SMOK – ROK 2013


V rámci projektu SMOK proběhlo v roce 2013 17 volnočasových akcí, na kterých se účastníci
pobavili, a zároveň zkusili si něco nového a zároveň se podívali na známé i neznámé z různých
úhlů pohledu a „různýma očima“



7 akcí proběhlo v Domově mládeže Střední školy technické v Přerově – středoškoláci
ubytovaní na internátě si vyzkoušeli bubnování na djembe a zároveň se zamýšleli
nad komunikací -co je to být součástí skupiny, naslouchat i projevit se. Seznámili se
s deskovými hrami, které pochází z různých částí světa a jsou často základem her,
které považujeme za „naše české“. Poslechli si zážitky dobrovolníků, kteří strávili část léta
na dobrovolnických projektech v zahraničí a inspirovali se tak pro vlastní prázdniny.
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a rytmu, subkulturami a pochopením. Učili se žonglovat a prozkoumali tak různé učební styly
a vlastní individualitu a potřebu sdílet ji i respektovat a inspirovali se ekologickým přístupem
v rámci přípravy na Vánoce – proběhla inspirace k balení a výrobě dárků s pomocí
recyklovaných materiálů.


3 akce proběhly v Domově mládeže při Střední škole hotelové v Kroměříži – místní
středoškolští studenti se také zapojily do workshopu bubnování na djembe spojeného
s reflexí komunikace, hraní deskových her i ekologického předvánočního workshopu, navíc se
díky spolupráci s AFS mezikulturní programy dověděli, jak slaví Vánoce rodiny jejich
vrstevníků v Německu a Brazílii a sami popisovali novým přátelům jejich domácí vánoční
oslavy.



5 akcí proběhlo v Olomouci. Bylo vyhlášeno krajské kolo soutěže Školní časopis roku
a redaktoři školních redakcí se zároveň podívali na písma různých zemí a kultur, seznámili se
s kaligrafií a zapřemýšleli o použití písma a nad tím co je vlastně normální, co je divné, jiné
a jak tohle vlastně vnímáme. Děti z DDM z Prostějova přijeli v létě do Olomouce na dva
výlety, na prvním se podívali do Afriky – zjistili, jak může vypadat škola v Angole, jídlo
v Zambii, hry a mnoho dalšího. Na druhém výletě putovali s cestovatelem Marco Polem
do zemí Orientu – zjistili, co nám může cestování a poznávání nových lidí a kultur přinést,
co všechno se můžeme naučit, co máme společného a co si můžeme navzájem předat.
V Knihovně města Olomouce se pak školní družina ze ZŠ Demlova také podívala za Brendou
do Afriky a o několik měsíců později i za novým kamarádem Ankitem do Indie.



2 akce proběhly v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež T-klub ve Zlíně. Pedagogičtí
pracovníci a dobrovolníci, kteří pomáhají s dětmi, se na prvním setkání ponořili do hloubek
své identity a bavili se o interkulturním vzdělávání a vnímání jinakosti, druhé setkání bylo
věnováno stylu, vnímání krásy, předsudkům spojeným s oblékáním a vzhledem a jejich
reflexi.

