Vyjadrenia žiakov 3.A o Shawnovi a Renate
S.Kis: Shawn bol výborný, bol skvelý a na konci nám zapískal na flaute.
Renata bola dobrá a hovorila o sebe.
D.Hubinský: Shawn bol vynikajúci, a ako nám zahral na flautu.
Renata bola skvelá a bola dobrá.
Muhamed: Veľmi sa mi páčil bojový tanec. Shawn mal peknú krajinu.
Viet: Shawn- very, very good .
Renata - very, very good
S.Fedor: Shawn-very, very fine.
Renata - very, very fine.
L. Hovanová: Bolo to veľmi milé a pekné. Veľmi ďakujeme, že ste prišli. Ďakujeme, že ste
hovorili o vašej zemi.
T. Adzimová: Veľmi sa mi to páčilo. Bolo to krásne a milé. Ten bojový tanec bol pekný.
A. Prevužňák: Shawn bol veľmi milý. Bol celkom smiešny a zábavný.

4.A
D. Liguš: Shawn – bol dobrý a páčila sa mi jeho prezentácia.
S. Kozel: Shawn – is very great. It was fantastic .

Tadeáš Cáp, 5.A: Shawn vedel dobre hrať ping-pong. Bola sranda, keď šiel na dievčenský
záchod.
Daniela Tarhaničová, 5.A: Shawn – páčilo sa mi, aké majú zvyky, tradície a čínske znaky.
Renáta – páčila sa mi ich kultúra a náramky, ktoré priniesla.
Katarína Eštoková, 5.A: Shawn vedel hrať stolný tenis, na čínskej flaute, vedel dobre po
anglicky, bol zábavný. Renáta mala biele zuby.
Tatiana Kocsisová, 6. A: Shawn sa snažil rozprávať po slovensky. Veľmi pekne hral na
čínskej flaute. Renáta bola milá. Páčilo sa mi, ako sa obliekala.
Zuzka Eštoková, 6.A: Shawn bol milý a jeho krajina a prezentácie boli super. A vie dobre
hrať na čínskej flaute. Renáta sa mi tiež páčila, jej krajina bola krásna a mala pekné biele
zuby.

Matej Duda, 6.A: Shawn bol úplne super. Chcel by som, aby sa niečo také ešte zopakovalo.
Bola to pecka. Hrali sme ping-pong, no proste pecka. Renata tu bola kratšie, ale tiež pecka
poznať cudzích ľudí, kde žijú. Užil som si to.
Tatiana Harabinová, 7.A: Shawn bol zábavný. Hodiny s ním boli zaujímavé a bola sranda.
Keď tu bol prvý deň, naučili sme ho svoje mená a nové slovenské slová. A keď sme ráno
prišli do školy, vždy sa nám pozdravil. Keď odchádzal, sľúbil, že nás príde ešte pozrieť, a my
dúfame, že príde. Píšeme si na facebook-u.
František Ivanov, 7.A: Shawn – na hodine sa mi veľmi páčilo a dozvedel som sa veľa
o čínskej kultúre, o tom, ako sa tam žije. Naučil som sa niektoré čínske znaky a zdokonalil
som sa v angličtine. Hral veľmi pekne na hudobných nástrojoch a veľmi dobre sa mi s ním
hral floorbal. Renáta – na hodine sa mi tiež veľmi páčilo a dozvedel som sa veľa o Brazílii,
krajine, kde som nikdy nebol.
Alexandra Šimková, 7.A: S lektormi bola zábava. Dozvedela som sa veľa nových vecí
o Číne a Brazílii. Som s nimi v kontakte aj po ich odchode zo školy. Ich prezentácie boli
zaujímavé. Zo Shawnom sme si zahrali volejbal aj floorbal. Na pamiatku dostal medailu.
Filip Timko, 8.A: Páčilo sa mi, že som sa dozvedel o jedlách, o čínskom novom roku,
a o Riu de Janeiro.
Miriam Marčišinová, 8.A: Shawn pekne predstavil zaujímavosti o Číne. Učil nás čítať aj
písať po čínsky, my sme ho učili po slovensky – bola to sranda. Pekne hral na píšťalke.
Renáta nám dala náramky, pri ktorých sme si mali niečo želať. Hrali sme zábavnú hru. Veľmi
pekne predstavila svoju krajinu a pustila nám zaujímavé videá. Ukázala nám hudobné
nástroje, na ktorých sme si aj zahrali. Bola milá a zábavná. Dalo sa s ňou posrandovať, viac
nám rozumela.
Gabriela Puškášová, 8.A: Shawn bol vtipný, keď sa snažil po slovensky povedať krevety
a bryndza.
Dominik Harvan, 8.A: Sranda bola, keď nám Renáta povedala, že prvýkrát videla sneh.
Daniela Hudžíková, 9.A: Páčilo sa mi, že sme počuli angličtinu v inom podaní ako zvyčajne
na škole. Spoznávali sme iné krajiny a život v nich.
Gabriela Pillárová, 9.A: Páčilo sa mi, ako sa nám Shawn a Renáta snažili povedať o svojej
krajine čo najviac. Rozprávali pomaly, aby sme im rozumeli.
Lenka Palenčárová, 9.A: Na Renáta sa mi najviac páčilo, aká bola zlatá, mohli sme sa jej
pýtať rôzne otázky, páčil sa mi jej život v Brazílii, ich zvyky, počasie, jej koníčky, a hlavne,
že pekne rozprávala po anglicky. Ďakujeme jej za náramky .

