Hranická základka poznávala cizí kultury! Devátá třída vyjela ve čtvrtek
4. 4. 2019 do Plzně na Festival arabské kultury. Zde měli žáci možnost nejen
ochutnat
lahodnou
arabskou
kuchyni, ale především si přímo
v praxi zkusit, jaké je to své
znalosti
v angličtině
využít
v realitě mimo školu. Patřili totiž
mezi
účastníky
mezinárodní
konference v prostorách Moving
Station s názvem „Jídlo není jen
na talíři,“ kde si poslechli
přibližně hodinovou přednášku
dr. Samiho Zubaidy
z institutu
SAOS v Londýně. Přednáška byla
zaměřena na koncept arabského
jídla, kudy se ubírala historie při formování jídelních kultur a regionální diverzita
moderní doby, včetně arabských diaspor. Po velice zajímavé přednášce následovala
také diskuse, kdy si žáci mohli svůj um v cizím jazyce ověřit. Každý účastník
konference dostal voňavý dárkový balíček a byl pozván na tradiční arabský oběd.
Studenti katedry Blízkovýchodních studií si pro naše žáky připravili také
workshop arabského jazyka. Každý z nich už tedy umí poznat arabská písmena a
v případě nějaké cesty do arabské země pozdravit, představit se, poznat kolik co
stojí, poděkovat a napsat své jméno. Za odměnu pak byly k ochutnávce také nějaké
ty orientální cukrovinky, které jsme přivezli jako „výslužku“ ostatním učitelům naší
školy na ochutnání.
Nakonec jsme se prošli v prostorách filozofické fakulty, seznámili se
s některými z vyučujících a studentů, vyfotili se s netradiční výzdobou jednoho
z průchodů fakulty.
Celý výlet jsme
společně
zhodnotili
jako velice vydařený –
vyšlo nám prostě vše
včetně počasí. Poznali
jsme nějaké cizince,
ověřili si své znalosti,
prozkoumali
cizí
kultury a ještě si

odvezli dárečky jako bonus a ukázku tradičních sladkostí pro ostatní učitele naší
školy. Navíc jsme jediná základní škola, která se aktivně zapojila do Festivalu
arabské kultury ať už účastí na mezinárodní konferenci anebo nachystáním
tradičních receptů včetně ilustrací na Velký sobotní program. Za zážitky a
umožnění takové návštěvy srdečně děkujeme týmu Arabfest a Katedře
blízkovýchodních studií.
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