
Anglická rodilá mluvčí na naší škole – ZŠ Lichnov 

 

V pondělí 15. 12. 2014 k nám do školy přišla anglická rodilá mluvčí. Ona žije v ČR, ale pochází 
z Afriky. Byla celá černá, měla krásné bílé zuby, černé vlasy upravené v dredy a taky cizí 
jméno Thabang. Byla na první pohled příjemná a sympatická, působila na mě cizokrajně. 
Česky prý mluvit moc neumí, ale anglicky jsme se s ní domluvili hravě, jen občas nějakou tu 
větu jsme jí nerozuměli, ale to vše chce trénovat a učit se cizí jazyk. Naši třídu navštívila 2. 
vyučovací hodinu. Těšili jsme se na ni celý den a přání se vyplnilo. Jsem ráda, že byla ochotná 
jet z Karviné až do Lichnova. Taky si zašla k nám na oběd (polévka, masové koule, těstoviny, 
rajská omáčka, ovoce). Chutnalo mi a snad také i jí. Budu moc ráda, když se k nám ještě zajde 
někdy podívat!  
 
Kateřina Pustějovská VIII. 

 

Když jsme se dozvěděli, že k nám do školy má přijet rodilá mluvčí a bude nás vyučovat 
hodinu angličtiny, byli jsme z toho nadšení. Měli jsme se bavit na téma Vánoce, a tak jsme si 
začali rozšiřovat slovní zásobu. V pondělí k nám přijela paní, která se jmenovala Thabang a 
byla z Botswany. Thabang uměla česky jen pár slov a my jsme se s ní domluvili jen anglicky. 
Bylo to pro nás něco úplně nového. Ze začátku jsme byli trochu rozpačití, ale postupně jsme 
se snažili co nejvíce porozumět. Povídali jsme si o Vánocích v jiných zemích, včetně její rodné 
Botswany. Thabang byla na nás velmi hodná a myslíme si, že nás naučila plno nových věcí. 
Hodiny, které s námi strávila, jsme si velmi užili 
a rádi bychom si to ještě někdy zopakovali. 
 

Adéla Pustějovská a Tereza Lacinová IX. 

 

Angličtina je jazyk, kterým se domluvíme v mnoha státech světa. Proto se ji učíme. Abychom 

zjistili, jak rozumíme anglicky, pozvali jsme k nám na školu rodilou mluvčí. Paní Thabang byla 

milá, srdečná, hodná a veselá. S ní utekly hodiny, ani nevíme jak. Líbilo se mi to a ráda bych 

to zopakovala. 

Vanda Kaděrková IX. 

 

V pondělí k nám do školy Lichnov přijela paní učitelka z Ostravy, abychom si zkusili, jaké je to 

na vlastní kůži mluvit anglicky. Sice jsme jí některé věci nerozuměli, ale myslím, že to bylo 

skvěle strávené poledne i odpoledne. Strašně bych si přál, aby naši školu zase navštívila 

Radim Pustějovský IX. 


