„PŘEDSTAV SI, JE VÁLKA!“
Česko-německý divadelní projekt mládeže
A tak to všechno začalo.
Představ si, je válka! – Ne, my si to nemusíme představovat, neboť je válka!
Ale co to má společného s životem mládeže v Čechách a v Německu?
Do jaké míry se nás týkají války, které se dějí za hranicemi našeho státu?
A do jaké míry ony války, které se odehrály před mnoha lety?
Tyto otázky se staly výchozím bodem pro Česko-německé setkání mládeže, které se uskutečnilo na
přelomu února a března 2015 v Ústí nad Labem a Chemnitz. Mladí lidé mezi 12. a 16. rokem se setkali
v obou městech, aby zjistili, co pro ně válka a mír znamenají.
ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem a Montessori-Schule Chemnitz vytvořily společný projekt
organizovaný Spolkem města Chemnitz Die Brücke a DDM v Ústí nad Labem. Během týdenního
pobytu v Chemnitz vzniklo třináct obrazů v rámci výtvarného workshopu a zároveň umělecké
představení „Představ si, je válka!“ - “Stell dir vor, es ist Krieg!“, které prezentovali dne 5. 3. 2015
mladí lidé z Ústí nad Labem a Chemnitz při příležitosti vzpomínkové akce (Friedenstag). Akce byla
organizovaná k 70. výročí zničení města Chemnitz bombovými útoky spojeneckých vojsk z roku 1945,
a proběhla na náměstí Chemnitzer Neumarkt. O tomto projektu se objevila zpráva v největším
regionálním tisku – Freie Presse a zároveň o nás natočila a odvysílala místní televize v Chemnitz
reportáž.
Z obrazů se poté stala putovní výstava, která zároveň informovala veřejnost o uskutečněném
projektu. Ta se v červnu 2015 přesunula z Chemnitz na ZŠ Vojnovičova do Ústí nad Labem. Odsud
putovala na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde se dne 30. 9. 2015 konala vernisáž výstavy
na FF UJEP, která zapůjčila své prostory pro jejich vystavení.
Tato výstava, prezentující žákovské práce, byla první svého druhu, jež se v nové budově FF UJEP
v kampusu uskutečnila. „Rádi bychom tímto symbolicky vyjádřili naši otevřenost vůči spolupráci
s učiteli němčiny v regionu,“ dodala doc. Renata Cornejo z Katedry germanistiky FF UJEP, která se na
výstavě spolupodílela.
„Tímto projektem se nastartovala úžasná česko-německá spolupráce mezi ZŠ Vojnovičova Ústí nad
Labem a Montessori-Schule Chemnitz. Zároveň se tím velice zvýšila motivace našich žáků k výuce
německého jazyka,“ uvedla Mgr. Gabriela Vrkočová, která působí jako koordinátor česko-německých
vztahů na škole a současně je členem nedávno vzniklého Fóra učitelů německého jazyka, jež si dalo
za cíl prohloubení vzájemné podpory učitelů a propojení institucí, majících zájem na zlepšení výuky
německého jazyka.
Na tento skvělý projekt navázala celá řada setkání zástupců obou škol z řad učitelů i žáků jak
v Německu, tak u nás na škole. Jednou z těch příjemných akcí byla např. dvoudenní návštěva učitele
se skupinou žáků z Montessori-Schule v Ústí nad Labem na tradiční školní akci Bukovský červánek ve
dnech 4. – 5. 6. 2015.

A poslední novinky?
Další úspěšný česko-německý projekt za námi! Ve dnech 12. – 16. 10. 2015 se vybraní žáci z osmých
a devátých tříd ZŠ Vojnovičova zúčastnili v pořadí již druhého výtvarného multikulturního workshopu
s naší partnerskou školou Montessori - Schule Chemnitz. Kromě německých studentů jsme se
tentokrát na projektu v Chemnitz setkali také s dětmi ze Sýrie, Pákistánu a Iráku, které Montessori Schule začlenila mezi ostatní účastníky.
Tento projekt probíhal ve třech liniích: malba na sedmimetrové bannery, workshop graffiti a práce se
dřevem.
Projekt zahájil a představil pan Gerald Richter, zástupce Bürgerinitiative Aktion C a hlavní organizátor
oslav Friedenstag. Poté se žáci rozdělili dle zájmů do tří skupin a začali s chutí pracovat.
Témata byla volná (děti je vymýšlely a zpracovávaly samy) a týkala se mezilidských vztahů, války a
míru, svobody a útlaku, rovnoprávnosti mezi lidmi, svobody vyjadřování a projevu, vyčleňování
jedinců ze společnosti, útěku z válečných zón apod.
„Velmi nás malování na bannery bavilo, i když to bylo dost obtížné. Každý den kolem 16. hodiny jsme
se vydali do našich hostitelských rodin, ve kterých jsme pobývali. Měli jsme štěstí na rodinu, neustále
si s námi povídali, hráli hry, vařili a společně jsme si užívali spoustu zábavy, a my jsme si procvičili
němčinu a angličtinu. Celá naše skupina se jedno odpoledne vydala na prohlídku města završenou
nákupy. Každý den jsme zažívali něco nového, zkoušeli nové věci a přitom se nepřestali bavit. Poslední
den bylo závěrečné zhodnocení celého projektu a prohlídka prací. Nikomu se nechtělo domů, byl to
úžasný týden. Je škoda, že to tak rychle uteklo. A my se těšíme na další podobný projekt!“ uvedla Eva
Čmuchařová, žákyně 9. A.
Výsledky společné práce žáků obou škol budou stejně jako u předchozího projektu z jara 2015
prezentovány dne 5. 3. 2016 na oslavách města Chemnitz (Friedenstag) na radnici a na náměstí.
„Tento rok se konal již druhý umělecký workshop s žáky z Ústí nad Labem. Naše partnerské školy
společně malovaly, psaly a použitím sprejů vytvářely díla ve jménu tolerance, lidskosti a míru. Hosté
trávili svůj volný čas v hostitelských rodinách, čímž jsme chtěli ukázat, že hranice jsou pouze v našich
hlavách,“ řekla Katharina-Kästel Sasse, učitelka výtvarné výchovy na Montessori-Schule.
Podobná setkání škol sousedních států by se měla stát běžnými, a tím přispívat k odbourávání
předsudků. Zároveň při takových setkáních dostanou čeští žáci a žákyně příležitost se seznámit s
možnostmi studia a zaměstnání v Sasku. Takovéto akce mohou dlouhodobě vést k odbourávání
nezaměstnanosti mládeže v českém pohraničí a k získávání kvalifikovaných sil v Sasku. Výsledkem
našich jednání a setkání je pevná vůle obou škol rozvíjet vzájemné aktivity a pokračovat v začínající
spolupráci. „Cílem je vytvoření trvalého partnerství mezi oběma školami,“ řekla Mgr. Jana Linhartová,
ředitelka ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem.
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