
ZNÁTE NAŠEHO RODILÉHO MLUVČÍHO?

Od roku 2013 zapojujeme do výuky angličtiny v naší škole rodilého mluvčího, který s dětmi hravou 
formou procvičuje probírané učivo. Už třetím rokem učí naše děti Sam Gittis, kterému jsme položili 
pár otázek.

Odkud jsi k nám přijel a jak dlouho žiješ v České republice? 

Přijel jsem ze Spojených států amerických, přesněji řečeno se Severní Karolíny. Asi před třemi lety 
jsem se usadil v Praze.

Proč sis vybral právě Českou republiku?

Během své prázdninové cesty po Evropě jsem v Praze zažil mnoho skvělých věcí, které mě zaujaly. 
Potkal jsem tu také úžasné lidi. Někdo mi tehdy řekl o možnosti učit tady angličtinu a já jsem se 
rozhodl tu zůstat. Kontaktoval jsem jazykovou agenturu a našel jsem si i jiné možnosti uplatnění. Pak 
jsem si sehnal bydlení - a bylo to! Vše během jediného týdne. 

Překvapilo tě něco, když ses tu rozhodl usadit? 

Hodně mě zaujalo, kolik vašich měst je propojeno s krásnou přírodou a jak členitá je tu krajina. Čekal 
jsem velký kulturní šok, ale nic takového se nestalo. Byl jsem také příjemně překvapen tím, jak snadné
bylo získat si tu nové přátele.

Jak vnímáš Čechy? Jaké jsou naše klady a zápory?

Češi mají ve srovnání s lidmi v Americe jinou mentalitu a velmi odlišný přístup k seznamování. 
Přestože jsou většinou přátelští, zajímaví, talentovaní a příjemní, nejsou tu lidé tak otevření vůči nově 
příchozím. Myslím ale, že jakmile se s nimi člověk seznámí a stráví s nimi více času, otevřou se, a pak 



může i cizinec pochopit jejich smysl pro humor a jejich náhled na život. Teď ale hodně zobecňuji. 
Potkal jsem tu tolik jedinečných lidí, že je těžké to shrnout do jedné věty.

Jaké místo máš u nás nejraději? 

Stále objevuji další a další úžasná místa, která mám rád! Nejvíc však na mě zapůsobil Vyšehrad. To je 
místo, kde bych chtěl žít. Cítím tam skutečnou historii. Zároveň ta oblast není tolik přetížena 
turistickým ruchem. Beru tam každou návštěvu, která za mnou do Prahy přijede.

Jak se ti líbí učit děti?

Moc mě to baví, hlavně díky jejich nadšení a touze naučit se něco nového. Mám skvělé a pracovité 
studenty všech věkových skupin. Ale výuka dětí je velmi osvěžující, protože děti v sobě mají přirozené 
nadšení a proces učení si užívají. Nejspíš si plně neuvědomují, do jaké míry angličtina v budoucnu 
ovlivní jejich život. Ale upřímně se snaží a zároveň se baví.

Překvapily tě něčím naše děti? 

Rozhodně, ale nejsem si jistý čím nejvíc. Možná tím, že jsou tak komunikativní, otevřené a hlasité ve 
srovnání s ostatními generacemi.

Čím se liší učení dospělých a dětí? 

U dospělých a dospívajících musí být stanoven jasný rámec, proč je učíte, kým jste ve vztahu k nim. 
Děti nic neřeší a přirozeně se soustředí na procvičování látky a na společnou zábavu.

 



Vidíš nějaký rozdíl mezi základními školami u nás a v USA? 

Velký rozdíl vidím v tom, že zdibská škola je mnohem menší než veřejné školy, které jsem u nás 
navštěvoval, což umožňuje dětem osobnější zážitky a vytváří to příjemnější, rodinnou atmosféru. A 
také zde máte velmi chutné jídlo ve školní jídelně. Je znát, že se tu vaří z dobrých ingrediencí a podává
se dokonce i polévka! Ve srovnání s tím, co jsem během mnoha let své školní docházky jedl já, je 
stravování dětí u vás lepší. 

Jak podle tvého názoru ovlivňuje výuku dětí pravidelné procvičování, domácí úkoly a testy?

Jsou to nezbytné způsoby, jak udržet obsah učiva v myslích žáků a zároveň sledovat jejich úsilí a 
pokrok. Domácí úkoly pomáhají rozvíjet nezávislé myšlení a upevňují znalosti studentů. Testy jim 
vytyčují cíle. Pomáhají učiteli i žákovi. Učitel vidí, jaké učivo si žáci osvojili. A žákům ukazují, na co se 
potřebují zaměřit. 

Co bys vzkázal svým dětským studentům? 

Jsem přesvědčen, že tyto děti dokážou dosáhnout všeho, po čem touží. Doporučuji jim, aby používaly 
angličtinu co nejčastěji a v různých situacích, aby si rozšířily spektrum svých znalostí. Současně by bylo
dobré co nejvíc využívat technologie, které mají k dispozici.

A co si o hodinách se Samem myslí naši žáci?

„Sam je na nás hodný a vždy vymyslí něco zábavného. Většinou nás zapojí i fyzicky.“ Vítek 

4.B

„Na hodinách se Samem si celá třída užíváme. O přestávkách s námi hraje ping pong.“ anonym

5. tř.



„Když něco řekneme špatně, Sam nás opraví. Líbí se mi, že se Samem je škola školou hrou. 

Sam mluví jen anglicky, takže se musím snažit rozluštit, co říká.“ Jan 5. tř.

 „Sam nám pomáhá s výslovností.“ Vojta 4.B

„Rodilý mluvčí nám pomáhá rozvíjet slovní zásobu.“ Viola 4.B

„Můžeme si nacvičit mluvení v angličtině rovnou ve třídě. Stačí umět trochu anglicky a pak je 

to super.“ Dominik 5. tř.

„Hodiny se Samem jsou hravé a poučné. Díky Samovi jsem se naučila lépe komunikovat 

anglicky. Je to takový třídní kámoš.“ Amélie 5. tř.

„Máme hravé hodiny. Sam s sebou nosí plyšáka Aliho. Učíme se, ale je to zábavné. Naučíme se

nová slova.“ anonym 4.A

„Se Samem se dobře povídá. Angličtina je pro mě zábava.“ Fabián 4.B

„Učíme se jiným způsobem. Při hrách se mi do hlavy vždycky něco nasouká.“ Martin 4.B

„Líp se mi mluví anglicky. Nebojím se mluvit. Sam je parťák.“  Lucka 5. tř.


