STROM V NÁS – PROJEKT LUKÁŠEK

„Stavu větví nejlépe
prospívá péče o kořeny.“
Neznámý autor

„Do hloubky může
dosáhnout strom svými
kořeny, do dálky svými
semeny.“
Neznámý autor

„KDYŽ JSOU KOŘENY
HLUBOKO, NETŘEBA
SE BÁT VĚTRU.“
Čínské přísloví

STROM V NÁS (13. – 14. ročník projektu Lukášek)
1. MÉ KOŘENY
-

kam patřím? Kořeny mého místa; místo (nebo člověk), kde se mohu schovat, kam
utíkám
má rodina a rodokmen, mí předkové, větvení a propojování
příbuzenstvo a vztahy mezi námi v naší rodině, láska, pomoc, důvěra nebo jejich
narušení
kolébka, teplo rodinného krbu
příběhy místa, kde žiju; příběh mého domu, ulice, vesnice
příběhy mé rodiny nebo mých předků
příběhy nám milých věcí; rodinných pokladů
povídání, vyprávění, příběhy obyčejných i významných lidí z našeho města/vesnice
rodinné recepty a návody
ztráta někoho blízkého; jeho odchod
genius loci
domovní znamení, erby

2. BUDOUCNOST (= větve, kam rostu, kam se dál vyvíjím)
-

kam chci směřovat; jaký chci být; jaké mám sny o své budoucnosti
co vylepšovat u sebe; v místě kde žiji; v našem státě; u nás; na světě
jak si představuji budoucnost svou; našeho města; naší planety
technika

3. JSEM OBČAN – jsem součástí společnosti jako strom je součástí přírody a místa,
které ovlivňuje a které ovlivňuje jeho
-

jsem občanem své země, města, vesnice a co proto konkrétně/obecně dělám
organizace, v kterých působím já nebo členové mé rodiny
jak bych se chtěl zapojit do veřejného života; jak se zapojují ostatní; s kým souzním;
co bych chtěl jako občan vylepšit
je co kritizovat? Co je dobré?
já jako občan a možnost svobodné volby; volby; mám právo i povinnost
složení obyvatel (statistika)
péče o občany
významní občané ČR i mého města, vesnice
vlastnosti mého národa + i -; etnika
handicap ve společnosti

4. TO JSEM JÁ (jaký strom uvnitř mám?)
-

jaký jsem? Co mne formuje? Co mohu ovlivňovat já?
TO JE MOJE x to je tvoje x to je naše x NE, TO JE MOJE (vztahy - soupeření,
šarvátky, osobní bitvy, oprávněná pýcha,...)
touhy; přání; porovnání jaké je to doma - jaké jinde; hledání a nalézání krásna i doma;
jak si kouzlo domova chránit...
TO JE MOJE právo a TO JE MOJE povinnost (zodpovědnost za své chování vůči
lidem, zvířatům...věcem...)

A jak vidíme „náš“ strom v knihovně…?
Kořeny = lokální historie, kulturní dědictví, vzpomínky, tradice, domov, rodina, krajina…
(Péče o kořeny je tedy z našeho pohledu hodně důležitá – PROTO se jí
SYSTEMATICKY věnujeme)
Větve = jednotlivci, instituce, LIDÉ
(Snažíme se myslet na všechny)

Materiál zpracovaly: Vlaďka Křenková, Zorka Sokolová, Blanka Tauberová

