ScénáŤ
areŽie:tým,,Skřivani..ze ZŠSkřÍvany
Skřiaany - ,,Naše základni
škola je docela malá, v devíti
třÍdách se tu scházÍ 136žáků.
Asi polovina z nás je ta šéast.
nějŠičást'co si můŽeráno tro.
chu déle pospat a nemusí pospíchat na autobus. A kdyŽ si
ještěpohrajeme s čísly,mohli
bychom tici, ž;easi čtvrtina z
nás nosÍ brýle, osmina z nás
hraje na hudebnÍnástroj, šestnáctinaje romskéhopůvodu...
A jak je to s tolerancí na naši
škole? Tďerance? Co to vlast.
ně je?.....
Kažďý z nás je jiný, kažďý z
nás je jedinečná bytost. JenŽe
b:ýtsám sebou nemusíbýt vŽdy
jednoduché. Jsme
vůbec
schopni přijmout vzájemnou lem ,,koučem..vymyslí origi.
odlišnost?A j ak to ďokáŽou žá. nálnÍ a zajimavý nápad, jak
ci ve škole? Tolerance a roz- zpracovat takov1ito videosnÍmanitost na Školebylo hlavní mek. Náš tým ,,Skřivani..natémavideosoutěŽe,,Zaostřeno točil krátká viďeaz vyučována toleranci,.. SoutěŽ pořáda. ní, nakreslil obrázky na téma
la Liga lidských práv a ,,šikana, tolerance,., nafotil
,,Bridges for a Just Communi- spoustu fotografií z našeho
ty.. s podporou americké am- školniho života a vytvořil pobttsíttly
v l't.itztl.
Smyslemsou- mocÍpočÍtače
různéanimace'
téŽetedy lylo ukázat, jak na To vše pak podkreslilo námi
školách v Ceskérepublice a ve mluvený komentář, jehoŽ
Spojených státech americ- úryvkem jsme uvedli tento
kých vyparlá tolerance. Vy- přispěvek. A přestoŽe se vibÍdlatedy i nás k vyjádřenÍttá- deoklip týkal váŽnévěci, snazoru k otázce tolerance a dis. ŽilÍjsme se do něj vnést i trokriminace, kterých je třeba si chu nadsázky, humoru a čás.
vŠÍmat.
A tak jsme dle pravi. tečnějsme téma tolerance na
del soutěŽe vytvořiJi pětičlen- našíškoletakézveršovali.
ný tým, který se svým učiteHerec Jiři Mádl' moderá-

atty, telemostem k nám promluvil pořaďatel Shawn M'
Jeffers z USA' jako překvape.
nÍ bylo vystoupení finalistky
SuperStar Moniky Bagárovéa
závěr patřil ,,ďterparty.. s pohoštěním a hudbou. Moc se
nám celý slavrrostní program
líbil a je pro nás všechny hez.
kým zážitkem! Co nás však ve.
lice překvapilo i potěšilo,bylo
oceněnÍ našeho týmu, který
byl právějedním ze tří vyhod.
nocených. Získali jsme naprosto nečekanědruhémÍstoa
hodnotné
ceny
audio/video/MP4 přehrávač s
dotykovým ovládáním v hodnotě asi čtyř tisÍcekorun, ktetorka a dramatwgyně Lejla rý ziska|každý žák týmu. TřeAbbasová, americký filmový tÍ mÍsto získal tým ze ZŠKaproducent a divaďelní reŽisér menický Šenov a prvenství
Chuck Beatty = tři porotci, patřilo Gymnáziu ve Střibře.
kteří nakonec vybrali pouze
Pro náš tým bylo natáčení
tři videa ze 44 zičastnéných videosnímku velmi zajínraamerických a českých video. vou zkušenostÍ, nápaditou
klipů základních i středních prací a také ďůleŽitým poučeškol. Všechna videa proto by- nÍmotom, jak bychom se měli
la přeloŽena do angličtiny. k sobě vzájemně chovat.
ProtoŽe program při vyhláše. Zvláště pak k těm, kteří se ně.
ní nejlepŠichvideosnímkůbyl jak liší od ostatnich. At aŽ
lákauý' přijali jsme jako svým vzhledem, handicapem,
účastnícisoutěŽe pozvání do barvou pleti nebo naopak naNárodni technické knihovny
dánÍm a talentem. Tolerujme
v Praze. Pořadem provázela se, ale nikdy netolerujme poLejla Abbasová, slova se ujala niŽovánÍa nási]í!
pořaďatelka soutěŽe Iva PikaKoučtýmu
DanaFráňováatým
|ová z Lisy lidských práv i ,,skřivani,.,
zšskřivany
americký porotce Chuck Be-

