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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

OSMDESÁTKY v jiném světle
Zkuste si představit, že jste se vrátili do časů Vašeho dětství, anebo do
dětství Vašich rodičů. Do časů, kdy ne vždy bylo veselo a dobře, a kdy lidé nemohli
říkat, co si myslí. Do doby Dikobrazu a Rudého práva, do doby, kdy se doma potají
poslouchal hlas Ameriky a Karel Kryl.

Projekt 80ky
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Jako vzpomínku na tuto dobu (a není to tak dávno, kdy skončila) naše
škola uspořádala sbírku předmětů, oblečení, spotřebičů, či hraček a žáci devátého
ročníku a učitelé zrealizovali výstavu, kterou na škole můžete vidět. Nejeden
z učitelů se zde zastavil, například proto, že našel svou hračku. Najednou se jim
výraz v obličeji úplně změnil a jakoby se vrátili do svých dětských let, kdy si s tou
hračkou hráli. Úsměv se jim rozzářil a v očích tancovaly hvězdičky, v lepších
případech k ní vyprávěli nějaký příběh (a najednou jsme viděli, že to není „jen“
učitel, ale že to je člověk, který vůbec neztratil to dítě uvnitř, jak jsme někteří
předpokládali). Po chvilce, jakoby si uvědomili, kde jsou, si odkašlali, narovnali se
a odešli pryč. Zkuste si také zavzpomínat, i kdyby se někdo díval…. A my, kteří
jsme tuto dobu nezažili, zkusme si to alespoň trochu představit. Je to potřeba,
historie se opakuje a ten, kdo ji nezná, může udělat stejné chyby….
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…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…
Den první.První den v Terezíně nás velmi zaskočil. Někteří byli konečně vyvedeni
z omylu, že Terezínské ghetto, neboli velká pevnost, je přeplněno „chatrčemi“,
které jsou hala-bala stlučeny dohromady. Terezín byl totiž vybudován už za vlády
Josefa II a nese jméno po Marii Terezii. Byl určen jako obraná pevnost a jsou zde
tedy normální cihlové domy, to však nemění nic na tom, jaké utrpení tam muselo
probíhat, za druhé světové války. O této historii (kterou jsem výše zmínila) nás
podrobněji seznámil pán, který nás i v Terezíně přivítal. Usídlili jsme se v hlavní
budově terezínského ghetta a to tedy v muzeu, kde jsou vystaveny dokumenty, jako
takové němé svědectví o všech hrůzách, které byl schopen člověk na člověku
spáchat. Poté nás vyzvedla drobná paní, která ale měla v zásobě spousty a spousty
informací. A pak nastala (aspoň promne)ta největší muka. Nejen, že mi běhala husí
kůže po těle z těch hrůzostrašných informacích, ale já, jako správné, zimomřivé,
maloměstské dítko, vybaveno pouze malou svačinou a nedostatečně oblečené,
jsem se klepala jako ratlík. Celý den jsme procházeli ghetto, nemůžu vám tu na
jeden list shrnout veškerý příval informací, který se nám ten den dostal (protože
pak by nebyl důvod, proč tam jezdit a ten důvod opravdu je) jediné co mohu
podotknout je, že jsme viděli nutrie. A protože je ghetto opravdu veliké, ten den
jsem spala sladce. Jo…a k obědu byl skvělý řízek! Den druhý. Druhý den, jsem si
myslela, jak jsem přechytračila osud. Nabalila jsem se do všeho možného i
nemožného, ale ano, zase je to tady, slečna Harciníková si zásadně nečte programy,
a tak, co čert nechtěl, celý čtvrtek jsme byli uvnitř jedné budovy. Ten den jsem si na
zimu opravdu stěžovat nemohla. Ráno nás opět přivítal milý pán, tentokrát, ale jiný.
Povídali jsme si o tom, co bychom dělali, kdyby naše blízké, anebo kohokoliv jiného
v tuto dobu postihly norimberské zákony. Jak bychom pomohli a vlastně, na čí
straně bychom byli. Poté jsme pod rázným vedením paní učitelky Crhákové
přestavěli místnost. A přišla ta nejúžasnější vypravěčka, kterou jsem kdy poznala.
Byla to dáma, která si prošla ghettem doktorka Vidláková. Byla naprosto skvělá a
nemyslím, že mluvím jen za sebe, když řeknu, že nejen jedna slza mi za tu dobu
ukápla. Vyprávěla pravdivý příběh o utrpení, štěstí a pocitech beznaděje. Nikomu
nenutila to, že přežila, bylo vidět, že chce jen poslat to poselství dál, že chce,
abychom byli ponaučeni a nedělali stejné chyby, protože historie se opakuje. Této
školní
kuchařka
paní
věnuji velký
Dík.
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Den třetí. Den třetí už jsem vychytala. Nejen, že jsem měla pořádnou svačinu, ale
i jsem si přečetla program a tudíž jsem věděla, že se mám teple obléknout. Občas
mi přes šálu nebyly vidět ani oči. Nejprve jsme opět zavítali do nějaké budovy,
což jsem uvítala, protože ač jsem byla navlečená sebevíc, zima byla stejně.
Povídali jsme si o tom, jak, ještě před válkou, kdy už někteří židé tušili, že se něco
děje, jak těžké bylo utéct. Povídali jsme si o konkrétních lidech, což bylo velmi
zajímavé. Poté jsme měli prohlídku malé pevnosti, společně se spoustou mladých
Italů…. To odpoledne bylo velmi zajímavé a do teď lituji toho, že jsem „omylem“
nenastoupila do jiného autobusu a neodjela do Italie. Jinak bych chtěla opět
poděkovat, všem, kteří se na tomto projektu podílí, nejen lidé z Terezína, ale i
kantoři na naší škole. Jsem ráda, že se tyto věci řeší, probírají a že máme tu
možnost, dostat se blíž k jádru a lépe tomu porozumět. Ale i přesto asi nikdy
nedokážu pochopit, jak se takových činů mohl někdy někdo na někom dopustit.

