Študijná cesta „Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus?“, máj 2019

Hodnotenie po ceste – výber
účastníci ZŠ Budimír
Naplnila študijná cesta Tvoje očakávania?
 Nečakala som že to bude také zaujímavé.
 Vzácne, autentické zážitky ľudí, ktorí zažili vojnu.
 Lebo som sa dozvedela všetko to, na čo som hľadala odpoveď a ešte viac.
 Očakávala som profesionálny prístup a ten sme aj dostali.
 Myslel/a som si, že ma to nebude zaujímať, no naopak ma to veľmi zaujalo.
 Pre reálnu možnosť byť na miestach skutočnej vojny, krutosti, doteraz nezodpovedanej otázky:
Prečo?"
 Na túto exkurzie som išla s tým, že čo keď ma to nebude baviť a budem sa nudiť. Ale mýlila
som sa, zaujalo a poučilo ma to.
Čo bolo na exkurzií pre Teba najdôležitejšie zistenie?
 Že vojna je zlo.
 Zistenie, že nenávisť, nacionalizmus a extrémizmus prinášajú len zlo, plač, smútok, bolesť,
prázdnotu.
 Vďaka nenávisti ľudí sa môžu stať strašné veci.
 Že sa máme neskutočne dobre a treba si to vážiť.
 Že ako ťažko ľudia museli žiť. Jeden deň mali všetko potrebné a na druhý deň nemali nič.
 Že žiadna vojna nerozdelí priateľstvo ľudí rôznych národov, kultúr, jazykov
 Že vojny sú úplne zbytočné, pretože ľudia z ničoho nič začnú proti sebe bojovať so zbraňou v
ruke a o mesiac žijú tak ako predtým. Vojny sú zbytočné.
Čo bola pre Teba na exkurzií najväčším prekvapením?
 To že som mohol plne využiť angličtinu.
 Príbehy ľudí a koncentračné tábory
 Moje emócie a myšlienky o tom, čo som videla a počula.
 Príbeh vojaka, ktorý mal možnosť sa pomstiť, ale neurobil to.
 Že ľudia sú schopní neskutočných zverstiev.
 Zaujali ma príbehy ľudí, ktorí vo vojne prišli o svoje deti.
 Možnosť stráviť čas a modlitbu v mešite.
 Celá exkurzia bola prekvapením :)
Napíš, prosím, jednu myšlienku, posolstvo, ktoré si si odniesol z exkurzie.
 Netreba vyvolávať vojnu
 Posolstvo ľudí, ktorí prežili vojnu.....posolstvo otca, ktorý stratil dcéru.
 Vojna je tá najhoršia vec, aká sa môže udiať. Je jedno, akej sme národnosti, aj tak sa všetci
modlíme k jednému bohu, a všetci sme si rovní.
 Miluj blížneho svojho.
 Vždy treba problémy riešiť s chladnou hlavou a treba si premyslieť čo ideme spraviť.
 Súdržnosť a priateľstvo ľudí, spolunažívanie a viera v pokojný život nič a nikto nerozdelí,
naopak, spevní
 Vojna nie je dobrá pre nikoho.
 Z exkurzie som si zobrala toto: Neprišli sme tu, aby sme vraveli, kto proti komu a s kým, ale
poučiť sa z toho. A ešte jednu myšlienku: uvedomiť si váhu svojich slov a skutkov.
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