
CÍL AKTIVITY: 
Aktivita je založena na kreativním ztvárnění životních zkušeností pomocí vlastního 
(fan)zinu, který pozitivním způsobem posílí všechny čtenáře*ky zinu, kteří*ré čelí 
podobné zraňující životní zkušenosti jako samotný*á autor*ka, a zároveň nabídne 
možná řešení všem lidem, kteří mají zájem obdobné situace ošetřit s respektem.

 ` nálepky
 ` třpytky
 ` barevné izolepy (washitapes)
 ` kopírovací zařízení
 ` fotografie, pohlednice
 ` přírodní materiály (větvičky, květiny)
 ` sešívačka papírů
 ` vyšívací potřeby
 ` razítka

PRŮBĚH AKTIVITY:
Aktivita je založena na kreativní tvorbě zinu. Zin budeme tvořit jednotlivě či 
ve skupinách na základě jedné z potřeb z Řeky života, o které jsme společně 
diskutovaly*i ve třetí části aktivity Řeka života –  Potřeby a jejich naplnění ve vztazích. 
Každá z těchto skupin či jednotlivých osob si může vybrat z předchozí diskuze  jednu 
potřebu, a sice takovou, s níž chce dále pracovat. Všechny zúčastněné poté vyzveme, 
aby na základě této potřeby a závěrů předchozí diskuze vytvořili zin, který bude 
ilustrovat příběh či situaci, jak může být jimi vybraná potřeba ve vztazích naplněna či 
vyjádřena.

REFLEXE AKTIVITY:
Na závěr aktivity vyzveme zúčastněné, aby své ziny představili ostatním. Během této 
prezentace je možné tématizovat:

 ` s jakou potřebou z Řeky života zúčastnění pracovali,
 ` proč si danou potřebu vybrali,
 ` popsat obsah zinu – jakou situaci či příběh ztvárnili, s jakými poselstvími či vzkazy 

pracovali,
 ` jakým způsobem je vybraná potřeba v tomto příběhu/situaci/vzkazu naplněna či 

vyjádřena.

ZIN

TYP AKTIVITY: 
hlavní aktivita

CÍLOVÁ SKUPINA: 
velikost skupiny: neomezená
věk: 15–25 let
gender: nehraje roli

DÉLKA AKTIVITY:
 ` uvedení do metody: 15 minut
 ` kreativní ztvárnění zinu: 60 minut
 ` reflexe a uzavření aktivity: 30 minut (dle velikosti skupiny)

NÁROKY NA ÚČASTNÍKY*ÚČASTNICE:
 ` kreativní práce u stolu
 ` prezentace vytvořených výstupů

POMŮCKY:
 ` časopisy, noviny
 ` barevné látky
 ` různorodé barevné psací potřeby (fixy, pastelky)
 ` nůžky
 ` lepidla
 ` bílé i barevné papíry

Vliv sociálních stereotypů na vztahy mladých lidí Řeka vztahů: jak ulovit mé emoce a potřeby


