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Interkulturní workshop
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ i nadále
pokračoval velmi intenzivně v týdnu 17. – 21. října
svými dalšími podzimními aktivitami.
Jednou z nich byl opět „Interkulturní workshop“,
který se uskutečnil v pondělí 17. října v NZDM
Bouda. Tohoto workshopu se účastnilo 21 žákům
8.B ZŠ T. G. Masaryka s paní učitelkou třídní.
Žáci 8.B získali opět prostřednictvím her a různých dalších aktivit informace o tom, co
jsou to předsudky. Že každý z nás si vytváří domněnky/ předsudky, ale jen na
každém z nás záleží zda s nimi budeme dále pracovat a nebo nám postačí tato
neobjektivní, počáteční informace.
Žáci této třídy na různých úkolech spolupracovali v obměňujících se skupinkách a
kupodivu se nehádali, jak byla jejich prvotní obava na začátku workshopu, ale
rozumě se domlouvali.
Vytvořili tak například prostřednictví koláže typického Čecha, Asiata, Australana a
nebo Afričana.
Tyto své výtvory si odnesli do své třídy, kde jim je paní učitelka vystaví.
Při závěrečné zpětné vazbě osmáci „Interkulturní workshop“ hodnotili pozitivně.
Dokonce se s paní učitelkou třídní domluvili, že jednu z aktivit „Multikulturní
Šalamounovu čajovnu“ si zkusí zrealizovat ještě jednou ve své třídě.

Workshop s knihou Pohrátky
Ve středu 19. října proběhl ve VOŠ a SŠ, s.r.o.
v Českých Budějovicích další workshop, tentokrát
s knihou „Pohrádky“.
Workshop byl zaměřen na informace o různorodosti
lidí, jazycích, které jsou v knížce použity, ale též o
tom, jak tato kniha přišla na svět. Co se za tím, než
taková kniha vznikne, přijde na pulty knihkupectví a
do rukou čtenářům skrývá. Jak s knihou pracovat,
aby se především děti a jejich rodiče, případně další „dospělci“, kterým je tato knížka
určena do budoucna nebály cizích jazyků ani cestování.

Lektorky tohoto workshopu Mgr. Pavla Krátká a Mga. Marie Snášelová Štorková pro
16 studentů a jednoho pedagoga z 3. a 4. ročníku SŠ připravily 120 minutou smršť
informací s ukázkami prezentací, videí, ale též samotné interaktivní knihy, pexesa a
nově vzniklého dvou CD s bookletem, který není ledajaký, ale dá se rozložit a děti si
mohou s ním hrát hru, když poslouchají pohádky. Pohádky jsou namluveny herci jako
např. Arnoštem Goldflamem, Bárou Hrtanovou, jiřím Lábusem a dalšími.
Workshop studenti z oboru Obchodní akademie s výběrovým zaměřením
(žurnalistika a média, informační a komunikační technologie, jazyky, všeobecná
ekonomie) přínosný.

Vzdělávací workshop „Hanin kufřík“
Interaktivního workshopu „Hanin kufřík“ se pod
vedením
Mgr.
Zuzany Pavlovské,
lektorky
Židovského muzea Praha ve čtvrtek 20. října
zúčastnilo 20 žáků 8.B + 1 pedagog ze ZŠ T. G.
Masaryka v Českém Krumlově.
Účastníci vzdělávacího programu se nejprve
dozvěděli něco více o Haně Bredyové, o tom co
obnášelo období II. světové války pro lidi židovského
původu. Co se dělo před jejich nástupen do transportů a následném věznění
v koncentračních táborech. Dále si účastníci vyzkoušli vyhledávat a dohledávat
informace dle pracovních sešitů o vybraných osobách, podobně, jako dohledává tyto
informace Židovské muzeum o lidech, kteří zahynuli v koncentračních táborech, při
pochodech smrti apod…
Potom své výsledky prezentovali ostatním kamarádům a
paní Pavlovská případně doplnila chybějící informace.
Na závěr těmto mladým lidem byl puštěn dokument s lidmi, kteří přežili věznění
v koncentračních táborech a o kterých vyhledávali žáci informace v pracovních
listech, které pak prezentovali svým spolužákům.

Výstava „Neztratit víru v člověka –
Protektorát očima židovských dětí“
Od 10. do 21. října v prostorách Městské Galerie
v Horní ulici 155, v areálu Městské knihovny byla
k shlédnutí výstava „Neztratit víru v člověka –
Protektorát očima židovských dětí“. Výstava byla
veřejnosti otevřena v pracovních dnech od 14:00 do
17:00 hodin.
Bohužel školy, které mohly tuto výstavu v dopoledních
časech se svými žáky a studenty navštívit a též jim
mohl být poskytnut pracovní listy s otázkami k výstavě, které vypracovalo Židovské
muzeem tuto možnost nevyužily z důvodu nabitého programu.
Alespoň malá část občanů (33 osob) města Český Krumlov a jejich návštěvníků
zavítala na tuto velmi zajímavou výstavu do Městské galerie.
Po domluvě s Gymnáziem Kaplice tuto výstavu ještě v týdnu 7. – 11. listopadu
nainstalujeme v prostorách školy, kde bude přístupna nejen studentům Gymnázia,
ale i školám z Českého Krumlova a okolí po předchozí domluvě.
Dále výstava bude přesunuta na Gymnázium v Českém Krumlově v termínu 21. –
25. listopadu a též bude přístupna nejen jeho studentům, ale i místním školám.

Rozhodli jsme se takto učinit z důvodu zájmu ze stany škol a též, aby výstavu vidělo
co nejvíce lidí.
Městské knihovně v Českém Krumlově tímto děkujeme za zapůjčení prostor Městské
galerie pro tuto výstavu a skvělou spolupráci.
Výstavu zapůjčilo Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Celoroční projekty na multikulturní témata realizuje Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s. a jeho projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež
letos již pátým rokem.
Projekt „Multikulturní svět kolem nás“ je finančně podpořen MŠMT ČR, městem
Český Krumlov a Jihočeským krajem.
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