Projekt MAP Jilemnicko II.
vyhla š uje výzvu
pro ž áky š kol v ORP Jilemnice a M ě sta Vysoké nad Jizerou

ST 1.
UP
EŇ

PŘEDSTAV KNIHU!
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.

MŮŽEŠ O TOM
NATOČIT VIDEO

NEBO

UDĚLEJ
PREZENTACI

TVŮJ PŘÍSPĚVEK MUSÍ OBSAHOVAT TYTO
INFORMACE:
název knihy
jméno autora a ilustrátora
jaký to je žánr (pohádky, pověsti, dobrodružná, o zvířatech, o přírodě…)
co se ti na knížce líbilo (děj, napínavá, hezké obrázky, poučná…)
co sis z četby odnesl/a (jaký máš pocit, zážitek, co ses dozvěděl)
komu bys knížku doporučil/a (holky, kluci, věk, …)

A ještě nezapomeň
v prezentaci
ve videu
ukaž, jak knížka vypadá
vyber nějakou krátkou ukázku a
přečti ji

vytvořit několik stránek
vložit i fotku knížky
můžeš vložit i fotky ilustrací nebo nakresli své
obrázky
můžeš i vybrat (vyfotit) nějakou krátkou
ukázku a přiložit ji nebo přečíst (video nebo
jen audio = zvuk bez obrazu, to vše se dá vložit
do prezentace)

CO JEŠTĚ
POTŘEBUJEŠ VĚDĚT?
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 (stačí kolem 2 minut).
Před natáčením si udělej scénář. Na papír si napiš, o čem chceš
povídat a nejdřív si to vyzkoušej – možná se to nepovede natočit
napoprvé, ale to nevadí, zkus to znovu.
Pro prezentaci můžeš použít PowerPoint, Canvu apod.
Jedinou podmínkou je dodržet všechny požadavky na příspěvek.

A JAK DÁL?

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!

A CO Z TOHO?

Za každý uveřejněný příspěvek (video i prezentace) na YouTube
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.

PŘÍSPĚVKY POSÍLEJ DO 18. 6. 2021
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.

FB: @MAPJilemnicko

Web: www.maspridtepobejt.cz

