OTEVŘENÁ VÝZVA PRO KRAJANY,
KRAJANSKÉ SPOLKY A ČESKÉ ŠKOLY V ZAHRANIČÍ

Příběhy psané na motivy nápadů dětí z celého světa!
Spolek Krajánek ve světě a časopis Krajánek zvou děti a dětské kolektivy z celého světa,
aby popustily uzdu své fantazii a vymýšlely s námi příběh plný dobrodružství, kouzel a
nezbedností na louce u potoka. Prostor dáme malým spisovatelům i malým ilustrátorům,
jejichž výtvory budou příběhy doprovázet.
Nápad příběhu na pokračování vznikl ve snaze propojit české děti v zahraničí. Dosud se
jednalo o krajánky z našich redakčních států. Nově se ale může zapojit i vy!
Všechny původní díly, které dosud vyšly, jsou k nahlédnutí ZDE.

KDO A JAK SE MŮŽE PŘIHLÁSIT
Projekt je vhodný pro krajanské spolky, české školy v zahraničí, ale i rodiny s dětmi žijící
mimo území ČR.
Stačí do 23. 2. 2020 vyplnit krátký Google
formulář.
Pro určení časového harmonogramu
vezmeme v potaz počet zájemců ze stejného
státu a pořadí přihlášení do projektu. Kdo dřív
přijde, ten dřív mele
Potřebujete vědět víc? Napište na
cernoocko@krajanekvesvete.cz

KOLIK S TÍM BUDE PRÁCE?
Budete potřebovat přibližně dvě až tři
hodinky na přípravu (je třeba pročíst
manuál k projektu, seznámit se s hlavními
postavami a přečíst pár dílů, abyste byli
v obraze. S dětmi opět dvě až tři hodinky
(+ kreslení) a nějaký čas na zpracování
podnětů dětí po akci a zaslání k nám.
Pro lepší výsledek ale doporučujeme tomu věnovat o pár hodin víc a v předstihu s dětmi
přečíst předchozí příběhy, aby se seznámily s hlavními hrdiny a získaly k příběhu
postupně vztah. K vašemu dílu a úkolům je třeba v rámci organizace udělat workshop
s dětmi nebo tomu vyhradit část hodiny v rámci školy. U rodin je třeba tomu vyhradit část
dne, kdy si můžete s dětmi v klidu nerušeně sednout. Děti celé vymýšlení a komunikace
moc baví.
JAK TO BUDE V PRAXI FUNGOVAT
Aby měl příběh hlavu a patu, budete ke každému pokračování dostávat název kapitoly,
několik otázek, které s dětmi proberete, a požadavky/úkoly, které má váš díl splnit
(například vytvořit zápornou postavu, vymyslet, kdo pomůže hlavnímu hrdinovi/hrdince,
popsat podrobněji místo, kde se příběh odehrává, vymyslet další z Černoočkových
lumpáren apod…). Zadání dostanete s minimálně dvouměsíčním předstihem, abyste měli
čas projekt zapojit do svých plánů a akcí.
JÁ ALE NA PSANÍ MOC NEJSEM…
Ničeho se nebojte. Stačí, když si budete při povídání s dětmi dělat poznámky jejich
nápadů. Finální příběh píše autorka a koordinátorka projektu, Lenka Kanellia, a vychází z
vašich poznámek a nápadů dětí.

VYJDE I TEN NÁŠ PŘÍBĚH V KRAJÁNKOVI?
Ano, všechny příběhy v časopisu postupně
vyjdou a jména dětí samozřejmě budou u
vašeho dílu uvedena.

NO A NECHCETE Z TOHO UDĚLAT ROVNOU KNÍŽKU?
Chceme! Ambiciózním konečným cílem celého projektu je vydání knížky, kde by všechny
děti byly u svých příběhů uvedné. Realizace je podmíněná získáním peněžních prostředků
na projekt.

