Lukášek na ZŠ Chlum

            S projektem Lukášek jsem se seznámila v době,kdy jsem pobývala na mateřské dovolené a moc jsem si přála,aby pokračoval i v době,kdy již budu chodit do práce.Tedy učit.To se stalo.A tak jsem zajásala o to víc,když jsem zjistila,že do mého pracovního úvazku patří i výtvarná výchova na druhém stupni.S přihláškou do projektu jsem vůbec neváhala.
           S nejstaršími dětmi jsme nejprve začali poznávat samy sebe,tedy KDO JSEM JÁ  a teprve pak své přátele, tedy KDO JSOU ONI.Zjistili jsme, že ačkoli jsme jiní, máme spoustu společného.V danou chvíli třeba takovou maličkost jako zašpiněné ruce od pastelů. Později jsem se se stejnými žáky pustila do tématu: Šaty dělají člověka.Vzali jsem to od úplných počátků dějin až po možnou budoucnost.Při obkreslování vlastní i kamarádovy siluety jsme se dost nasmáli. V tu chvíli mi přišlo líto,že jsem nezapojila i svoji kmenovou třídu, svoje prvňáčky.
          Nahrála mi čítanka a v ní několik rómských hádanek.Celý týden jsme tedy s 1.třídou četli rómské pohádky, pouštěli si rómskou lidovou i moderní hudbu, počítali slovní úlohy s touto tématikou a v pátek vyhlásili „Rómský den“. Obešli jsme po cikánsku oblečeni první stupeň s kytarou a cikánskou písničkou,seznámili ostatní s historií tohoto etnika.O přestávce jsem posvačili dobrotu vlastnoručně uvařenou podle rómské kuchařky a nakonec z makovice vyrobili malou cikánečku.Moc prima den, jen šesťačky a sedmačky projevily lítost,že se nemohly víc zapojit,než tak, že si nechaly číst z karet. A to zas bylo líto mě. Slíbila jsem „Africký týden“ pro celou školu.
           Pak nastala,jak se říká, tvůrčí  krize a já měla chuť všechno vzdát. Zcela náhodou jsem se od kolegyně dozvěděla o jejím záměru šít panenky s žáky osmé a deváté třídy a o UNICEF.Organizaci pomáhající dětem, organizaci,která zajišťuje prodej těchto ručně šitých panenek za cenu pokrývající finanční náklady na očkování jednoho dítěte z chudých zemí. Třeba právě z Afriky. A my jsme chtěli pomoci. Nápad se mi moc líbil a tak jsme si zahráli na módní návrháře, švadleny,šičky a panenky byly hotové.
           Když Afrika,tak černoch, řekla jsem si.Ale ono se vše snadno říká a pak se těžce shání někdo z daného kontinentu aby měl v dnešní době na vás čas a navíc mluvil i rozuměl česky. Slib šesté třídě ovšem zavazoval,tak jsem sháněla dál.
                       K „Africkému týdnu“ v 1.třídě se  pak přidala celá škola a projekt Lukášek vyvrcholil pátečním „Světovým dnem“ na chlumské škole, protože mé pozvání nakonec přijali mladí hosté z Mongolska, Nepálu, Číny, Vietnamu a Kamerunu. Žáci zjišťovali maximum informací o zemi svého nového kamaráda a hlavně o hostu samém.Zjistili KDO JE ON???,co má i nemá rád,jak se potýká s našim mateřským jazykem, zatančili si národní tanec,naučili se několik slovíček dané země a dozvěděli se spoustu jiných osobních zajímavostí.Na závěr dne představila každá třída svého hosta ostatním.
              Pro mě byl „Světový den“  opravdu světový a věřím,že i pro většinu zúčastněných. Nebýt „Lukáška“,tak jsme nepoznali naše přátele. Nebýt sedlčanské knihovny, nebyl by Lukášek. Mockrát děkuji za tuto příležitost a moc ráda se zas se svými dětmi přihlásím do dalšího ročníku.Naše díla jednou zmizí,ale prožitky nám zůstanou.
             Děti z druhého stupně ještě shlédly v počítačové učebně  velmi emotivní prezentaci o životě afrických dětí pocházejících z oblastí sužovaných válkami a nedostatkem potravin.Snad i právě proto nebylo těžké přispět do provizorní kasičky na koupi jedné panenky za  chlumskou školu a pomoci tak třeba dítěti ze země dnes již našich kamarádů.
             Poznali jsme lidi více národností. Národností, které můžeme dnes již běžně potkat v našem či jiném městě.Již  trochu víme KDO JSOU ONI!
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