Rozhovor s paní učitelkou Křížkovou
o návštěvě turecké školy
1. Paní učitelko, víme, že jste v říjnu 2012 navštívila tureckou školu. Můžete
nám říci, jak jste cestovala?
Naše partnerská škola leží v Bartinu na severu Turecka. Z Prahy jsem letěla asi
3 hodiny letadlem do Istanbulu a pak jsem druhý den pokračovala sedm hodin
autobusem do Bartinu. Musím říci, že autobus byl velmi pohodlný a luxusní.
2. Jak je to od nás daleko?
Bartin je od nás vzdálený asi dva a půl tisíce kilometrů.
3. Byli na schůzce i jiní učitelé?
V Turecku jsem se setkala se zástupci všech partnerských škol našeho projektu
Comenius. Byli tam učitelé ze Španělska, Portugalska, Polska a Řecka.
4. Jaký byl program?
Hlavním programem byla návštěva tříd, setkání se žáky a besedy s učiteli
o vzdělávání. Plánovali jsme také to, co budeme v rámci projektu ve svých školách
s dětmi dělat, a vybírali jsme naše společné logo. Vyhrála kresba naší žákyně Barbory Frýdové.
5. Líbilo se Vám v turecké škole?
Moc se mi tam líbilo. Všichni byli velmi milí, žáci byli nadšeni, že mohou mluvit
anglicky, a maminky některých dětí nám dokonce připravily občerstvení - uvařily
turecké speciality a upekly bábovky a zákusky.
6. Co vám nejvíce chutnalo?
Chutnalo mi všechno. V Turecku nejedí vepřové maso, protože jim to náboženství
zakazuje, tak jsme většinou měli na oběd hovězí, nebo kuřecí maso. A právě to
hovězí se zeleninou a medové zákusky mi chutnaly nejvíce.
7. Jsou nějaké rozdíly mezi naším a tureckým vyučováním?
Skoro žádné. Do školy nastupují děti také v šesti letech a učí se skoro stejné
předměty jako my. Rozdíl je v tom, že všechny třídy začínají i končí vyučování
každý den stejně. Škola začíná v 9 hodin a končí ve tři hodiny odpoledne.
8. I prvňáčci?
Ano, i prvňáčci.
9. Navštívila jste nějaké zajímavé památky?
V Istanbulu se mi moc líbila Modrá mešita a sultánský palác Topkapi. Nedaleko
Bartinu jsme navštívili skanzen, ve kterém jsme zhlédli ukázky řemesel. Viděli
jsme, jak se vyrábějí šperky, hrnce, zbraně, jak se tkají koberce a jak se stříbrem
vyšívají turecké tradiční šátky.

10. Jaké je v Turecku náboženství?
Téměř všichni obyvatelé Turecka jsou muslimové. Místo kostelů mají mešity,
a když vstupujete dovnitř, musíte se vyzout. Ženy musí mít při návštěvě mešity na
hlavě šátek.
11. Musí ženy nosit šátek na hlavě pořád?
Ne. Ženy – muslimky se v Turecku mohou rozhodnout, jestli chtějí šátek nosit,
nebo ne. Některé ženy, které jsem potkala, šátek nosily, ale některé, i když byly
muslimky, byly bez šátku.
12. Co byste řekla na závěr?
V Turecku žijí milí a přátelští lidé. A těším se, až je znovu navštívím.
Děkujeme za rozhovor.
Žáci 9. třídy

