
 

Wojciech Węgrzyniak 

Země původu: Polsko 

Studuji: sociologii 

Proč chci do ČR: Hlavně kvůli Praze, kterou jsem fascinovaný. Vím něco 

málo o české historii, zvycích a učím se jazyk. Chci vidět v čem jsou věci v ČR podobné a v čem jsou 

naopak rozdílné oproti Polsku. Doufám, že díky tomu uvidím obyčejné věci v novém světle. 

Proč chci na EDISON: Dostal jsem tu příležitost. 

Zájmy: hudba, počítače, knížky, cestování 

 

 

Winny Bong 

Země původu: Indonésie 

Studuji: účetnictví 

Proč chci na EDISON: Chci získat praktické zkušenosti s vyučováním. Chci 

vám povědět o své zemi, a to nejen to, co je na ní hezké, ale i co je v ní potřeba zlepšit. 

Zájmy: potkávání lidí z jiných zemí, objevování, kočky, sport (stolní tenis, badminton, plavání a 

biliard) 

Na co se můžete těšit: ochutnávky jídla, indonéskou školní uniformu, moje pokusy o češtinu 

 

 

Goh Jun Jie (JJ) 

Země původu: Malajsie 

Studuji: účetnictví 

Proč chci do ČR: Nikdy jsem nebyl v Evropě a chtěl bych poznat českou 

kulturu. ČR se mi zdá zajímavá, chtěl bych zažít život po česku a něco se tady od lidí naučit. 

Proč chci na EDISON: Rád zažívám nové věci a výzvy. Chtěl bych vyprávět o Malajsii a o tom, jaké 

kultury se zde setkávají a mísí. Doufám, že se mi povede povzbudit studenty k tomu, aby se ne-

báli mluvit s lidmi z jiných zemí a sdílet s nimi navzájem svou kulturu. 

Na co se můžete těšit: přivezu ochutnávku sladkostí, budeme hrát tradiční malajské hry  



Tandis Karimian 

Země původu: Írán 

Studuji: mezinárodní právo 

Proč chci do ČR: Protože jsem slyšela, že je to jedna z nejkrásnějších, kul-

turně bohatých zemí na světě. 

Proč chci na EDISON: Těším se na práci v týmu a vzájemnou podporu. Taky se těším na komu-

nikaci se studenty, protože si myslím, že právě v jejich rukou leží naše budoucnost. 

Zájmy: poznávání kultur, čtení, koukání na filmy, divadlo, běhání 

 

 

Julie Samooc 

Země původu: Filipíny 

Studuji: marketing 

Proč chci na EDISON: Chci být součástí projektu, který má za cíl inspi-

rovat mladé lidi. Myslím si, že seznamování s odlišnými kulturami je důležité. Těším se na 

setkání se studenty a vyprávění o své zemi a kultuře. Taky se těším na příběhy a vyprávění 

studentů. 

Zájmy: fotky, čtení knih, psaní, objevování, úprava fotek, natáčení videí 

 

 

 

 

Rebeca Naranjo (Rebe) 

Země původu: Kostarika 

Studuji: architekturu 

Proč chci na EDISON: Moc se mi líbí projekt, kde budu v Čechách praco-

vat s mladými lidmi, ukazovat svoji kulturu a poznávat vaši. Za posledních pár let jsem doma 

ubytovávala lidi z různých zemí a každý z nich mi dal mnoho do života, dozvěděla jsem se 

o jejich kultuře, náboženství, nebo třeba hudbě. Když jsem dostala příležitost předat po-

dobné věci v Čechách, musela jsem ji přijmout  Mám zkušenosti s učením různých před-

mětů a učím moc ráda, takže se těším na vás! 

Zájmy: učení různými metodami, design, návrhy oblečení, jóga, běhání, malování 

 

 

Bruno Hermsdorff Menezes 

Země původu: Brazílie 

Studuji: učitelství – biologii 

Proč chci na EDISON: Je to pro mne velmi příjemný způsob, jak ukázat 

svou kulturu a poznat tu českou. Těším se na poznání českého školního systému, způsobu 

zdejší výuky a práce s vámi, a na ukázku toho, jak to děláme v Brazílii. A samozřejmě je to 

také výborná příležitost k procvičení angličtiny. 

Můžete se těšit na ukázku brazilských tanců, nebo třeba jídla – přivezl jsem si potřebné 

ingredience, abych vám mohl něco dobrého připravit. 

Zájmy: procházení se, potkávání nových lidí, poznávání nových kultur, jídlo 

 


