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Čo sa ti páči na štúdiu na škole Lyndon Institute? 

 

„Na štúdiu na našej škole sa mi páči všetko. Je to aj preto, že sa mi veľmi páči život na internáte, pretože 

sú tam študenti z 21 rôznych krajín. Bývame spolu a chodíme na rôzne aktivity cez víkendy. Mám pocit, 

ako keby sme boli jedna veľká rodina. Všetci sa majú radi a pomáhajú si. Život na internáte je super.” 

Grace z Číny 

 

Čo sa ti najviac páči na škole Lyndon Institute? 

 

“Páčia sa mi výukové programy na škole, hlavne rôzne úrovne a možnosti strednej školy. Takisto 

mimoškolské aktivity sú skvelé – veľa športov a klubov. Jeden z mojich najlepších zážitkov bol futbal. 

Naučil som sa trochu rešpektu, zapálenosti a ako nebyť sebecký. Všetci hráme so srdcom. Vo futbalovom 

tíme som sa stal lepším človekom vďaka hodnotám, ktorým som sa naučil. Občas ich používam aj mimo 

ihriska.” Leopoldo z Talianska 

 

“Páči sa mi pocit rodiny. Sme veľmi úzko spojená rodina v rámci školskej komunity. Páčia sa mi štyri 

ročné obdobia. Jeseň mám najradšej, je krásna. Veľmi sa teším, že som tu. Ashton z Bahám 

 

“Páčia sa mi mnohé zážitky. K tým najlepším patrí lyžovačka v Burke Mountain s priateľmi v zime, 

stanovanie a turistika. Je fajn byť priamo v prírode pri aktivitách, ktoré škola ponúka. V rámci 

akademického programu sa môžete zameriavať akýmkoľvek smerom. Môžem študovať akýkoľvek odbor 

na odbornej škole. Táto škola vám dokáže zmeniť život.” Ramon z Číny 

 

Čo si myslíš o učiteľoch na škole Lyndon Institute? 

 

“Sú zapálení pre predmet, ktorý učia. Venujú sa svojim študentom naplno (pán učiteľ Ulrich). Sú milí a 

starostliví a dôkladne a trpezlivo vysvetľujú látku.” 

Sooryu (Alina) Kim z Kórey 

 

“Vždy sú ochotní pomôcť a vyhradiť si čas navyše, aby vám pomohli porozumieť látke. Najviac si cením 

zapálenosť učiteľov pre to, čo robia.” Leopoldo Talianska 

 

Ako by si sa jedným slovom alebo jednou vetou vyjadril o škole Lyndon Institute? 

 

Hrdosť. (Mám pocit, ako keby som bol veľvyslancom mojej krajiny) 

Rodina 

Nádhera 


