Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko
Anotace projektu:
Naše škola má s tvorbou a realizací projektů dlouholeté zkušenosti. Máme jich za sebou
celou řadu. Snad nejúspěšnějším projektem byl Návrat k tradicím Kravska a okolí. V naší
obci pracovala dlouhou řadu let keramická továrna, na jejíž tradice jsme chtěli tímto
projektem navázat. V rámci realizace tohoto projektu jsme vybudovali keramickou dílnu, ve
které se děti v rámci seminářů Tradice na pozadí historie a Keramické dílny naučily pracovat
s keramickou dílnou, seznámily se s historií Keramické továrny v Kravsku, s výrobky, které se
zde vyráběly, pokoušely se zhotovit repliky, ale zapojily i svoji vlastní fantazii při výrobě
keramických výrobků.
Projektem Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko bychom chtěli na tradice našeho
regionu a těchto seminářů navázat Rok 2013 byl vyhlášen Evropskou komisí Evropským
rokem občanů. Tuto skutečnost vnímáme jako příležitost k navázání mezigeneračního
dialogu, kdy do společného projektu zapojíme žáky, učitele a seniory. Často se dnes diskutuje
o nepříliš ideálních vztazích mezi generacemi, zvláště mezi seniory a mladými lidmi. Chtěli
bychom žákům naší školy dokázat, že i starší lidé mají mladé generaci co nabídnout. V naší
obci je spousta seniorů, kteří se věnují starým, mnohdy už zapomenutým, řemeslům – je to
například košíkářství, pletení pomlázek, včelařství, pečení perníků, paličkování, háčkování,
pletení, vyšívání, aranžování apod. Žije zde také spousta chovatelů (andulky, papoušci,
činčily), seniorů, kteří malují obrazy, cestují, vedou místní knihovnu, dovedou poutavě
vyprávět například o práci v keramické továrně. Těchto dovedností našich seniorů jsme se
rozhodli využít a připomenout dětem zapomenutá řemesla a tradice, které v obci existovaly
odpradávna.

Uspořádáme pro naše starší spoluobčany a pro žáky školy Dílny seniorů. První proběhne
v říjnu. 1. říjen je Dnem seniorů, proto začínáme právě v tomto měsíci. První dílny se
uskuteční formou workshopu. Ve vybraných učebnách se budou pozvaní senioři věnovat
těmto tématům: chovatelství, košíkářství, aranžování z živých květin a cestování. Žáci 2.
stupně se rozdělí do jednotlivých dílen podle toho, které téma je zajímá, a pak se během
dopoledne vystřídají i v ostatních dílnách. Senioři je seznámí s tím, jak jejich výrobky vznikají,
a děti si budou moci samy něco vytvořit. Práce seniorů vystavíme ve vestibulu školy na
mobilní panely. Rovněž vystavíme práce dětí, které pod vedením seniorů v tvořivých dílnách
vzniknou.
V prosinci se uskuteční další Tvořivé dílny žáků a seniorů na téma: historie keramiky
v Kravsku, ruční práce – paličkování, háčkování, vyšívání, aranžování a výtvarná dílna.

