Výzva pro žáky a pedagogy ze základních škol
z území ORP Trutnov s názvem

Také v době uzavřených škol a školek se v rámci projektu Místní akční plán Trutnovsko II.
snažíme vymýšlet akce, které by Vás mohly zaujmout. Obracíme se na učitele žáků
prvního i druhého stupně základních škol nebo ZUŠ. Zkuste přimět školáky, aby doma na své
mobilní telefony, počítače či jiná zařízení se záznamníkem hlasu načetli kratší pohádkový
příběh. Podmínkou je, aby se jednalo o krátkou pohádku od klasických autorů, jakými byli
Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a další. Důležité upozornění: kvůli autorskému
zákonu je třeba volit autory, od jejichž úmrtí uplynulo již více než 70 let!
Výběr pohádky je na Vás, nabízíme možné tituly: O perníkové chaloupce, O Smolíčkovi,
O Budulínkovi, Hrnečku vař, Červená karkulka, O kohoutkovi a slepičce…
S výběrem titulů k načítání může pomoci Jana Šimková, členka pracovní skupiny MAP
pro rozvoj čtenářské gramotnosti a ředitelka Městské knihovny v Úpici
(telefon 739 316 106, knih.upice@seznam.cz).
Délka nahrávky by měla být min. 10 minut, pohádkový příběh může načítat více dětí.
Vzniklá díla poté poskytneme mateřským školám, kde si je poslechnou nejen předškoláci.
Myslíme, že by to mohlo být přínosné hned z několika důvodů. Posílí se vazby
mezi staršími a mladšími dětmi, školáci se mohou zlepšovat ve čtení či v porozumění textu,
malé děti zase rozvinou svou představivost…

Technická podpora
Pořadatel akce - realizační tým Místního akčního plánu Trutnovsko II. nabízí pomoc
při realizaci akce. Přinášíme například instruktážní VIDEO, která přibližuje načítání textu
a zpracování zvuku ve volně dostupném zvukovém rekordéru a editoru Audacity.
Zvuk je do počítače možné nahrát také přes aplikaci Windows – Hlasový záznam.
Další možností je nahrávání v Google Meet s uložením nahrávky na Google Disc.
Můžete nám zaslat jen hrubý záznam a jeho zpracování (střih, optimalizace hlasitosti…)
obstaráme my. Při potížích s technikou se na nás neváhejte obrátit.
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Zasílání nahrávek
Svá díla můžete až do pátku 30. dubna 2021 posílat elektronicky na zalis@kjh.cz.
Příspěvky je možné zaslat například přes Úschovnu, Ulož.to, Google Disc…apod.
Další možností je předání děl v kanceláři MAS Království – Jestřebí hory, o.p.s. v Úpici,
a to po předchozí telefonické domluvě.
Ke každé zásilce nezapomeňte uvést jméno a příjmení čtenáře/čtenářů, školu,
dále čtenou knihu (včetně autora) + obrázek ke knize (může být i vlastní ilustrace).
Uvítáme případně i Váš komentář k akci nebo k atmosféře, která výrobu příspěvku provázela.
Bližší informace poskytne Petr Záliš, telefon 731 453 724.
Díla vzniklá v rámci této výzvy bychom rádi zveřejnili na našich stránkách www.kjh.cz,
případně na Facebooku nebo YouTube kanálu. Samozřejmě jen pokud s tím budete souhlasit.
Věříme, že i touto akcí můžeme společně spoustu lidí potěšit.

Za realizační tým MAP a pracovní skupinu pro rozvoj ČG
Petr Záliš
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