Výtvarný projekt Lukášek (komunitní část) – 6. ročník


Téma 6. ročníku –  DOBRO A ZLO (nejen v našem městě)


Důvody výběru tématu:

	toto téma je velmi široké, dává výraznou svobodu volby podtémat


	lépe nabízí možnost vyjádřit názory a postoje tvořícího autora


	opět lze podpořit setkávací část projektu – zkoumat odlišné postoje různých skupin, porovnávat je, diskutovat

novinka tohoto ročníku – je určeno jedno téma, které je pro všechny účastníky 

“ povinné“ (společné) – v návrzích je toto téma označeno červeně
 

Návrhy a inspirace 
Téma je opět pojato velmi široce a námětů se nabízí nepřeberné množství. Jak již je zvykem, uvádíme pro inspiraci „koktejl“ různých námětů, ve 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…, popř. mu trošku napomoci při přemýšlení o tématu.

	ztvárnění dobra a zla jako postav – jak si je představujeme, co je to „ztělesněné dobro nebo zlo“
	zamyšlení nad tím, co je pro každého jednotlivého žáka (klienta, …) tím největším dobrem či zlem

co je to dobrý a zlý člověk
dobro a zlo v rodině, ve škole nebo jiných institucích 
příběhy dobra a zla – mé, mých příbuzných, známých, fascinující příběhy našich předků…
pohádky, báje
zamyšlení nad tím, jestli opravdu v našem světě vždy dobro vítězí (doufáme, že toto nevyzní moc pesimisticky…)

	co je dobré pro naše město (místo, kde žijeme) a naopak, co mu škodí. Co je dobré a špatné na našem městě (místě, kde žijeme). Je město (místo, kde žijeme) samo o sobě dobré či špatné… POVINNÉ TÉMA PRO LETOŠNÍ ÚČASTNÍKY PROJEKTU !!! (Stačí zpracovat jednu z částí – důležité je, společně se zamyslet nad dobrem a zlem v našem bezprostředním okolí

co je dobré pro přírodu a naopak co ji škodí aneb ekologie není nikdy dost…

	výběr sporných témat, o nichž lidé přemýšlejí – např. jsou peníze dobro či zlo? To samé se můžeme ptát např. o počítačích,  jídle, alkoholu, autech, supermarketech, mobilech, ekologii, válkách…
co je pro mne dobré, nemusí být dobré pro někoho jiného – zamyšlení nad ohleduplností, citlivostí, slušností nebo i ekologickým chováním, demokracií…
dobro a zlo v historii, změnil se lidský pohled na tyto kategorie během let?
pojetí dobra a zla v různých kulturách a náboženstvích
proč jsou lidé dobří a proč jsou zlí...
protiklady
komunikace (dobré a zlé slovo)
vědomé a nevědomé ubližování, co nám pomáhá a léčí
nemoc a zdraví (fyzické a psychické bolesti a uzdravení)
pohroma a zázrak (pomoc), např. „lidé bez domova“ 
všechno zlé k něčemu dobré, příklady z vlastního života, rodiny, okolí, historie…



Zpracovala:
Mgr. Zora Sokolová, výtvarná metodička projektu



	

