Beseda s rodilým mluvčím
Ve středu 5. února zavítal na besedu s žáky devátého ročníku Maurice Otunga z Keni.
Během prezentace seznámil žáky nejen se životem v Keni, ale i se svými životními osudy, které ho
zavály do České republiky. Povídal také o svých zážitcích ze života v naší zemi. Na závěr mohli
žáci Mauricovi položit několik otázek. Jak se žákům setkání, které probíhalo celé v anglickém
jazyce, líbilo, si můžete přečíst níže.

Me and my classmates got to experience a lecture from Maurice Otunga, who originally
comes from Kenya but he moved to the Czech Republic ten years ago. I think we were all very
scared to start talking in English at first, but Maurice was really kind and nice to us, so I believe the
class wasn’t as nervous after few minutes.
Maurice started the lecture with a presentation, where we could see many differences
between life in Kenya and the Czech Republic. We could also see the huge gulf between the lives of
the poor and the rich in Kenya.
After the presentation we had the chance to ask Maurice some questions and have
a discussion together. We talked about many different topics regarding for example his family,
Czech beer, school system in Kenya and our country, the medical care and everyday life in the poor
slums of Kenya’s suburbs.
Luckily Maurice’s accent was easy to understand so I believe most of us including me
understood him without any problem.
In the end we were also allowed to take a photo with Maurice which he kindly agreed to.
I think we experienced something most of the 9th graders in the Czech Republic don’t get to and I
also believe that me and my classmates are grateful for this awesome opportunity.

Martin Lodes, 9.A
Na besedě se mi líbilo,

že Maurice mluvil plynule a srozumitelně.
že nám ukázal obrázky ze života v Keni.
že se s námi snažil komunikovat a působil velice přátelsky.

Líbila se mi prezentace, ve které byly i jeho vlastní fotky. Byl jsem rád, že jsem mu rozuměl.
Líbil se mi jeho důvtip a také prezentace byla velmi záživná. Dozvěděl jsem se dost nových
informací.
Byl velmi přátelský, rozhodně bych ocenil více přednášek podobného stylu.
žáci 9.A

Líbilo se mi, jak mluvil o Keni a o životě v ní.
jak popisoval zážitky z lyžování v České republice a jak na něho lidé reagují.
jak mluvil o škole v Keni.
že mluvil upřímně o tom, jak žije v ČR.
jak krásně mluvil anglicky, abychom mu rozuměli.
jak byl otevřený a o všem nadšeně vyprávěl.
žáci 9.B

