Rozhodovanie
„História tým, že podáva správu o minulosti, umožňuje ľudom posudzovať
prítomnosť.“
Thomas Jefferson
7.2.2022 sa žiaci IX. A triedy zúčastnili na zážitkovom workshope. Zážitkový
workshop pod názvom Rozhodovanie organizuje občianske združenie Post Bellum.
Workshop sa skladal z troch častí. V prvej časti lektori otvorili tému nútenej
migrácie. Žiaci sa oboznámili s pojmami: migrant, migrácia, utečenec: politický,
ekonomický, azyl, žiadosť o azyl.
V druhej časti sa žiaci preniesli do 30. rokov 20. storočia. V úlohe predstaviteľov
vtedajších politických strán v Československu mali za úlohu osloviť voličov a predstaviť
im svoj program. Spoločenská a politická atmosféra vtedajšej doby vplývala a menila
životy mnohých ľudí.
Ako sa pod vplyvom politických podmienok postupne menil život mladého dievčaťa
Evy, si žiaci dramatickým stvárnením vyskúšali aspoň na chvíľu v tretej časti
workshopu. Eva bola mladé židovské dievča, ktoré sa necítila vo svojej vlasti bezpečne.
Bola prinútená urobiť rázne rozhodnutie a opustiť svoj domov zo dňa na deň. Išlo
o skutočný príbeh.
Žiaci podobne ako ona, mali za úlohu napísať svojim najbližším list na rozlúčku. Podeliť
sa so svojimi pocitmi v takejto situácii, aj keď len predstavovanej, nie reálnej, nechcel
nik. Je to pochopiteľné a citlivé, čo chápem. Úplný záver tvorili ukážky z jej denníka,
ktorý si viedla na strastiplnej ceste loďou do Palestíny.
Súčasná spoločenská atmosféra je zvláštna a neistá. Posledné dva – tri roky
nám priniesli veľa zmien a množstvo rozhodnutí. No žiadne rozhodovanie v našej
krajine nebolo tak bolestivé a ťažké, ako bolo opustiť bez rozlúčky svoju rodinu,
domov.
PaedDr. Renáta Valková

Lukáš Kubovčík a Nikolou Vaľkovou rozmýšľajú nad programom ako predstavitelia
Agrárnej strany.

Alica Mačeková predstavuje program Sociálnodemokratickej strany.

Klaudia Kožárová v úlohe Evy a René Jarina v úlohe jej priateľa Zděnka.

Aj Peter Burík a Vanesa Vargová sa po dlhom rozhodovaní pridali k stvárneniu svojej
úlohy. Spolu s nimi vystúpila aj Sára Vaľková.

Viktória Olejníková, Martin Kožuško a Peter Barnáth ukázali svoj skrytý herecký talent.

Peter Knižka prejavil svoj rečnícky talent, keď čítal program SNS. Pomáhali mu Ester Dolná
a Boris Olekšák.

