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Shrnutí: Celorepubliková kampaň zaměřená na šíření myšlenky nenásilí jako jediné možné cesty k radostnému, svobodnému a důstojnému životu proběhla od 2.9. do
2.10.2014. Kromě široké veřejnosti se aktivně zapojilo 40 škol a školských institucí. V některých školách podpořilo kampaň více ročníků a učitelé, žáci a studenti vyjádřili svou
podporu nenásilí nejrůznějšími formami a technikami. Výstupem z motivačních a osvětových činností ve vlastní režii každé ze škol bylo vytvoření Symbolu nenásilí a jejich
následné propojení ve společné koláži.

Cíle: Prevence násilí v sobě, svém nejbližším okolí i ve světě
jednání, aktivního postoje

rozvoj kreativního myšlení

informovanosti o současné situaci

uvědomění si globálního propojení

uvědomění si vlastní role a potenciálu

uvědomění si důležitosti dialogu při řešení konfliktů

rozvoj kritického myšlení

rozšíření prosociálního cítění a

propojení sil k podpoře společného projektu

rozšíření

rozvoj emoční inteligence

Harmonogram ostatních aktivit v rámci Měsíce pro mír a nenásilí
(pořádány hlavně díky iniciativě humanistické organizace Svět bez válek a násilí - www.svetbezvalek.cz)
2.září - 18h. MírPárty - zahájení Měsíce za mír a nenásilí - a to v rámci Sdílené večeře a slavnostního otevření nových prostor Humanistického centra v Praze
21.září - 11h. Pouť do Parku Pravíkov z Pelhřimova (Mezinárodní den míru, oslava rovnodennosti) se žádostí za mír
26.září - 17h. "Flash mob" za jaderné odzbrojení (Mezinárodní den za odstranění jaderných zbraní)
2.října - celodenně: Symboly nenásilí ve školách a institucích v celé ČR, v 19 h: "Živý" symbol nenásilí na Palackého nám.

Seznam zúčastněných škol a institucí
Cyklostezka, Moravská Třebová Česká škola Kašpárek, Neapol Masarykova ZŠ, Zásada
MC Zvoneček, Havlíčkův Brod MŠ Eliška, Opava
MŠ Holečkova, Praha 5
MŠ Horka nad Moravou
MŠ Husova, Náměšť nad Oslavou
MŠ Krymská, Karlovy Vary
MŠ Libina, Šumperk
MŠ Nové Veselí
MŠ Pastelka, Most
MŠ
Vančurova, Náchod
MŠ Vlkava, Mladá Boleslav
RC Zajíček, Pyšely
Sociální služby, Kyjov
TJ Sokol, Horní Jelení
WZŠ Žukovského, Praha 6-Dědina
ZŠ 5.května,
ZŠ a MŠ Maleč
ZŠ a MŠ Velvarská, Kladno
ZŠ Batelov
ZŠ Beroun-Závodí
ZŠ Bratrská, Praha 7
ZŠ Byškovická, Neratovice
ZŠ
Rožnov pod Radhoštěm
F.Formana, Ostrava-Dubina
ZŠ Horní Jelení, Pardubice
ZŠ Husitská, Nová Paka
ZŠ Integra, Vsetín
ZŠ Jungmannova, Jihlava
ZŠ Masarykova, Vranovice
ZŠ
Měcholupy ZŠ Miroslav ZŠ Norská, Kladno ZŠ Opava ZŠ Plumlov ZŠ Provaznická, Ostrava ZŠ Senohraby ZŠ Staré Město, Uherské Hradiště

Ukázky z literární "nenásilné" tvorby dětí
Svět bez násilí
Michal Mazuch a Petr Čeleda
5.ZŠ Vranovice

Holubice míru
Alexandra Lastomirská
5.ZŠ Vranovice

Mír a láska
Lucie Soukopová
5.ZŠ Vranovice

Štěstí, úsměv na tváři,
každý Čech se rozzáří.
Válka nám to zkazila,
maminka se zlobila.
Kulomety doma nechcem,
to bych radši šel ven se psem.
A jsou stejně k ničemu,
ať jedou vojáci domů.

Mír je naše víra,
která dává naději,
že si lidé uvědomí,
proč jsou stále války.
Proč v nich lidé umírají na
bitevním poli,
proč pak jsou zarmouceni lidé,
které znali.
Svět by si měl uvědomit,
co pro něj mír znamená.
Přestat se zlými věcmi
a s válkami zejména.
Však holubice míru
přináší nám lidem víru,
že už války navždy skončí
a svět bude mnohem hezčí.

Mír i lásku rozdávej
a druhému pomáhej.
Vykouzlíš úsměv na tváři,
smutek vždy porazíš.
Válka lidem nesvědčí
a mír brzy přesvědčí,
že láska přetrvá navěky.

Válku ne!
Zuzana Veselá
5.ZŠ Vranovice
válce nechci ani slyšet,
je lepší, když bude stále pršet.
Chceme mír a chceme pohodu,
s tatínkama jezdit třeba na vodu.
Do války je nepustíme,
protože je milujeme!

Poděkování:

Mírová báseň
Tanačová Kristýna
5.ZŠ Vranovice
Válka je strašná příhoda,
mír ať hned přivolá!
Nechceme tu žádné války,
musí přijet lidé z dálky.
Nechci se rvát,
ale mít se rád.
Budou lítat samé trosky,
tak zapojte i svoje mozky.

Furchová Lenka
5.ZŠ Vranovice

Hana Hrstková
5.ZŠ Vranovice

Mír na celém světě,
mužům, ženám, dětem.
Přejem život bez války,
děti navlékají korálky.
Tatínci chodí do práce,
maminky smaží lívance.

Ať svět bez násilí vládne,
však láska je silnější než zlo.
Však kdyby mír tu napořád
vládl,
byli by všichni šťastní.
Maminka myje nádobí
a při tom se usmívá,
tatínek louská ořechy
a při tom písničku si zpívá.
Když miminko se narodí,
jeho rodina je šťastná.
Rodiče drží se za ruce
a děti kolem nich skáčou.

Mír
Monika Lorenzová
a Jakub Zedníček
5.ZŠ Vranovice
Byl by lepší svět bez násilí,
úsměv na tváři a hodně radosti,
než válka a slabosti.
Chtěli bychom, aby byl mír,
aby se měli všichni rádi.
Podejte si ruce, zasmějte se,
přestaňte s válkami
a pobavte se.
Válkami nic nevyřešíte,
jen všechno vždy zhoršíte.

Jan Furch
5.ZŠ Vranovice
Přejeme mír všem dětem,
když projedem celým světem.
Ať si můžou klidně hrát,
nemusí se války bát!

Děkujeme všem učitelům, pedagogům a ostatním průvodcům zapojených dětí za ochotu, nadšení a kreativitu vloženou do postupně sílícího vědomí

"společného". Děkujeme, že jste svou aktivitou podpořili myšlenku, že NENÁSILÍ je jediným možným nástrojem k ukončení NÁSILÍ.

Komunita pro lidský rozvoj

www.komunita.org

