
PŘEDSTAV KNIHU!

Projekt MAP Jilemnicko II.

vyhlašuje výzvu 

pro žáky škol v ORP Jilemnice a Města Vysoké nad Jizerou

2. STUPEŇ

NATOČ O TOM VIDEO
 A BUĎ CHYTRÝ

YOUTUBER

UDĚLEJ 
PREZENTACI

MÁŠ SVOU OBLÍBENOU KNIHU? NEBO KNIHU, KTERÁ TĚ ZAUJALA?
NAŠTVALA? PŘEKVAPILA? PŘEDSTAV JI OSTATNÍM! PODĚL SE O SVÉ

ZÁŽITKY A VE STRUČNOSTI POBÍDNI OSTATNÍ, ABY SE S NÍ SEZNÁMILI.

Aby to mělo hlavu a patu,
dodrž tyto kroky. 

NEBO

   název knihy, jméno autora, případně ilustrátora

   zmínku o žánru (povídky, společenský, historický, psychologický román,     
   detektivka, horor, triler, balada, romaneto, příběh ze současnosti, …) 

   stručnou anotaci (shrnutí obsahu, tak aby vybízelo ke zvědavosti)

   komu myslíš, že je kniha určena, koho by mohla zaujmout

   jaké poselství / vzkaz ti autor prostřednictvím knihy předává (ev. jaké  
   poselství sis z knihy vybral pro sebe)

   krátkou čtenou ukázku (zajímavé, zlomové místo – neprozrazuj konec!, 
   důležitá myšlenka, apod.)

   shrň obsah knihy do krátkého reklamního sloganu

TVŮJ PŘÍSPĚVEK MUSÍ OBSAHOVAT TYTO
INFORMACE:



      Na videu nemusíš být vidět, jde nám hlavně o knihu. 

      Pokud se nestydíš, klidně se ukaž.

      Ve videu snímej knihu, ilustrace, můžeš jí pomalu listovat.

      Délka příspěvku není rozhodující.

      Pro prezentaci můžeš použít PowerPoint, Canvu apod.  

      Jedinou podmínkou je dodržet všechny požadavky 

      na příspěvek.

CO JEŠTĚ
POTŘEBUJEŠ VĚDĚT?

Video/prezentaci pošli na adresu map@maspridtepobejt.cz.

Tvůj výtvor zkontroluje náš odborný tým na čtenářství (nehodnotí, jen

kontroluje, zda jsi dodržel všechny podmínky).

Video/prezentaci dáme na náš YouTube kanál Čtenářská výzva MAP.

Snaha se cení a každá práce (video/prezentace) dostane odměnu!

 

Za každý uveřejněný příspěvek na YouTube (video i prezentace)

dáme z projektu MAP Jilemnicko tvé škole peníze.

Za peníze vám škola do knihovny koupí nové fajn knížky na čtení.

Naučíš se něco nového.

Dáš ostatním tip na dobrou knížku.

Skvělý pocit z dobrého skutku.

 

A JAK DÁL?

A CO Z TOHO?

Zasláním příspěvku souhlasíš se zařazením do naší databáze. Pro uveřejnění příspěvku na našem YouTube

kanále budeme potřebovat souhlas tvých zákonných zástupců, který ti včas zašleme.

 

Web: www.maspridtepobejt.cz  FB: @MAPJilemnicko

PŘÍSPĚVKY POSÍLEJ DO 18. 6. 2021

https://www.youtube.com/channel/UCeCmR9Q0vaNXTnihxEYl3Kw
http://www.maspridtepobejt.cz/index.php
https://www.facebook.com/MAPJilemnicko

