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as p ípravy

10 minut

as realizace

30 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

nerozhoduje

V ková kategorie

3.–5. t ída

NOVINÁ I

Pionýrská sout ž Sami o sob  vznikla na podporu propagace naší innosti na ve ejnosti. M žeme 
se dohodnout, že se do ní zapojíme. Je to ale b h na dlouhou tra  a tak si nap ed vyzkoušíme, jak je práce noviná e 
náro ná.

Motivace:

Tužka, papír, fotky z innosti.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

innost za adíme nejlépe na konec úsp šné akce nebo sch zky, jejímž obsahem se chceme pochlubit 
ve ejnosti. V p ípad  kroniky m žeme navázat na práci s pov stmi (i my píšeme své vlastní p íb hy a zážitky). Hrou na 
noviná e m že akce nebo sch zka i kon it.

P i hodnocení uplynulé innosti si s d tmi povídáme o tom, že by bylo dobré, aby o našem oddíle v d li i ostatní 
a navrhneme, aby napsali krátkou zprávu.

Necháme je, aby si samy vybraly (t eba v po adí, v jakém se umístily v práv  dokon ených sout žích a innostech), 
zda cht jí napsat lánek do místních novin, do Mozaiky Pionýra nebo t eba do oddílové kroniky. Stanovíme rozsah 
zprávi ky, obsah je daný. D ti vymýšlejí poutavý nadpis a snaží se vytvo it co nejzajímav jší text.

Po uplynutí dostate n  dlouhé (nikoli však p íliš dlouhé – asi 20 minut) doby je vyzveme, aby své výtvory p e etly. 
Posoudíme, jaká fotogra  e by byla nejvhodn jší (pokud je nemáme k nahlédnutí nap . na fotoaparátu, dohodneme 
alespo  innost, z níž by zápis m l být). D ti pak vymyslí i krátký popis k fotogra  i. N kdy se stane, že lánek nám 
v tisku neotisknou, ale p iložená fotogra  e se redakci hodí a bez popisku je nanic.

Nejd ležit jší je tu práce vedoucího, který musí dotáhnout innost do konce – p epsat a jazykov  upravit d tské texty, 
doplnit fotogra  emi, p idat pr vodní dopis a e-mailem nebo poštou poslat do redakcí.

K innosti se vrátíme, až naše texty n kde vyjdou. Z psaní p ísp vk  do tisku m žeme ud lat tradici, ale m li bychom 
touto inností pov ovat vždy jiné leny oddílu. Pokud se n komu práce neda í, snažíme se jej zapojit do innosti 
t eba výb rem fotodokumentace, vymýšlením titulk  i popis  k fotkám. Nikoho nevy azujeme, snažíme se d ti 
k této innosti povzbudit (propagují naši spole nou práci). Celoro n  dokumentujeme, kde nám vydali jaké p ísp vky, 
a pak se spole n  na oddílové sch zce p ihlásíme do pionýrské sout že Sami o sob . M žeme také jednou ro n  
vyhodnotit naše nejlepší dopisovatele.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a P átelství a je p ípravou k zapojení do sout že Sami o sob .

Provedení:

P i této innosti musíme mít na pam ti p edevším d ti s vývojovými 
poruchami u ení. Do innosti je za adíme v jiné roli než dopisovatele. 

Mohou se stát skv lými mysliteli. D tem s ADHD (hyperaktivní) st ídáme innosti, aby se neztratila pozornost. 
Autistické d ti budou skv lými „nahazova i“ jednoduchých a výstižných názv  lánk . Mají k tomu p edpoklady.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Moje poznámky:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, ob anská.

Napíše lánek do místního tisku, Mozaiky Pionýra, oddílového asopisu, na webové stránky, do 
kroniky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Psaní lánk  o uskute n ných akcích není vhodné nechávat až na další sch zku, d ti mladšího škol-
ního v ku nebudou s delším asovým odstupem již schopné innost popsat.

Pozor na:

Moje poznámky:


