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Interkulturní workshop
Projekt „Multikulturní svět kolem nás 2017“ byl v
úterý
23.
května
zahájen
„Interkulturním
workshopem“. Workshop byl realizován pro 15
žáků osmé třídy ze základní školy Kaplická
v Českém Krumlově a jejich paní učitelku.
Tento
zhruba
šestihodinový
program
byl
přizpůsoben do prostředí školy a též účastníkům
aktivit programu.
Žáci 8. třídy byli velmi šikovní a pracovití, a co oni sami do připraveného programu
vložili, tak z něj také získali.
Díky tomu, že ve třídě byla příjemná atmosféra, stihli nejen spousty aktivit, her,
výrobu koláže, ale i vážnější diskusi na témata, o kterých se příliš často veřejně
nemluví. K vyjádření k vyřčeným otázkám jim posloužily cedulky ANO/ NE. Vždy se
někdo ze třídy dotyčného mohl doptat, proč s otázkou souhlasí či nesouhlasí.
U této aktivity nešlo o to, zda je odpověď správná, nebo špatná, ale hlavně o
vyjádření svého vlastního názoru, postoje a zdůvodnění dané otázky hlavně sám
sobě.
Osmáci získali formou her a různých aktivit informace o tom, co jsou to předsudky a
že je úplně normální mít předsudky, ale záleží především na každém z nás, jak
s nimi naložíme a zda s nimi budeme dále pracovat a nebo ne.
Ve zpětné vazbě žáci této třídy „Interkulturní workshop“ hodnotili velmi pozitivně,
někteří si z něj odnesli i nové informace.

Workshop s knihou Pohrátky
Ve středu 24. května následoval workshop
s knihou „Pohrátky“, který proběhl v mateřské
škole T.G. Masaryka. Děti ze školky se
dozvěděly od lektorky Mgr. Pavly Krátké, jak
knížka vznikla, že se na ní podílely také děti a
hlavně, co všechno zažívá hlavní hrdina celé
pohádkové knížky, pavouček Vincek.
Pavouček Vincek cestuje po celém světě a
navštěvuje různé země, kde poznává nový
jazyk, ale též jinou kulturu a také potkává lidi
s jinou barvou pleti.
Děti za pomoci lektorky plnily některé úkoly podobně, jako pavouček Vincek.
Pouštěly uzdu své fantazii a též si mohly osahat některé z rekvizit. Zaujal je
především krásně znějící zvoneček, na který si mohl každý zazvonit. Podívali se
v knížce na krásně ilustrované obrázky a též jim byli přečteny vybrané ukázky z knihy
a zapojily i své tělo do pohybových aktivit.
Workshopu se účastnilo celkem 23 dětí a jejich paní učitelka. Děti nám druhý den
namalovaly obrázky z workshopu, na nichž samozřejmě je v popředí především
hlavní hrdina knihy - pavouček Vincek. Děti si také workshopu a celé knížce povídaly
s paní učitelkou a všem se prý workshop líbil.
Podobného workshopu s knihou „Pohrátky“ se
účastnilo i 23 žáků 5. A ze ZŠ T.G. Masaryka
v Českém Krumlově se svou paní učitelkou ve
středu 14. června.
Workshop proběhl na půdě školy a žákům
lektorky Mgr. Pavla Krátká a Mga. Marie
Snášelová Štorková více pověděly o tom, jak
taková kniha vzniká. Jak celý proces před tím,
než knihu někde koupíme a můžeme si v ní
listovat, probíhá a co se vše kolem děje.
Děti též viděly, jak vypadají celé archy stránek knížky před rozstříháním a sešitím.
A krom jiných aktivit si mohly také vyzkoušet ilustrování suchým pastelem. Tato
aktivita děti velmi bavila a krom toho vznikly velmi nádherné obrazy.
Dle jejich zpětné vazby se jim tento workshop velmi líbil.

Promítání dokumentů o holocaustu a následnými besedami
s panem Stanislavem Motlem
Tento týden byl opravdu velmi nabitý jednotlivými
aktivitami projektu „Multikulturní svět kolem nás
2017“. Třetí aktivitou tohoto projektu bylo
promítání dokumentů o holocaustu ve čtvrtek 25.
května a následnou besedou s autorem
dokumentů, publicistou, dokumentaristou a velmi
skromným
člověkem
panem
Stanislavem
Motlem.

Tato aktivita, která se skládala ze tří částí proběhla v prostorách Městské knihovny
v Českém Krumlově v Horní ulici. Dvě dopolední promítání dokumentů byla určena
školám. Prvního promítání od 10:00 do 12:00 hodin se zúčastnila devátá třída ze
základní školy v Loučovicích se svými 11 žáky a dvěmi pedagogy. Žáci shlédli dva
kratší dokumenty „Malí vrazi“ a „Kalvárie lidických letců“. Před spuštěním jednotlivých
dokumentů pan Motl žáků řekl ve zkratce o čem ten dokument je. Po shlédnutí
každého z dokumentů následovala beseda o tom, jak film vznikl, jak se tyto historické
informace dohledávají, co pana Motla vedlo k natočení právě tohoto dokumentu atd..
Žáci se vždy mohli pana Motla zeptat na cokoliv k tomuto tématu a pan Motl jim vždy
velmi barvitě a se zapálením sobě vlastním na vše velmi podrobně odpovídal.
Deváťáci ze ZŠ Loučovice do své zpětné vazby pro náš projekt uvedli:
„Musíme však říci, že pan Motl je skvělý člověk, který nám podal k oběma filmům
užitečné a velice zajímavé informace, které se jistě v normálních hodinách dějepisu
nedozvíme. Beseda se líbila i těm, kteří nemají dějepis a historii příliš v lásce,
protože to bylo něco nového a jiného. Velmi nás zaujalo hlavně vyprávění o osudu
Lidic, protože jsme vyslechli komentář z trochu jiného úhlu pohledu, než jak se učíme
ve škole. Pan Motl je velice vzdělaný člověk, který má známé snad všude a dokáže
jít za svým cílem. I přes to všechno zůstává úplně normálním člověkem, který si na
nic nehraje a nic ze sebe nedělá.“
Velice nás hodnocení deváťáků potěšilo a ujistilo v tom, že projekty na multikulturní
témata má smysl dělat a že i pro mladé lidi to má přínos.
Velmi podobně probíhalo i druhé promítání od 12:30 do 14:30 hodin, kdy se ho
účastnilo 10 studentů Gymnázia v Českém Krumlově a dva pedagogové.
Bohužel zde bylo nahlášeno studentů více, ale vzhledem ke konci školního roku jich
polovina nedorazila.
Studentům byl prezentován dokument „Děti Antonína Kaliny“ – aneb zapomenutý
zachránce 1.200 židovských dětí, vězeň koncentračního tábora Buchenwald Antonín
Kalina.

Stejný dokument byl určen i pro širší veřejnost
z Českého Krumlova a jeho okolí. V Městské
knihovně, které tímto děkujeme za skvělou
spolupráci, se na podvečerní besedu od 18:00
do 20:00 hodin s panem Motlem sešlo přes 50
zájemců o tuto tématiku. Atmosféra, i přes
těžké téma, o kterém byla řeč, byla úžasná a
snad všichni účastníci odcházeli s novými
informacemi o tomto skromném muži, který
málem upadl v zapomnění.

Příběh Romů II.
V pátek 26. května proběhl interaktivní
workshop „Příběh Romů II.“ s lektorkou Evou
Dittingerovou z Romského muzea v Brně na
střední a základní škole EDUCAnet, s.r.o.
v Českých Budějovicích.
32 studentů a dva pedagogové se díky
tomuto workshopu dozvěděli o historii
romského etnika od nejstarších dob až po
současnost. Díky interaktivním prvkům
programu se seznámili s romštinou a též se
dozvěděli informace o romské tradiční kultuře a jejich zvycích.

Nevítaní cizinci
Poslední z workshopů z první části aktivit
celoročního projektu „Multikulturní svět kolem
nás 2017“ se uskutečnil ve čtvrtek 15. června
v NZDM Bouda. Tento opět interaktivní
workshop, ale tentokrát s lektorkou Denisou
Glacovou z Židovského muzea v Praze byl na
téma „Nevítaní cizinci“.
17 studentů II. ročníků SOZŠ a SOU
v Českém Krumlově, obor sociální činnost a
zdravotní asistent s dvěmi pedagogy se od lektorky dozvěděli (a seznámili se na
základě vlastního pátrání v dokumentech) podrobnosti o osudech konkrétních rodin
z Protektorátu Čechy a Morava za II. světové války.

Celoroční projekty na multikulturní témata realizuje Centrum pro pomoc dětem a
mládeži, o.p.s., projektové pracoviště ICM – Informační centrum pro mládež, letos
již šestým rokem.
Projekt bude pokračovat svojí druhou částí v období od října do prosince 2017.
Projekt „Multikulturní svět kolem nás 2017“ je finančně podpořen MŠMT ČR
a městem Český Krumlov.
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