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Průvodce naší školou
Jack a škola
Báseň
Při vstupu do školy přilož čip k senzoru, vejdi a jdi do šatny dolů,
Sundej bundu a čepici vyjdi po schodech a vyber si lavici.
Tvoje třída vítá tě za kamaráda bere tě.
Bude se ti u nás líbit to ti rovnou můžem slíbit.
Piš si dobře úkoly nebo skončíš na poli.
Budem se s tebou kamarádit, tak se neboj a přijď se poradit.
Tvoje 4. třída

Naše škola
Ahoj Jacke. Vítám Tě v naší škole Mikoláše Alše. Přijdi ke dveřím přilož čip k senzoru. Vejdi do dveří a
otevři další dveře, potom sejdi po schodech dolů, zaboč mírně do leva tam uvidíš velký dveře nad tím
je napsáno šatny. Potom jdi rovně a zaboč do leva. Jdi rovně a zaboč do čtvrté šatny. Převleč si boty a
vysleč si bundu a pověs ji na věšák. Potom vyjdi ze šatny, jdi do prava a jdi rovně zaboč do leva a jdi
po schodech nahoru. Vyjdi schody jdi do prava druhé dveře po levé straně, vejdi do dveří, tam uvidíš
tvojí třídu. Sedni si kam chceš připrav si věci, až po hodině půjdem na svačinu s náma nemusíš se bát,
že ji Nenajdeš. Až se nasvačíš půjdeš s námi do třídy. Hned naproti naší třídy je WC muži. PO druhé
hodině půjdeme ven a po chvilce půjdeš s námi do třídy. Po pátý hodině půjdem na oběd můžeš se
sednot třeba s námi a až se najíš půjdeš do šatny, tam si převlečeš boty a bundu, až se převlečeš
půjdeš do leva potom rovně potom zase do leva a po schodech nahoru potom otevři dveře přiloš čip
k senzoru otevři rychle dveře, ať se nezavřou. Jdi třeba na hřiště. Přijdi zas do naší školy.

Slovník Školy

Kouzlo cesty
Jmenuji se Elvíra Červená. Jako malá jsem vyrůstala v česku na vesnici u babičky, a bydleli
tam se mnou maminka, tatínek a mladší sestra Alenka. Naše vesnice se jmenovala Dlouhá
Lhota. Byla nádherná, mám z ní nejhezčí vzpomínky o tom jak jsme se třeba koupali
v rybníce. Když umřela tatínek nám řekl, že se budeme stěhovat do Německa. Nevěděla
jsem, jestli panikařit nebo brečet. Udělala jsem obojí. Druhý en jsme se začali balit do
Německa. Bylo mi líto opustit svoje přátele ze školy, krásné louky, lesy, rybníky ale nejvíce
jsem se bála, jak to bude v nové škole jim rozumět nebudu a oni mně taky ne. Když přišel
den stěhování bylo mi celý den špatně od žaludku. Tak jsem celý nejedlo, aby se mi v autě
neudělalo nevolno. Když jsme přijeli do Německa k našemu novému domu, stál tam nějaký a
začal mluvit německy naštěstí tatínek německy umí. Nevěděla jsem o čem si to povídají a pak
tatínek řekl nestůjte tu jak zařezaný pojďte se kouknout dovnitř. Když jsme vstoupili dovnitř,
dům byl tmavý, ale když jsme rozsvítili bylo tam útulno, a přímo jako v pohádce.
Moje pocity v nové škole
Nástup do školy v Německu. Maminka a tatínek šli semnou, a když jsme byly ve třídě bylo
tam spoustu dětí a paní učitelka byla vysoká a měla kaštanové vlasy. Řekla mi něco německy,
nevěděla jsme co říká prostě jsem jen kývla hlavou. Paní učitelka mi prstem ukázala, že si
mám sednout do první lavice u okna. Vedle mě seděl nějaký kluk a pořád se na mě usmíval.
Nevěděla jsem jestli mám pozdravit nebo být ticho. Radši jsme mlčela. O přestávce se mě
děti začaly vyptávat a já jen zírala. Pak ke mně přišla zrzavá holka a chytla mi za ruku a
vytáhla na chodbu a ukazovala mi místnosti. A pak jsem ji poděkovala česky. Ona jenom
přikývla, a řekla asi jak se jmenuje. Jmenuje se Elste Wilionová. Snažila se mi něco říct a já
nevěděla co říká. Každé odpoledne jsem chodila k jedné moc hezké paní která mě učila
německy. Tatínek mi taky pomáhal třeba s úkoly. Už jsem skoro uměla německy. Za pár
měsíců už jsem skoro byla Němka. Všemu jsme rozuměla co mi přáteli z Německa říkají. Když
jsem přijela nebylo to vůbec lehké, ale teď je to v pořádku.

Komiks

Komiks
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HODNOCENÍ POROTY
Tereza Horváthová:

Každý z této skupiny (třídy) přistoupil k práci individuálně: vznikl tak např. třídní slovníček,
jehož součástí jsou i portréty jednotlivých spolužáků, komiks, který má usnadnit novému
žákovi orientaci ve škole, chytrý plánek školy a třídy, uvítací báseň, návrh na webové stránky,
ale i zamyšlení nad tím, jaké to je, ocitnout se v nové zemi a neumět ani slovo řečí, kterou
mluví všichni kolem. Líbí se nám, že tato skupina (ať už pod vedením paní učitelky nebo ve
vzájemné spolupráci) přemýšlela o tématu komplexně, líbí se nám i poměrně složité
zpracování některých výstupů. Je vidět, že děti práci neodbyli a že je bavila.

