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V CIZÍCH BOTÁCH

Jedno staré čínské přísloví říká, že
druhého člověka poznáš až teprve tehdy,
když zkusíš chodit v jeho botách .......
Společně se žáky 7. ročníku jsme se
pokusili vyzkoušet cizí boty lidí,
kteří žijí mezi námi, ale přesto se často už
na první pohled něčím odlišují.
Zamysleli jsme se nad osudy lidí
s handicapem / čti hendikepem /.

Tomáš
Tomáš prodělal dětskou mozkovou obrnu. Díky
tomu, že s ním rodiče od dětství pracovali,
naučil se mluvit a chodit a to, že je „jiný“,
nebere vůbec tragicky. Jako ostatní postižení
lidé je velmi emotivní a impulzivní.
Každý den chodí do stacionáře, kde mají různé
aktivity – tkaní, keramika, košíkaření.
Na základní škole si z něj děti dělaly legraci.
Moc nepřemýšlely a neuvědomovaly si ten dar,
že jsou zdravé. Na střední škole se už chovají
jinak. V rámci bližších přátel si vybírá ty, kteří ho
berou takového, jaký je.
Broněk Frank, VII.E

James Smith
James pochází ze čtyřčlenné rodiny. Jeho
sestra se jmenuje Libuše, maminka Cilka a
táta Fero. Je adoptovaný, protože jeho máma
moc pila a táta ho bil. Byl z toho moc smutný
a jeho rodiče si neuvědomovali, jak to má
těžké.
Do čtyř let žil v Americe se svou pravou
rodinou. Pak musel do dětského domova,
kde začal hrát basketbal. V pěti letech si ho
adoptovala nová rodina. V osmi ho uštkl had
a následkem toho nemůže chodit. V devíti
začal hrát basket pro vozíčkáře a v tomto
sportu se mu moc daří. Je to velmi šťastný
hoch i přesto, co musel prožít.
V roce 2003 začal chodit do první třídy
v církevní škole v Praze 3. Je velmi chytrý a ve
třetí třídě vyhrál zeměpisnou olympiádu. Teď
jim právě začalo druhé pololetí, do kterého
vkročil správnou nohou. Hned ze začátku
dostal čtyři jedničky a dvojku. Jeho náhradní
rodiče jsou na něj pyšní a podporují ho.
Petr Křížek, VII.B

Cestovatel Jiří Mára
Věk: 22 let
Druh postižení: od narození trpí svalovou dystrofií, tedy ochabnutí svalstva

Životní příběh:
S Jirkou jsem se potkala asi před třemi lety na jedné
besedě na téma Afrika. Tuto rozlehlou oblast
procestoval se svými rodiči a se svou stejně starou
sestrou. Jirka je velký bojovník. Narodil se se
svalovou dystrofií, proto se neobejde bez pomoci
kolečkového křesla. Jirku to ale nijak neomezuje.
Dvaadvacetiletý chlapec projel se svou rodinou
skoro celý svět.
Když se rodiče dozvěděli, že je Jirka nemocný a že
je minimální šance na to, aby mohl skákat a běhat
jako jeho kamarádi, rozhodli se mu pomoci splnit
jeho sny. Dnes je z Jirky český rekordman, který
procestoval celý svět na vozíčku.

Tereza Zakravačová , VII.B

Michaela Myšková
Věk:21 let
Handicap: vozíček

Životní příběh:
Míša je moje nejlepší kamarádka už od školky.
Stala se účastnicí těžké autonehody.
Jela jednou autobusem domů od babičky, ale
najednou nějaký sebevrah jel na dálnici do
protisměru. Řidič autobusu se mu snažil vyhnout, ale
nezvládl to. Řidič na místě zemřel. Ostatní přežili
většinou jen s drobnými zraněními, ale Míše něco
těžkého spadlo na nohy. Jedinou Míšu museli
okamžitě přepravit do krajské nemocnice. Ihned
musela na operaci. Operace dopadla špatně a Míša
zůstala odkázaná na vozíček. Míša byla terčem
posměchu, ale nic si z toho nedělala, protože měla
pořád mě a já jsem jí vždy pomohla. Po deseti letech
jsem našla způsob, jak Míšu vyléčit. Podstoupila pár
operací a po dvou měsících si zase stoupla na svoje
nohy.
Byla moc ráda, že může chodit.
Eliška Rakušanová, 7.E

DALŠÍ DÍL NAŠÍ ČETBY DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU

Michal Kucik, IX. C
Knihu jsem si vybral z toho důvodu, že mám raději knihy,
které nejsou přímo o realitě, nebo o lidech z dnešní doby.
Nejraději mám fantasy žánr, ale kvalitní sci-fi také není
k zahození.

Většina knih, co čtu, mě nerozesměje a jinak tomu nebylo i
zde. V této knize není ani moc prostoru pro zábavu.

Kolem Země má proletět obrovský roj meteoritů. Má to být úžasná
podívaná, jenže se přihodí něco, co nikdo nečekal. Všichni lidé, co tento jev pozorovali, z ničeho nic oslepli.
Bill Masen byl jedním z mála šťastlivců, kterým se podařilo zrak zachránit. Bill pracoval na trifidí farmě, jenže
pár dní před katastrofou ho jeden trifid zasáhl do obličeje jedem. Bill musel podstoupit operaci zraku, díky
čemuž musel mít obvázané oči. Po probuzení se Bill snaží přijít na to, co se stalo. Setká se s Josell Playtonovou,
poté i s dalšími lidmi. Zjišťuje, že musí bojovat o svůj holý život. Kniha má otevřený konec. Bill a jeho skupina
se přesunula na ostrov Wight, připojili se k rozvíjející se Beadlyho skupině, od které se Bill nedobrovolně
odloučil při přepadení univerzity Cokerem.

Jméno hlavní postavy a její popis/charakteristika:
Bill Masen je hlavní postavou knihy Den trifidů. Jedná se o trifidího zahradníka a experta, který se
zajímá o tyto kytky už od dětství, kdy ho u nich v zahradě jedna přepadla. Je to mladý a silný muž,
který je také chytrý a zručný.

Jaké otázky mě při čtení napadaly?
Umí se trifidi dorozumívat?
Kdo vyšlechtil trifidy?
Jak mohla propuknout epidemie smrtelné nemoci během 2 týdnů?
Jak dlouho se může podařit slepcům přežít na vlastní pěst?
Podaří se lidem v budoucnu zase převzít vládu nad světem?
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