Další Dílny seniorů připravíme na duben. Jedna bude zaměřena na košíkářství – výroba
pomlázek, druhá na pečení perníků. Protože je březen Měsíc knihy, chtěli bychom třetí dílnu
věnovat právě knihám a historii Místní lidové knihovny v Kravsku a čtvrtá bude věnována
aranžování jarních dekorací.
Kromě toho uspořádáme Tvoření se seniory:
- v listopadu – vázání adventních věnců
- únor – tvoření v keramické dílně – odlévání do forem
V rámci realizace tohoto projektu bychom si chtěli dovybavit naši keramickou dílnu.
Pořídíme dvojdřez na umývání a odkládání pomůcek na modelování, zavedeme do dílny
teplou vodu, dokoupíme pomůcky na modelování, stříkací pistole, sádrové formy, licí hmotu,
malířské a modelovací kroužky, glazury apod. Žáci naší školy, kteří v současné době
navštěvují kroužek Keramika a aranžování, už si osvojili základní techniky v práci
s keramickou hlínou. Jejich dovednosti a znalosti bychom chtěli ještě rozšířit, a proto jsme
zajistili dvoudenní kurz lití do forem. Zúčastní se ho nejen členové keramických kroužků, ale i
učitelé. To, co se na kurzu naučíme, využijeme v únoru v Tvořivé dílně se seniory, kde našim
starším spoluobčanům předáme získané poznatky a zkušenosti.
Od Tvořivých dílen žáků se seniory očekáváme, že se toho děti od seniorů hodně naučí,
ale že i děti mají co naučit seniory. Vzájemná spolupráce tak bude oboustranně prospěšná.
Senioři jistě předvedou dětem, že ještě nepatří do starého železa. Většina žáků naší školy ani
netuší, jaké osobnosti s nimi ve vesnici žijí, a hlavně, co umí. Jsou to aktivní lidé, plní zájmů,
chuti cestovat a věnovat se svým koníčkům.

Problémy, které projekt pomáhá řešit v daném místě
Škola se nachází v regionu s nízkou životní úrovní a vysokou mírou nezaměstnanosti
v rámci republiky. Převážná většina rodin je sociálně slabých. Rodiče mají omezené finanční
možnosti. Projekt podpoří nadané děti a jejich přirozenou schopnost kreativně tvořit.
Důchodci jsou všeobecně málo zapojováni do veřejných aktivit v obci. Tímto projektem
bychom alespoň trošku chtěli tuto situaci změnit. V naší vesnici se pro seniory pořádá pouze
v období Vánoc Beseda s důchodci, na které vystupují s kulturním programem žáci naší školy.
Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko přispějí k tomu, že děti smysluplně využijí volný čas.
Stráví ho se zástupci starší generace, která má stále co mladým lidem nabídnout. Vzájemná
spolupráce bude přínosná pro obě skupiny. Obohatí se navzájem o nové poznatky,
zkušenosti a dovednosti.

Přínosy pro místní komunitu a její zapojení

Vztahy mezi generacemi (v rodině, ale i ve společnosti) – to je odvěký problém lidstva.
Chceme přiblížit mladým lidem život seniorů a naopak seniorům život mladé generace.
Učitelé budou organizovat aktivity, které napomohou sbližování žáků se seniory z jejich
blízkého okolí. Očekáváme, že při těchto setkáních by se mohla rozvinout diskuze o otázkách,
které znepokojují obě generace, nebo bychom se mohli dohodnout na společném projektu,
ve kterém budou obě generace spolupracovat pravidelněji. Do projektu Tvořivé dílny jsme
vybrali pouze zástupce z Kravska. Naše škola je spádová pro deset vesnic. Tvořivé dílny nebo
besedy by mohly pokračovat i se seniory z obcí našeho regionu.

Přínosy pro životní prostředí
Projektem Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko navazujeme na projekt Tradice
Kravska a okolí. Tím, že se i tento projekt zaměřuje na region, prohlubujeme základy ke
zdravému lokálnímu patriotismu. Děti si osvěží znalosti z historie Keramické továrny
v Kravsku. Formou manuálních aktivit, výrobou keramických výrobků, se budou seznamovat
s historií výroby keramiky. Pokusí se zhotovit repliky výrobků, které se kdysi v Keramické
továrně v Kravsku vyráběly. Součástí tvořivých dílen je i aranžování. Děti budou tvořit
dekorační předměty z rostlinných materiálů regionu.

Přínosy pro školu
Realizace projektu Tvořivé dílny žáků a seniorů v ZŠ Kravsko bude mít vliv na intelektuální
a manuální rozvoj žáků. Výsledky projektu mohou sloužit jako příklad dobré praxe a
spolupráce mladé a starší generace pro ostatní školy. Navrhuje řešení, jak by děti mohly
smysluplně využít volný čas. Nabízí dětem nové možnosti aktivit. Výsledky keramických a
tvořivých dílen se seniory budou prezentovány na internetu.

