
S projektem HISTORY IN PRESENT v Turecku 

Práce na projektu Partnerství škol Comenius úspěšně pokračuje. Cesty do tureckého Uşaku se tentokrát 

účastnilo pět studentů prvních ročníků a dva učitelé. Projekt je zaměřen na podporu poznávání historických 

památek.  

Spolu s námi přijeli na setkání studenti a učitelé z partnerských škol v německém Speyeru a španělské 

Barceloně. Všichni účastníci před každou z cest pracují na zpravidla třech powerpointových prezentacích, ve 

kterých seznamují své partnery se svou školou, městem a vybranou místní historickou pamětihodností. Kromě 

poznávání památek, kultury a zvyklostí hostitelské země je dalším významným cílem projektu procvičování 

angličtiny při komunikaci s vrstevníky z cizích zemí.  

My jsme pro setkání v Turecku měli vypracované čtyři prezentace. Michal s Danielem představili České 

Budějovice nejen jako město historické, ale i pohostinné, s mnoha podniky nabízejícími české i mezinárodní 

delikatesy, Katka svou fotoprocházku stavárnou osvěžila hledáním nejhezčího kluka na škole a Honza při své 

prezentaci katedrály sv. Mikuláše zdůraznil původ slavného štědrého muže v dnešním Turecku a připomněl 

jeho moderní podobu v osobě Santa Clause. Violetta svou prezentací odhalila překvapivou identitu muže 

jménem Comenius, podle nějž se celý projekt partnerství škol jmenuje. Pro většinu účastníků bylo velkým 

objevem, že Comenius je latinské jméno slavného Čecha  - učitele národů Jana Amose Komenského, s jehož 

životem a dílem je Violetta seznámila.  

Ve školní fotogalerii se můžete podívat na obrázky z naší cesty. Ta vedla přes Vídeň do Istanbulu, kde jsme 

strávili 2 dny objevováním krás tohoto pro nás už exotického třináctimiliónového (!) velkoměsta. Na snímcích 

můžete vidět původně byzantský chrám Hagia Sophia, Modrou mešitu, zahradu a sultánův palác Topkapi, Velký 

bazar a pohledy na město z výšin Galatské věže … 

V neděli odpoledne jsme z Istanbulu přeletěli do Izmiru, odkud jsme asi po dvou hodinách jízdy překvapivě 

luxusním autobusem s hudbou, filmy, internetem a občerstvením dorazili do cíle, do města Uşak. Tam jsme se 

sešli s partnery ze školy, jejíž název bychom mohli přeložit jako Anatolské lyceum Orhana Dengize (na počest 

místního rodáka a tureckého politika). První den byl dnem prezentací. Dopoledne domácí studenti představili 

svou zemi a město a uspořádali představení s lidovou hudbou, zpěvy a tanci. Odpoledne jsme pak promítli své 

prezentace my a Španělé a Němci.  

Další dny jsme se věnovali poznávání historických památek a přírodních krás města a oblasti. Asi nejcennější 

exponáty jsme viděli v místním muzeu – stovky zlatých předmětů z pokladu  ze 6. stol. př. Kr., připisovaného 

lýdskému králi Kroisovi. Prohlédli jsme si i dvě z mnoha místních mešit, dílnu na ruční výrobu koberců a 

muzeum připomínající pobyt moderního tureckého národního hrdiny Mustafy Kemala Attürka. Naši hostitelé 

nás vzali i na dva celodenní autobusové výlety – jeden na slavné Pamukkale s ruinami římského města a 

travertinovými jezírky, druhý do bývalého helénského města Blaundus, turisty zatím ještě neobjeveného – 

představte si holou pláň s kozami a ovcemi, pasoucími se volně mezi zbořenými antickými budovami a chrámy 

… Žádné ploty, žádní průvodci, žádné vstupné, jen horké slunce, vítr a ticho šestnácti staletí …  

Studenti bydleli v rodinách svých tureckých partnerů a zažili tak na vlastní zkušenost pověstnou tureckou 

vřelost a pohostinnost. Při loučení ukápla nejedna slza. 

Práce na projektu návratem z cesty nekončí – zpracováváme písemně naše dojmy a fotografie, vybíráme ty 

nejlepší pro fotogalerii a video, které pak budou součástí závěrečné e-knihy, vytvářené společně studenty všech 

partnerských škol. A chystáme naši další cestu, tentokrát do polského Hnězdna. 

 