Projekt 80ky
Projekt 80ky
Expedice Terezín
Expedice Terezín
Sdílení laboratoří
Spolchemie

ř

Vyhodnocení sběru 2015

…Kontakty…
Školní časopis:
-

5

Mgr. Jaromír Zapletal

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

Čeho se v tomto čísle
můžete dočíst?

Naše škola je již druhým rokem součástí projektu, díky kterému
si mohou naši žáci vyzkoušet práci v chemických laboratořích, navštívit
vzniklý pivovar a nahlédnout pod pokličku profesionálům např. ze
Spolchemie. Tento přírodovědný projekt letos sice končí, ale to
neznamená, že nevyužijeme možnost opět se do chemických laboratoří,
případně fyzikálních, znovu zavítat i v dalších letech. Více viz fotografie
zde ve školním časopise a na našich www stránkách.
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Po celý školní rok probíhala opět oblíbená celoškolní
soutěž ve sběru papíru. Soutěžili jednotlivci, ale také
třídní kolektivy. V jednotlivcích vyhrála Anička
Nolová – množství sběru bylo neuvěřitelných 7570
Kg. V kolektivech vyhrála třída 3. B, která na jednoho
žáka nasbírala více než 503 Kg. Výhercům
blahopřejeme.

Všem žákům
přejeme
krásné
8
prázdniny.
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…V dalším čísle…

…Vše zajímavé na ZŠ Elišky Krásnohorské…

V dalším čísle se ohlédneme za 1. pololetím školního roku
2015/2016 na naší škole. Přineseme další várku vtipů.
Těšíme se na vás v dalším čísle.
Zatím na počtenou. :D
Vaše redakce

Máš nápad, jak náš časopis vylepšit,
aktualizovat nebo rozšířit?

Redakční rada
Šéfredaktor:

Pokud ano, kontaktuj nás přes
schránku pro školní parlament
(naproti knihovně) nebo přes pana
Mgr. Zapletala.

Toto číslo si můžete stáhnout v
elektronické podobě (formát .pdf, k
otevření je nutné mít nainstalovaný
program Acrobat Reader) na
stránkách www.zseliska.cz v sekci
školní časopis.
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