seznam se s osobností a poznej sám sebe

MARTIN L. KING

bojovník za lidská práva a rasovou rovnoprávnost

ŽIVOTOPIS
Narodil se 15. ledna 1929 v Atlantě, Georgia
Ve škole se mu dařilo – přeskočil 9. a 12. stupeň a již v 15 letech byl přijat na Morehouse College
Na podzim 1948 odešel z Atlanty do Chesteru, aby se dal zapsat do Crozerova teologického
semináře, ten ukončil jako premiant třídy
Oženil se 18. ledna 1953 s Correttou Scott a měli spolu čtyři děti
Ve svých 24 letech, v roce 1953, se stal pastorem v baptistickém kostele
navštěvoval přednášky z filosofie na Pensylvánské univerzitě
Následně vystudoval postgraduální studium na Bostonské univerzitě a v roce 1955 byl Kingovi
udělen doktorát filosofie
Vedl bojkot autobusové dopravy v Montgomery (trvající 382 dní) jehož cílem bylo přinutit
společnost ke zrušení rasové segregace
Organizoval a vedl protestní pochody černých obyvatel za právo volit, za ukončení rasové
segregace a další občanská práva
V roce 1963 se zúčastnil pochodu na Washington, kde pronesl svůj slavný protest „I Have a Dream“
byl zavražděn 4. dubna 1968 v Memphisu, Tennessee

*popřemýšlej o tučně vyznačených slovech v textu
Jeho podobu najdete na internetu – můžete
vytvořit pomocí kresby.

JAK VYPADAL
M. L. KING?

ZAPAMATUJ SI!
„Svoboda bez poslušnosti je zmatek a poslušnost bez svobody je otroctví.“
Abraham Lincoln

VĚDĚLI JSTE, ŽE ...?

jeho vzorem byl Mahátma Gándhí
se řídil podle filozofie nenásilné občanské neposlušnosti
v roce 1963 byl vyhlášen jako Osobnost roku časopisu Time
jako nejmladší v historii obdržel Nobelovu cenu míru
většina práv, za které „bojoval“, byla úspěšně zakomponována do právního řádu Spojených států
v roce 1977 jej prezident Jimmy Carter vyznamenal in memoriam Prezidentskou medailí svobody
v roce 1986 byl svátek Martin Luther King Day prohlášen národním svátkem Spojených států.
v roce 2004 posmrtně obdržel Zlatou medaili Kongresu
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A CO JÁ?

Dokáži se zastat mladšího nebo toho, kdo nemá
mobil, značkové oblečení nebo toho, kdo nemá
žádné kamarády?

Vyberte jednu aktivitu a zrealizujte ji. Poté nám o ní pošlete
krátkou zprávu nebo fotografii. My vám pošleme další část šifry.

DEJME SE
DO PRÁCE

+přečtěte si pohádku O Koblížkovi nebo bajku O havranu, sýru a lišce – čtěte pomalu, zřetelně, bez
chyb a nakonec si vysvětlete smysl, ponaučení, …
+ „slovo“ má velkou sílu - napište si na papír klady a zápory, jak může slovo ublížit a jak pomoci;
pohovořte si o tom
+ vyhlaste soutěž o nejlepšího řečníka
-Vyslovujte jedním dechem co nejdelší úseky:
Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby, ryby, koupil velrybu, co dělá ryba, ocasem
hýbá, proč, proč, protože je ryba, ryba. Máma mi dala….
-Text postupně zeslabuj a opakuj jedním dechem:
Šeptej si tiše, mám šest myší, nikdo tvé myši neuslyší.
-Vyslovuj jednotlivá slova hlasitě a tiše, souvětí opakuj, dokud si vystačíš s dechem:
Rychle střídej nahlas tiše, pan učitel pětku píše.
-v přeříkávání jazykolamů: kdo dokáže jeden jazykolam říci vícekrát na jeden nádech; kdo jich více
dokáže říci bez chyby; jednotlivá slova v jazykolamech si můžete vysvětlit
Nesli sysli v sesli sysla.
Kapka kápla, klapka klapla.
Nese se po lese se sehnutou větví.
Ještě štěstí, že se nesešli.
V naší peci piští myši, v naší peci myši spí.
Kdy zas zašustíš sukní?
Zaželezilo-li se železo, nebo nezaželezilo-li se železo?
Sčeš si vlasy z čela!
Svišť svisle visel, zasvištěl, svist slyšel sysel.
Trakař pepře s hřebíčkem, čtvrtka vepře s žebříčkem.
Dolar, rubl, libra.
+ poslechněte si původní projev M. L. Kinga https://www.youtube.com/watch?v=H0yP4aLyq1g
a poté napište svůj krátký projev o vlastních snech, ideálech, plánech, a pokud budete chtít, předneste
před třídou
+ přečtěte si překlad projevu - http://www.elabs.com/van/I_have_a_dream-KING.htm a poté napište
svůj krátký projev o vlastních snech, ideálech, plánech, a pokud budete chtít, předneste před třídou
+ poslechněte si píseň od skupiny ABBA, která má stejný název jako projev M. L. Kinga http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/abba/i-have-a-dream-48779 a potom napište své sny pomocí
veršů

