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j:i Naše Zák|adní škola Pod Marjánkou, Praha 6, ško- i the Past' Buildlng the Future'' pak United Statets Holocaust
+i la s rozšířenou v1iukou cizích jazyků, získala v loňském ] Memorial Museum, Daniel's Story, Arlington National Cem-

školním roce nominaci na úěast na akci People to People ] etary' lnternational Spy Museum, Newseum, Leadership Del-
Word Leadership forum, která se koná pravidelně v hlav- | egation Meetings. Dalším byl plán s názvem "Building a New
ním městě Spojených států amerických ve Washingtonu I t'.tation'' s návštěvou Colonial Williamsburg, Jamestown Set-

ťil D. C. Akce pořádaná jako setkání studentů ze všech kon- j tlement, Leadership Delegation Meetings. Z programu ještě
i+] tinentů světa. l uvádím "National Treasures'' s exkurzí do Museums and Gal-
Í,d Realita setkávání a vzájemné poznávání kultur, jazykových j leries of the Smithsonian lnstitution, National Monuments and

íí] a společenských odlišností, ale také skutečností, které jsou ] Memorials (Washington Monuments, Lincoln Memorial, Jef-
Í::j naopak lidem z rŮzných koutů světa zastupujÍcích všemoŽné l ferson Memorial, Franklin Delano Rooseve|t Memorial, Viet- 

|

ti1j náródnosti společné, je hlavní náplní programu fóra. V letoš- | nam Veterans Memorial, Korean War Memorial, World War ll 
l

iiÍ ním roce se akce konala 19. - 24' řrjna. Doprovodný program i Memorial), Dinner and Dance Cruison the Potomac River. 
i

i1rj byl doplněn o poznávání hlavního města USA, jeho historic- ] ooa naši zástupci Lukáš Kubálek a Jan Coufal byli ze strany l

iir] kých a dalších pamětihodností. ] organizátorů i ostatních účastníků několikrát oceněni za přÍjemné jiir] kých a dalších pamětihodností. ] organizátorů i ostatních účastníků několikrát oceněni za přÍjemné ij,li
ii! Welcome to Washington, D.C. - Arrivals and Program orien- i chování, vystupování a za velkou míru odvahy a dávku"nebojác- l1r
ii;] tation, lcebreaker Activities, opening Banket With Welcome Ad- ] nosti. Programoým koordinátorem pak také byli oceněni za nj'- í';
; dress, to by|a náplň prvního dne pro dva vybrané zástupce naší bornou úroveň znalostí a komunikačních dovedností v angličtině. 

:

" ] školy, která následovala po příletu. Zádis doprovodem, kteým l roote sděIení Dagmar Lodinové, kteráŽáky doprovázela, to i1í'Ť

l-,] bylavyučující anglickéhojazykanaŠíŠkoly,nasedli vneděli 18. Ibyli právěoni,kteřívzorněreprezentovali nejennaši školu,ale !.::'i

1'] říjnavRuzyni doletadlaaspřestupemveVídni odletěli doda- | iměstskoučástPrahu6,hlavní městoPrahuaCeskourepub- p,-i..,

',i lekého Washingtonu. Musím podotknout, Že právě jejich pro- | liku na americkém kontinentu. Nominace a účast naŠí školy 
!1,-;ij

-' ] střednictvím se této prestiŽní celosvětové akce mohla zúčastnit I na této prestiŽní akci je pro nás zároveň i zavazujíci k tomu, 7É] nejen naŠe škola, ale celá republika _ právě oni byli jedinými abychom vytrvali v oblasti výuky cizích jazykŮ i nadále, zdo- !,

. ] zástupci České republiky. ByIi jsme dokonce jedinou evropskou I kona|ovali ji a za podpory zřizovatele a dalŠÍch institucí usilo- f'ii
íqii zúčastncnou školóu, což 1" irró nás velká česi a také určitá míra ] vali o růst prestiŽe škoty jako celku, kteý 'je a bude doklado_ Ej::,i

:j ocenění našich aktivit, které intenzivně věnujeme právě výuce I ván stále rostoucí úrovnl mimo jiných především jazykových 
'r!:::

i cizích jazykŮ'Vdalšich dnech se pakŽáci kromě jiŽzmíněného l dovedností a schopnosÍí ŽákŮ i vyučujícich, Především pro |e
:i:ii setkáváni apoznávánísostatními účastníkyfóravěnovali po- ] pedagogynaŠíŠkolyjetotodůkazemojejichprofesionálním -
i:i znávání americké angličtiny a zdokonalování se v konverzač- ] a odborném působeníve škole a rovněŽ dílčím oceněním je-

::* ních dovednostech a jak tvrdil programový koordinátor Chas ] jich pedagogického úsilí.
-.ia Lum -,,Eye opening experience". Pro představu uvádím výběr ] A poh|ed samotných Žáků?
,rij z dalšího programu, kteý byl pro účastníky připraven. ] ,,Letos poprvé měla naše škola moŽnost zúčastnit se akce
..-l Během programu s názvem ,,Understanding U'S' Govern- ] v USA ve Washingtonu. Sestidenní pobyt byl naprosto ÚŽas-

