
Projekt EDISON již popáté na naší škole 

Když nejde Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi … Naše malé příhraniční město se 

logicky nemůže pyšnit silnou turistickou návštěvností z řad zahraničních návštěvníků a tak se 

pro rozšíření obzorů snažíme zprostředkovat našim studentům kontakt s cizinci prostřednictvím 

různých školních projektů a akcí. Jednou z nich je právě projekt EDISON organizovaný zlínskou 

pobočkou vysokoškolské organizace AIESEC, jehož 5. ročník proběhl na naší škole v týdnu od 19. 

do 23. února 2018.  

Letos jsme přivítali univerzitní studenty z Tchaj-wanu, Číny, Indonésie a Kostariky, kteří 

měli jako obvykle pro naše studenty připravené prezentace o svých zemích a my jsme se tak 

dozvěděli spoustu zajímavých informací o nejrůznějších aspektech života v nich. Komunikace 

samozřejmě probíhá po celý týden v angličtině a tak si ji mají možnost procvičit i naši nejmladší 

studenti, kteří se mnohdy nebojí a někdy kladou dokonce více otázek než jejich starší spolužáci. 

V tomto týdnu jsme měli mj. možnost zasoutěžit si v přenášení buráků pomocí hůlek, vyzkoušet si 

tradiční indonéský hudební nástroj z bambusu, dozvědět se, co je podstatou myšlenky „pura 

vida“ a proč je ve střední Americe tak oblíbená anebo si uvědomit, že neomezený přístup 

k sociálním sítím není ve všech zemích zdaleka tak jednoduchý jako u nás. 

Již druhým rokem se o projekt Edison na jeden den dělíme i s naší sesterskou Obchodní 

akademií. Celý projekt na naší škole je financován prostřednictvím SRPŠ a nemohl by fungovat 

bez hodných hostitelských rodin z řad našich studentů, které se o své zahraniční hosty starají 

po celý týden a připravují jim volnočasový program v podobě např. bowlingu, čajovny, návštěvy 

petrovských sklepů, milotického zámku či dokonce plesu gymnázia. Letos patří velké poděkování 

Kamile Macákové z 2.A, Šárce Dobrovolné ze 4.A (naše několikanásobná ubytovatelka!), Vojtovi 

Lesákovi ze s6A , Honzovi Galatíkovi z 2.A a také řadě studentů ze s2A, kteří pro naše studenty 

denně chystali chutné svačinky. 

Veronika Benešová a Monika Ščerbíková, 

školní koordinátorky projektu Edison 

 



  



 


