitele. Největší řekou země a celého světa je Amazonka     

s délkou 7 062 kilometrů.  Brazílie se člení 

na 26 spolkových států a 1 federální dis-
trikt, v němž se nachází brazilské hlavní 

město Brasília.   

Matěj Vegricht a Šimon Běhan  

Cecily Zhang  

 
Cecily Zhang z Číny v současné době studuje v Austrálii v Sydney, mluví plynuje anglicky i čínsky, 

ovládá čínské národní tance a hraje na klavír, je jí 22 let a nemá žádné sourozence.  

Hlavní město Činy je  Peking, v Číně žije  1,31 mld. obyvatel. Rozloha je kolem 9 mil.  km², je to 4. nej-
větší země světa. Úředním jazykem je čínština. Platí se zde čínským jüanem. Čína díky své rozloze 

sousedí s mnoha státy - Indie, Pákistán, Afganistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Kazachstán, Rusko, 

Mongolsko, Severní Korea, Vietnam, Laos, Myanmar, Bhútán, Nepál.  

Čína na svém území skrývá množství kulturních památek, jako je například Velká čínská zeď nebo te-

rakotová armáda. Největšími metropolemi jsou Šanghaj a Peking. Peking patří k největším městům    

na světě. Středem o Pekingu je Zakázané město. K dalším významným pekingským památkám patří 
Podzemní město, výstřední Letní palác, Bubnová a Zvonová věž, Konfuciův chrám či slavný Chrám Ne-

bes, který je ukázkou staré čínské architektury. Další významnou památkou je Velká čínská zeď, kte-

rá je vidět i z vesmíru. Tradičním dopravním prostředkem je zde 
kolo.  

Čínský zvěrokruh tvoří dvanáct zvířat v následujícím pořadí: myš 

(nebo krysa), buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce 
(nebo koza), opice, kohout, pes a prase (vepř). Datum čínského 

nového roku je pohyblivé a kolísá mezi 21. lednem a 20. únorem.  

Adam Jirásek a Michal Dragoun 

 




