Komunitní projekt Lukášek – 5. ročník

Téma 5. ročníku – MÁ MINULOST, PŘÍTOMNOST A BUDOUCNOST

Důvody výběru tématu:

-	   vrací se zpět k jednotlivci (ale dává prostor i skupinám)

	zkoumá kořeny jednotlivce (popř. určité skupiny), ale neměl by převládat pouze tento aspekt, stejný důraz by měl být kladen i na ostatní 2 časové roviny (přítomnost i budoucnost)


-	   dává prostor a volnost pro výběr velkého množství témat

	lze díky němu podpořit setkávací část – ptejme se např. seniorů na jejich budoucnost, zkoumejme přítomnost dětí (jak žijí, jak tráví svůj čas, nad čím přemýšlejí atd.) nebo vtáhněme do projektu různé instituce a ptejme se na jejich plány do budoucnosti (jak se bude měnit tvář našeho města, jaký je plán rozvoje např. určitých výrobků, které pocházejí z našeho města atd…)


	zcela lehce je možno zapojit určité zajímavé osobnosti (nebo i budovy, místa či věci) z našeho regionu a ptát se jich




Návrhy a inspirace 
Téma je opět pojato velmi široce a námětů se nabízí nepřeberné množství. Pro inspiraci uvádíme na první pohled zmatený „koktejl“ různých námětů, ze kterých by si vyučující (vedoucí …) sám mohl najít to, co je mu blízké a o čem si myslí, že by mohlo oslovit jeho žáky, studenty, klienty…

- na první seznámení s tématem navrhujeme začít opět od sebe sama
- uvědomění si toho, kam patřím – jsem člověk, Čech, Středočech, Sedlčaňák, jsem       obyvatel té oné vesnice, jsem členem rodiny, party, určitého kolektivu, třídy … a pak následně přemýšlet o tom, jak jsem se tím a tím stal a jak se bude má daná role vyvíjet do budoucnosti ( kým zůstanu a nezůstanu, kým bych chtěl a nechtěl být atd.)
- tato výše uvedená témata lze dále podrobněji rozvíjet
- cesty a cestičky mého a našeho života ( včetně té přítomné a budoucí )

- osobnosti, které mne ovlivnily ( s přihlédnutím na to, kde žiji )
- v minulosti – kdo mne ovlivnil abych byl takový, jaký jsem, kdo spoluutvářel mé postoje, názory, podoby, představy, vkus. Co pro mne daná osobnost znamenala a změnil se můj pohled na ni? Kdo ovlivňoval mou rodinu – maminku, tatínka, babičku, dědu, atd. Dalším tématem by mohla být inspirace starou fotografií, deníkem atd
- v současnosti – koho si dnes vážím, zůstávají určité osobnosti či vzory stejné nebo se mění?
- v budoucnosti – jako kdo bych chtěl být, mé sny, ideály. Může se mi to splnit? Co pro to musím či nemusím udělat, čím bych chtěl a jak bych mohl jako osobnost přispět k určitému posunu v určité oblasti
- osobnosti kladné i záporné – na koho mohu a nemohu být v mé minulosti a   současnosti hrdý a proč

- téma se nemusí primárně zaobírat člověkem jako takovým – můžeme vyjít z toho, co lidé utvářeli, tvoří a budou vytvářet v průběhu času – např. architektura, řemeslo či kus krajiny, v níž žijeme a která nás svým způsobem velmi ovlivňuje
- historie jednoho prostoru, domu, náměstí, pomníku, ulice atd. – jak vypadal(a), kdo ho obýval, obdivoval, měl a neměl rád, kdo ho vytvářil a proč
- co mi v současnosti vadí, co obdivuji, na co mohu být v současnosti hrdý, čím bych se pochlubil a naopak
- co bych chtěl změnit a co zanechat jako otisk minulosti ať již byla jakákoli ( jako výpověď své doby)
- jak bude daná oblast vypadat za x let

- to samé lze aplikovat např. na určitý výtvor či výrobek

- pokud by někdo chtěl sáhnout po abstraktnějších motivech, nabízíme mu jako téma k zpracování inspiraci časem jako takovým -
	-  co to je, jak si ho představuji ( má křídla, nohy nebo je to nepředstavitelně těžké závaží )
- je můj přítel či nepřítel
	- zázrak zrození, dětství, dospívání, stárnutí, smrti
	- otisky času
	- mohu či nemohu ho chytit, popř. změřit atd.