,.] ment'' účastníci navštívili, byli pozváni a seznámili se mimo l ný' kaŽdý den měl velmi pestrý a nabitý program. Američtí
' .] jiné s CapitoI Hill, Meet a Member of Congress, The United ] studenti jsou velmi přátelŠtí a komunikativní. Všem budoucím
'] States Supreme Court, Library of Congress, Embassy Diner, účastnikům tohoto programu drŽím palce a přeji mnoho krás-

i:í Leadership Detegation Meetings, V programu ,,Remembering 1 ných a nezapomenutelných záŽitků." (Jan Coufal 7. B). l
:in

...(lgsta Berylouq ředitelka ZŠ Přibor, škola pro žá'ky se speciáIními uzdělúuacími potřebutni

.] sUET0líff,$K{}'Lffi' - AruGtfibeFffiIGKY EIEru
;'.iiil

''i Základní škola Příbor, Dukelská je školou pro žáky se j nakonec zvládIi výborně. Uvědomili jsme si však přitom, jak

...] speciálními vzdělávacími potřebami. Přesto jsme si troufli i má|o v poslednÍ době, snad vyjma sportovních utkání, česká
: 

'] zapojit se, jako jediná škola tohoto typu v republice, vedle I hymna zní. A zpívat ji naŽivo, to absolvujeme snad jedenkrát

iijj] dalších jedenácti středních a čýř základních škol do me- | v průběhu školní docházky, kdy je její výuka zahrnuta do Škol-

.." zinárodního tříletého projektu Světová škola vyhlášeného I ních osnov, nebo jen několikrát za Život' občané JAR svou

' l organizací člověk v tísni. j hymnu zpívali naprosto spontánně a přirozeně, jako kdyby to
šxotu se totiŽ profiluje v multikulturní a environmentá|ní vý- ] ootati téměř kaŽdý den.

.r,ji chově a témata jako rozvojová spolupráce, environmentální ] V tě|esné výchově si žáci společně s lektory zahráli hry, které

!:3 udrŽitelnost, voda, odpady, k|imatické změny nejsou Žákům ] hrajiděti v jiŽníAfrice i Anglii a moc Se jim Iibily. Navíc jsme se

,: ] neznámá a jsou systematicky zahrnuta do ŠkolnÍho vzdě|áva- ] dověděli, Že míče se kterými si naše děti běŽně hrajía mnohdy
cího programu. Navíc máme vytvořeny samostatné předměty ] je klidně t ztráceji, si děti v Africe musejí často vyrábět samy

:.1,g] EnVlronmentatnr a tVultikulturnI výchova, ve kterych přede- ] z papíru a provázků. VŠichni se těšili i na hodinu angličtiny'
1 ] vŠím proŽitkovými aktivitami nap|ňujeme cíle globálnívýchovy ] nebot'moŽnost setkat se s rodilými mluvčími naši Žáci rovněŽ

:] a rovněŽ izáměry projektu Světová škola. ] doposud neměli' Tato hodina byla věnována představování,

,-.l Proto isme přivitati nabídku Dětské misie Příbor a ApoŠtol- ] křestním jménům, seznámením se zvffaty Afriky a výrobou
:] ské církve Fryídek-Místek, se kterými spolupracujeme, na ná- | masky vybraného oblíbeného zvířete. Po skončení hodiny se
.l vštěvu angloafrického týmu v naší škole v rámci jejich projektu I jiŽ naŠi Žáci plynule oslovovali anglicky a uŽívali při hovoru

,. j v České republice. Tým sIoŽený z občanů Jihoafrické repub- | s lektory anglická slova i fráze.
'ii,j liky, Namibie a Velké Británie strávil v naší škole s dětmi celé l V hodině multikulturní výchovy se naši hosté věnovali pro-

i lIKy' l\dl lllulc d vEl^E pl llol llE ollavll v llqol JÍ\vlg l '

;_] dopoledne a pro vybrané vyučovací předměty měli připrave- i b|ematice sucha a nedostatku vpdy v Africe, nemoci AIDS'

iiii ny za1ímavé výukové aktivity' V hodině lnformatiky proběhla I rozvojové pomoci a spolupráci. Záky zaujala mimo jiné infor-

íii společnou soutěŽivou Íormou vzájemná prezentace Jihoaf- 1 mace, Že nejen nedostatek vody nebo nekvalitní voda je pro_

,,c rické republiky a České republiky. NaŠi hosté při prezentaci ] blémem mnoha obIastÍ Afriky. Jsou to třeba i hroŠi-zabijáci,

l své země zazpívali hymnu Jihoafrické republiky a totéŽ si přáIi ] xteri na místech s vodou čekají ukryti a připraví o Život mnoho
'] slyŠet i od nás. Žáci společně s učiteli to po počátečním Šoku ] lidí, kteřípro vodu přicházejí.
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