
My English Week 

 

Pondělí – den první 

V pondělí jsem začala svou výzvu My English Week do konverzace z AJ. Ten den jsem se cítila trochu 

zvláštně a nesvá a hlavně osamělá, jelikož se u nás v rodině nikdo extra nevěnuje angličtině. Často 

jsem na výzvu zapomínala a mluvila česky, než jsem si to uvědomila. Moje sestry (15 a 11) se se mnou 

snažily mluvit anglicky celý týden. Mamka to také zkoušela. Taťka neumí vůbec anglicky, takže tam to 

bylo těžší se domluvit. Musela jsem si najít slovíčka vrata, lopata, zástěra a uklouznout… 

 

Úterý – den druhý 

Pomalu jsem si začala zvykat na to, že mluvím jen anglicky. I tak to bylo stále docela těžké, jelikož 

jsem jenom doma a nemůžu jít třeba ven. Naštěstí mě zachránil přítel, který anglicky umí, takže jsem 

si měla s kým pořádně popovídat. Musela jsem si vyhledat slovíčka: sušička na prádlo, obojek, 

pamlsek… 

 

Středa – den třetí 

Ve středu ráno jsem měla prezentaci do angličtiny, takže jsem se na ni už ráno rozmluvila. Moje 

angličtina se začala trošku zlepšovat doma a začalo mě to i bavit. Už jsem ani nezapomínala mluvit 

anglicky. Hledala jsem si slovíčka: řasokoule, půda a štítek… 

 

Čtvrtek – den čtvrtý 

Tento den jsem toho moc nenamluvila, jelikož jsem byla skoro celý den sama. Tak jsem aspoň mluvila 

anglicky na našeho pejska a koukala se na videa v angličtině. 

 

Pátek – den pátý 

Páteční den byla pro mě výzva, jelikož jsem byla na dopoledne objednaná k zubařce. Bylo to dosti 

stresující, ale paní zubařce jsem to vysvětlila a tak se se mnou do výzvy zapojila a vše probíhalo 

v angličtině, což bylo náročné na slovíčka a překlad. 

 

Sobota – den šestý 

Na mluvení jsem si téměř zvykla a snažila jsem se mluvit, co nejvíce to šlo. Tento den jsme byli na 

turistice v okolí Olšan a všichni jsme se snažili mluvit anglicky, což bylo moc fajn. Musela jsem si tedy 

najít pár slovíček jako: rozmrazit sklo, větev, bláto… 

 

Neděle – den sedmý 

Neděle byla poslední den mé výzvy, takže jsem se ten den snažila pořádně naposledy užit v anglickém 

jazyce. Každou neděli odpoledne doučuji sestru a její kamarádku z češtiny, a tak jsme si to daly 

v angličtině. Myslím, že to bylo přínosné pro obě strany. Tato výzva byla pro mě opravdu výzvou a 

moc jsem ji užila a myslím, že mi i hodně dala. Určitě si to někdy zopakuji.  


