
Dne 20. 10. 2015 měli naši studenti maturitních ročníků jedinečnou příležitost se 

setkat a pohovořit s dobrovolnými pracovnicemi z Hnutí Brontosaurus. 

Má dobrovolnictví v naší zemi nebo v zahraničí smysl? Díky výukovému 

programu organizace se mohli studenti zamyslet nad významem a smyslem nezištné 

pomoci, případně získat návod, jak se do činnosti v budoucnu sami zapojit. Studenti 

zároveň využili svých znalostí anglického jazyka, protože celý devadesátiminutový 

program byl veden v angličtině pod taktovkou dobrovolnic Shusan z Arménie 

a Mashi z Běloruska, které působí v Hnutí Brontosaurus v rámci programu Evropská 

dobrovolná služba (EVS). 

 

 

Proč sis pro svou EVS vybrala právě Hnutí Brontosaurus? 

Masha: Hledala jsem projekt, který by byl ekologický, protože jsem v Bělorusku 

pracovala taky v ekologické organizaci a mám to ráda. Taky ráda pracuji s mladými 

lidmi, líbí se mi i žurnalistická práce a fotografování. Hnutí Brontosaurus pro mě 

proto bylo hodně atraktivní. 

 Shusan: Když budu čestná, tak jsem nejdřív vybrala zem a pak organizaci. Chtěla 

jsem jít do České republiky, protože jsem od mojí kamarádky věděla, že Česká 

republika je výborná a že je tady moje místo. Hledala jsem různé programy a našla 

Hnutí Brontosaurus. Poznala jsem, že Brontosaurus je aktivní organizace a má hodně 

zajímavé programy pro mladé lidi. Protože je Hnutí Brontosaurus ekologická 

organizace, byla to možnost pracovat v oblasti, ve které jsem nikdy nepracovala ani 

nestudovala. Teď vím, že jsem udělala správnou volbu.  



A co na zkušenost říkají naši studenti? 

Prezentace dobrovolnic z Hnutí Brontosaurus byla moc pěkně připravená, 

včetně interaktivních činností a práce se třídou. 

Prezentované informace byly přínosné a zajímavé. Letáčky o organizaci, 

rozdané na závěr prezentace, mě určitě inspirovaly k účasti na některé z jejich 

akcí. Toto zpestření výuky proto považuji za užitečné a milé, rozhodně 

doporučuji. 

Helena 

Bylo to příjemné zpestření vyučování, mohli jsme se dozvědět nové 

informace o dobrovolnictví, jeho plusech i mínusech. Také jsme si procvičili 

angličtinu. 

Ilona 

Myslím si, že prezentace nám rozšířila obzory a dovála nám možnost využití 

praktické angličtiny. Určitě bych doporučil pro příští školní rok. 

Marek M. 

Nebylo to špatné. 

Honza 

Přednáška se mi líbila. Byla poučná a zábavná. Bylo to skvělé oživení 

angličtiny. 

Katka 

 příjemné zpestření všedního vyučování 

 procvičení angličtiny, diskuse v angličtině, projevení názoru, argumentace 

 prezentace přinesla nové informace o dobrovolnictví a vnukla mi nápad se 

o dobrovolnictví také zajímat 

Klára 

Bylo to pěkné zpestření výuky, od holek je hezké, že to dělají dobrovolně, 

nicméně mi to skoro nic nepřineslo. Bylo to udělané zábavnou formou, ale 

nemyslím si, že na úrovni 4. ročníků. Určitě fajn zkušenost. 

Tereza 

  



 

Díky prezentaci jsme se dozvěděli, jaké jsou možnosti dobrovolnické práce. 

Myslím, že pro někoho, kdo se o tuto činnost zajímá, to bylo velmi přínosné.  

Celkově se mi líbilo, že to nebyla jen „nudná několikahodinová 

přednáška“, ale díky interaktivním činnostem jsme se mohli zapojit a vyjádřit 

svůj názor. 

Karolína 

 

Přednáška se mi moc líbila. Kdybych jen měla o trošku víc času, tak bych se 

taky něčeho takového zúčastnila. Holky nám pomohly zamyslet se nad tím, že 

pomáhat (i malinko) se vyplácí. Přednášku bych doporučila i mladším studentům, 

aby o tom mohli začít přemýšlet dříve. 

???? 

Přednáška se mi líbila. Byla poučná, holky nám nastínily, jak práce 

dobrovolníka chodí a co obnáší. Teď víme, jak můžeme pomoci lidem kdekoliv 

na světě a kdykoliv. Když se nedostaneme na vysokou školu, je to jedna 

z možností naučit se jazyk, poznat kulturu a mít dobrý pocit. 

Tereza 
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