Vezmi a piš.
Co je to slovo ? Shluk písmen, grafická značka, stopa, která přetrvává. Jen myslící člověk je
schopný vytvořit slovo a naplnit ho obsahem. Jen cítící člověk používá slovo jako prostředek
sdělení, jen tvůrčí člověk ctí slovo jako umělecký prostředek, jeho prostřednictvím odkrývá
vnitřní svět příběhů a otevírá srdce.
Slovo nás provází od narození po smrt. Včlení nás do rodiny, s pomocí slov získáváme
přátele, partnery, práci, loučíme se i vítáme, děkujeme i prosíme. Umíme s ním opravdu dobře
zacházet ? Umíme přesně vyjádřit svoje postoje, obhájit své činy nebo jen vyjádřit náklonnost
blízkému člověku ? Kolik zbytečné bolesti si možná neseme, protože jsme nedokázali použít
správné slovo ve správný okamžik ?
Slovo řečené i slovo psané má hojivý účinek. Kultivuje lidské myšlení, dává možnost objevit
tvůrčí potenciál a v neposlední řadě vede k hravosti, ze které pramení radost.
Nový projekt „Vezmi a piš „ , který Vám zde představujeme, staví na přirozené potřebě dětí
vyjádřit se tvůrčím způsobem. Má podpořit všechny, kteří mají chuť experimentovat v oblasti
tvůrčího psaní. Ukazuje, že tvořit je mnohem zábavnější než pouze konzumovat.
V současné době teprve s projektem „ Vezmi a piš „ začínáme. Dětem jsme nabídli možnost
posílat své práce na mail vezmiapis@seznam.cz nebo je osobně předat koordinátorovi
projektu. Každému z tvůrčích pokusů věnujeme pozornost. Práce také zveřejňujeme na
webových stránkách školy, kde si je také můžete sami přečíst. Děti v tvůrčím snažení
podpoříme pořádáním tvůrčích dílen, kterých se mohou účastnit všichni zájemci od prvních
po deváté třídy. Ti, kteří zde chtějí představit své práce i ti, kteří zatím jen hledají, jak na to.
Součástí tvůrčích dílen nebude jen prezentace prací, ale i trocha teorie z oblasti tvůrčího
psaní. Setkání snad budou zdrojem inspirace a vzájemného obohacení. Základem ale zůstává :
„ Vezmi a piš „. Neboj se, vezmi tužku a blok, vezmi klávesnici a piš příběh, báseň, pohádku,
nech se nést imaginací a prožívej dobrodružství. Ve škole najdeš podporu a společenství lidí
podobně laděných.
Způsoby a podoby prezentace prací jsou různé a naše ambice jistě velké. Zatím jsou to jen
plány.
Základním cílem zůstává naučit děti ctít slovo jako komunikační prostředek, rozvíjet tuto
schopnost a podporovat kreativitu myšlení. Naučit je objevit krásu textu v roli spisovatele i
čtenáře. Umožnit jim ochutnat tvůrčí proces. Je třeba se alespoň pokusit.
Tak tedy „ Vezměte a pište ! „

