Multikulturní vztahy



V minulých ročnících projektu Lukášek jsme se zabývali sami sebou.V tomto roce jsme téma rozšířili o ty druhé. Začali jsme sami sebou, od zkoumání různých částí těla, portrétu, profilu, přes  naší rodinou, která je základem pro další žití a prožívání. Dlouho jsme se zabývali rukou, jako důležitým nástrojem našeho veškerého počínání. 
Zmínili jsme také téma muž a žena, jejich společné a odlišné chvíle v životě. Diskutovali jsme o specifikách a charakteristikách obou pohlaví.
Narazili jsme i i na oblast handicapu, kde jsme si jen na chviličku vyzkoušeli, jaké to je být slepý, malovat ústy, nebo nohou.
Od sebe jsme plynně přešli na naše blízké a to jsou bez pochyby naši kamarádi, přátelé. Bez těch by to na světě prostě nešlo. A jací ty naši kamarádi vlastně jsou??? Na příběhu Chameleona Leona, který měl odlišnou barvu než ostatní, ale přesto pro společnost chameleonů nepostradatelný, jsme začali naprosto nové nové téma – Žijí tady s námi. S těmi menšími jsme si vyrobili Zeměkouli a malými lodičkami jsme převáželi různé typy lidí na kontinenty, odkud pochází. Pak jsme se povozili sami a zjistili jsme, že rádi cestujeme, a tak je nám dobře všude. Zkoumali jsme zákonitosti ras a zjišťovali, že právě počasí a charakteristika kontinentů formuje různé typy a barvy lidí. Povídali jsme si o problémech a předsudcích, které vznikají kvůli odlišnostem, narazili jsme na problém rasismu a na lidskou hloupost, která míchá lidskými osudy. Zjistili jsme však také, že odlišnost může být v mnohých případech předností, a že nás může o mnohé obohatit.
Na příbězích, pohádkách, hudbě a písmu jsme rozebírali národnosti, které žijí na našem území, v našem městě – Romové, Židé, Ukrajinci, Vietnamci.
Téma se zdá být nevyčerpatelné, a tak se k němu stále budeme vracet. Je totiž o lidech, o životě kolem nás a hlavně o nás....


Vladimíra Křenková, učitelka ZUŠ Sedlčany

