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Základní škola Pod Marjánkou Praha 6, škola s rozšířenou
výukou cizích jazyků, získala v loňském školním roce nomi-
naci na účast na akci People to People Word Leadership fo-

rum, která se koná pravidelně v hlavním městě Spojených
států amerických ve Washingtonu, D' C. Jak j|ž vyplývá ze
samotného názvt't,je akce pořádána jako setkání studentů ze

všech kontinentů světa. Hlavní náplní programu je setkávání

a vzájemné poznáváni kultur, jazykových a společenských
odlišností, ale také skutečností, které jsou naopak lidem

z různých koutů světa zastupujících všemoŽné národnosti

společné. Akce se konala 19.-24. října 2009. Doprovodný
program byl doplněn i o poznávání samotného hlavního měs_

ta USA, jeho historických a dalších pamětihodností.

Welcome to Washington, D. C. - An'ivals and Program

Orientation, Icebreaker Activities, Opening Banket With Wel-

come Address, to byla náplň prvního dne pro dva vybrané zá-

stupce naší školy a jejich vyučující anglického jazyka. Byli
jsmejedinou evropskou zúčastněnou školou, cožje pro nás vel_

ká čest a také určitá míra ocenění našich aktivit, které intenziv-

ně věnujeme právě výuce cizich jazykil. V dalších dnech se Žá-

ci s ostatními účastníky Íóra věnovali poznávání americké

angličtiny a zdokonalování se v konverzačních dovednostech

a jak tvrdil programový koordinátor Chas Lum - "Eye opening

experience''. Během programů Under'gtantlinc U. S. Govent-

ment, Remembering the Past, Builcling the Future, Building

a New Nation poznali a navštívili nejvýznamnější a nejznáměj-

ší místa a budovy Washingtonu a seznámjli se s jejich histoní.

obanašizástup:iLukáš Kubáiek a Jan Couiai b1-

li ze strany organizátoru i ostatních účastníku něko]ikrát oce-

něni za příjemné chování, vystupování a za ve1kou míru odr'a-

hy. Programovým koordinátorem pak také by1i oceněni za

výbomou úroveň znalostí a komunikačních dovedností v ang-

ličtině. Dle sdělení Dagmar Lodinové, která Žál'ry dopro-
yázela, to byli právě oni, kteří vzotně reprezentovali nejen na-

ši školu, ale i Českou republiku na americkém kontinentu.

Nominace a účast naší školy na této prestižní akci je pro nás

zároveň izavazujicívytrvat v oblasti výuky cizíchjazyků i na-

dále, zdokonalovat ji a za podpory zilzovatele a dalších insti-
tucí usilovat o rust prestiŽe školy jako celku.

A pohled samotných žáků?
Ten uvádím prostřednictvím jejich postřehů:

Students from our school had the first opportr"rnity to join
People to People Leadership program held in Washington
D. C.. USA.
On the 19'n of October 2009 two chosen students with
prof. Lodinová started their joumey on Ruzyň airport
their trip to Washington D. C. Flight took approximately
l1 hours with layover in Wien.
Very interesting and various programs had been prepared

during the six days spent in Washington. We visited White
House, Capitol, museum of Holocaust, Space museum

and many others.
American students were very friendly and communica-
tive. I wish to all future participants of this program many

interesting and unforgettable experiences.
Honz.a CoufLtl, 7. B
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