DEN POEZIE a KROKUS
Téma: „Žádný člověk není ostrov sám pro sebe“
Termín: 11. 11. 2016
Účast: žáci třídy 2. B a žáci dalších tříd „Každý se může přidat“
Projekt Krokus je irská iniciativa, které se nyní účastní několik evropských zemí.
Zengrovka se každoročně k této aktivitě přidává sázením cibulek žlutých krokusů. Jde o
projev uctění památky jednoho a půl miliónu židovských dětí, které zahynuly během
holocaustu, a tisíců dalších dětí, jež se staly oběťmi nacistických zvěrstev. Žlutá barva
květin připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni během nacistické
vlády nosit. Krokusy pokvetou na konci ledna či února – kolem dne památky obětí
holocaustu (27. 1.). Žlutý květ nám pomáhá zvyšovat povědomí o nebezpečí rasismu a
nesnášenlivosti. Učíme se vzájemné toleranci a respektu vůči všem lidem bez ohledu na
jejich etnickou příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské
vyznání.
Třída 2. B vyzývá celou Zengrovku a další, kterým naše téma není lhostejné, aby se
zamysleli nad hodnotou identity každého člověka, prchavosti okamžiku a děním kolem
nás (třeba i návštěvou stránek The Crocus Club fórum, které spravuje nadace HETI).
Nejsou nám cizí slova: kolaboranti, ideologie, politika, etnické menšiny, bezbranný,
obětní beránek, ghetto, okupovaný, diskriminace, demokracie, smíření, lidská práva,
respekt, tolerance, bezpečí aj. Přemýšlíme o tom, jak se asi cítili lidé, kteří byli nuceni
nosit žlutou hvězdu. Bereme na vědomí, že se oběťmi holocaustu staly také tisíce
politických vězňů a křesťanů, které se nacistům vzepřely a pomáhaly Židům.
11. 11. je svátkem Martinů i legionářů (veteránů) – spojení tradice se vzpomínkou na
odvážné naše předky, umocňuje síla čtyř jedniček. Přidáním se k naší výzvě roste řetěz
pozitivní energie, vznikají nové příběhy jako odkazy pro budoucí generace.
Zengrovka zahájila festival studentské tvořivosti v rámci Dnů poezie. Vytvoř plakát,
nakresli komiks, napiš zamyšlení či příběh, vyfoť každodennost, natoč film, zasaď
krokus a přidej se k nám.
Chceme žít život v naději. Vysazování krokusů nám dává víru věřit, že je na světě byť
křehká krása a vyhlídky na lepší život. Nechceme, aby se cokoliv podobného jako
holocaust opakovalo.
Třída 2. B a třídní učitelka D. Vicherková
Zpracovala: D. Vicherková

V Ostravě 10. 11. 2016

