SVĚTLO VE TMĚ
Eva Jiráková, Kateřina Štemberková
Žijí a pohybují se mezi námi, my je vidíme, oni nás nevidí a
nevidí ani východ a západ sluníčka, kvetoucí stromy na jaře a
své blízké... Řeč je o nevidomých lidech, kteří si o světle mohou
nechat jen vyprávět a představovat si ho. Jak se jim bez světla
žije? Dokážeme jim nějak pomoci a jak??? To vše a ještě
mnohem více budeme společně zjišťovat v celoškolním projektu
v naší skupině.

POHÁDKA O BOJI SVĚTLA A TMY
Jitka Jandová
Máte rádi příběhy a pohádky? Rádi malujete? Zvu vás
ke zpracování příběhu o barvách, o světle a tmě.
Budete potřebovat hlavně chuť tvořit a spolupracovat.
Budeme číst, malovat, možná i pracovat na iPadech...
„Žilo bylo jedno Světlo. To Světlo bydlelo na Slunci.
Bylo tak čisté a jasné, že nebylo radno se na ně dívat,
protože každého oslnilo. Nebylo možné ho vyobrazit.
Bylo tak lehké a prázdné, jako by vůbec neexistovalo…
“
Zajímá tě, jak se bude příběh vyvíjet, jakou roli sehrají barvy při střetnutí Světla
a Tmy? Máš chuť se podílet na ztvárnění příběhu? Jestli ano, těším se na tebe!

SVĚTLO V OBRAZE
Vlaďka Křenková, Jaroslav Nádvorník
Obrazy i ostatní výtvarná díla pracují se světlem. Je
jedno, zda se jedná o architekturu, sochy, reliéfy
nebo třeba šperky. Byli malíři, kteří si se světlem
přímo hráli. Byli jím skoro posedlí a snažili se ho
„nějak“ zachytit. Zjistíme, jak světlo využívali staří
mistři nebo moderní umělci. Stanou se z nás malíři,
grafikové i fotografové a různou výtvarnou
technikou světlo zachytíme. Vyzkoušíme si také role výtvarných lektorů.

SVĚTLO A STÍN
Vlasta Koubová, Eva Vanyová
Stín je místo, kam nedopadá světlo, je za každým
neprůhledným tělesem, které je osvětleno. Lze si se
stínem pohrát? Pojďte to s námi vyzkoušet. Co udělá
nasvícená silueta lidského těla na bílém plátně? Jak se
bude měnit stín se vzdáleností od zdroje světla? To vše
zjistíme. Zkusme si zahrát stínové divadlo.

ANGLIČTINA RYCHLOSTÍ SVĚTLA
Pavel Staněk, Pavel Sirotek
Budeme se zabývat rychlostí světla a komunikací
ve

vesmíru.

Jakým
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dorozumívají kosmonauti s řídícími středisky na
Zemi? Jak rychle doputuje naše zpráva k jiným
planetám ve sluneční soustavě? Jak rychle dorazí
k nejbližší hvězdě? Jak rychle se dostane do
jiných
vesmíru?

nepředstavitelně
Na
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a
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nedokážeme odpovědět rychlostí světla, ale zajisté to zvládneme dříve, než
sluneční paprsky dosáhnou okraje sluneční soustavy.

SVĚTLO V NÁS
Radka Brotánková, Hanka Suchá
"Buď jako slunce, které hřeje, a svítí všude tam,
kde je."
Světlo je v každém z nás. Někdo září více, jiný
méně, někdo ho má ukryté hluboko v sobě. V
naší skupině si budeme hrát se svými pocity,
prožitky, s voskem a světlem. Zkusíme zjistit, jak
své světlo chránit, jak si ho udržet, jak se stát
Světlonošem...

SVĚTLO V POHÁDKÁCH
Vlaďka Bursíková, Pavla Kinczerová
Není snad člověka, který by nemiloval pohádky. Především
proto, že končívají dobře. Ke šťastnému konci však není cesta
rovná.
Objevují se různé překážky, které hrdinové musí překonávat.
Někdy je světýlka vábí do neznáma, jindy zase vedou z
temnoty správným směrem.
Pojďme společně zapátrat v pohádkách, poohlédnout se po
takových momentech a podělit se o ně.

CAMERA OBSCURA
Jan Laštovička, Jiří Šibrava
Camera Obscura - co to je? Zní to cize a
záhadně. Studovali ji astronomové, malíři
i filosofové. Je známá přes 2 tisíce let a
přesto i dnes láká zvídavé
experimentátory. Pojďme poodhalit clonu
a vpustit tenký paprsek do tmavé
komory. Budeme potřebovat světlo, tmu,
trochu fyziky, šikovné ruce a hodně
štěstí.

SVĚTÉLKUJÍCÍ ORGANISMY
Štěpánka Kuthanová, Radovan Faktor
Zářící organismy umí rozsvítit lesy i oceány.
Proč k tomu dochází? Kde je najdeme? Jak to, že
takové světlo svítí, ale nehřeje? Pojďme se podívat za
tajemstvím ukrytém v přírodě.

Rainbow

ZRCADLA (MIRRORS), DUHA (RAINBOW) A ODRAZ
SVĚTLA
Hanka Němečková, Zdeňka Veselá
„Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je v zemi zdejší, nejhezčí a nejkrásnější?
Mirrors
No přece duha, ta je nejkrásnější.“
Krátký výlet do světa zrcadel, odrazu světelných paprsků a
vzniku duhy.

ZPĚVÁCI
Vendula Mašková, Gábina Gyömberová
Hudebně- dramatická skupina se bude zabývat
tématem světlo prostřednictvím písniček, v nichž se
na světlo upozorňuje opěvováním jeho zdrojů Měsíce, Večernice (hvězdy), Slunce. Naším úkolem
bude "prosvícené" písně zpracovat nejen pěvecky a
tanečně, ale i recitačně. Možná, že na konci našeho
snažení vznikne rozzářené finále a zapojení žáci se skutečně stanou hvězdami
- alespoň našimi školními:-)
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