Projekt: Indiáni – učitelé lesní moudrosti

Toto pololetí jsme se začali nořit do dalšího velkého tématu, tentokrát INDIÁNI, které je velmi obsáhlé a čeká nás ještě spousta nápadů, úkolů a práce před námi…
Nejprve jsme se nechali inspirovat filmem „MIKROKOSMOS“, jelikož indiáni světu zvířat rozumněli a podle něj se i dokázali orientovat. Kreslili jsme hmyz, labyrinty jejich cest a záznamu letů, vytvářeli jsme brouky z keramiky. Četli jsme si příběhy o počátku věků, jak se v různých obměnách tradují mezi generacemi indiánů, a také o tom, jak se na svět dostal oheň, zkoušeli jsme si obrázkové písmo,vytvářeli bůžky – postavy duchů KAČIN, které mají chránit před zlými duchy, přivolávat déšť, aby byla dobrá úroda… Také jsme si vyráběli masky, oděvy, indiánskou čelenku i medicinewheel neboli léčebný kruh, je to kruh života, který symbolizuje 4 světové strany, 4 roční období, 4 lidské rasy, 4 živly, 4 části našeho ega: dítě, žena, muž a duše, 4 části z nichž se skládá svět: rostliny, zvířata, minerály a lidé…
Těšíme se na vyrábění totemu a indiána z keramiky na školní zahradě, které pak chceme společně vypálit v experimentální peci – tentokrát v milíři, také na zdobení opravdového teepee, spaní v něm i na výrobu bubínků a zbraní…
Myslím, že nám toto téma vydrží i do dalšího školního roku a že se mnohé naučíme… 

Indián nám zanechal tato 4 poselství:

Byl velký prorok života v přírodě – může nám ukázat lépe než kdokoliv jiný, jak mít potěšení ze života ve volné přírodě a jak se vyhnout jejím nebezpečným úskalím.
Byl mistrem lesní moudrosti – k níž patří síla, rychlost, obratnost, odvaha, znalost lesů a lesních tvorů, hvězd, vod, umění pěstovat rostliny a všechno to, co člověka přivádí do těsného tvořivého styku s čistou přírodou pod modrou oblohou.
Indián hlásal posvátnou povinnost ctít, zkrášlovat, zdokonalovat a starat se o své tělo.
Indián hledal ve všem krásu. Učí nás, že když máme v sobě ducha krásy, můžeme vnést krásu do všeho kolem sebe. Naučil nás, jak udělat krásným každý nástroj, každou nádobu, část oděvu dokonce i každý pohyb. Jeho písně, legendy, tance, obřady a zvyky dokazovaly v každodenním životě, jaký je jeho duch. Tak krásné stany, pokrývky, košíky a kánoe snad neumí vyrábět nikdo jiný na světě. Tyto věci jen vyjadřovaly Indiánovu rozšířenou víru, že Velký Duch je ve všem, všude a ustavičně.


A tak nás toto téma navrací zpátky k přírodě, ke zvířatům, pozorováním jejich života, k rostlinám a jejich využití a k sobě samým…

Lenka Feldsteinová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Sedlčany















































Symbolika ptačího peří
Ptáci se u lidí odedávna těšili velké úctě. Dokáží totiž něco, co lidé neumějí - létat. Proto se pták a přeneseně ptačí pero stalo symbolem letu, přechodu do jiných sfér bytí; lidé často svou duši ptáku připodobňovali a pták sedící na holi nebo na kůlu je nesmírně starý symbol nebeského posla vyskytující se v mnoha oblastech po celém světě.

Čím větší nebezpečí muž podstoupil, tím větší prestiž získal. Nikde jinde nelze tento jev pozorovat lépe než v započítávání coupů (vyslov „kú“, z francouzského slova pro úder). Největším důkazem odvahy nebylo nepřítele zabít, nýbrž se ho dotknout. Vjet do té největší vřavy a vlepit ozbrojenému nepříteli facku.
 

