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Co se vám líbí na studiu na Lyndon Institute? 

 

„Na studiu na naší škole se mi líbí všechno.  Jedním z důvodů jsou skvělé zážitky ze života na kolejích, 

protože tu bydlí studenti z 21 různých zemí.  Bydlíme společně a společně také podnikáme různé akce o 

víkendech.  Jsme jako jedna velká rodina.  Všichni se máme navzájem rádi a podporujeme se.  Bydlet na 

kolejích je skvělé.”      Grace z Číny 

 

Co se vám líbí na Lyndon Institute nejvíc? 

 

„Líbí se mi kurzy ve škole, hlavně různé úrovně a možnosti na fakultě.  I aktivity po škole jsou skvělé – 

spousta sportů a zájmových kroužků.  Jedním z mých nejlepších zážitků bylo hraní fotbalu.  Naučil jsem 

se respektu, nadšení a také být nesobecký.  Všichni do toho dáváme srdce.  Díky tomu, že jsem členem 

fotbalového týmu, se ze mě stal lepší člověk. Kvůli hodnotám, které jsem se naučil.  Využívám je na hřišti 

i mimo ně.”   Leopoldo z Itálie 

 

„Líbí se mi pocit rodiny.  S lidmi ve škole jsme jako velmi úzce spjatá rodina. Mám rád čtyři roční období.  

Podzim je můj nejoblíbenější, je nádherný.  Jsem šťastný, že tu můžu být.”   Ashton z Baham 

 

„Líbí se mi ta spousta zážitků; k těm nejlepším patří v zimě lyžování s kamarády na hoře Burke a také 

táboření a pěší túry.  Je skvělé být se všemi aktivitami, které škola nabízí, tak blízko přírodě.  A v rámci 

akademického programu si můžete vybrat jakýkoli směr, který se vám líbí. Jsem připravený na každý 

předmět na fakultě. Tahle škola vám může změnit život.” Ramon z Číny 

 

Co byste řekli o vyučujících na Lyndon Institute? 

 

„Jsou nadšení do oboru, který vyučují, a pro své studenty dělají všechno (pan Ulrich). Jsou laskaví a 

starostliví a udělají si čas na to, aby nám vše pečlivě a důkladně vysvětlili.” 

Sooryu (Alina) Kim z Korey 

 

„Vždy jsou ochotní nám pomoci a věnují svůj čas tomu, aby nám pomohli vše pochopit. Ze všeho nejvíc si 

cením nadšení, které mají pro to, co dělají.”  Leopoldo z Itálie 

 

Zamyslete se nad jedním slovem nebo frází, která by představovala Lyndon Institute. 

 

Hrdost. (Cítím se jako velvyslanec své země) 
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