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KOMIKS

Už ve starov kém Egypt  byly d ležité momenty historie tehdejší spole nosti zv ovány do kamene 
v podob  obraz  a krátkých popis  událostí. Komiks je zkrátka neobvyklým a p esto p irozeným žánrem, který nás 
doprovází v reálném život  v mnoha podobách.

V pionýrské skupin  m že sloužit nejen ke zpopularizování n kterých literárních p íb h , ale také propagaci skupiny 
a vytvá ení jejího vztahu s ve ejností. 

Pomocí komiksu je možné velmi jednoduše a p esto poutav  vyobrazit d je, situace a informace, které chceme p edat 
cílové skupin , resp. návšt vník m akce, rodi m, d tem a dodat vlastním plakát m, prezentacím a videím správný 
náboj. Víte, že Pionýr vydal formou komiksu i celou Výro ní zprávu?

Motivace:

Ukázky komiks , papíry, kreslicí pot eby, p íp. po íta  nebo notebook.Pot eby:

Planeta Pam  – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Seznámení s neobvyklým a p esto dob e známým um leckým žánrem. Krátké povídání o historii 
komiksu s následným rozborem n kterých p íklad . Velmi d ležité je mít k dispozici ukázky komiks , a  už asopis  
nebo i knižních vydání. Tento žánr je velmi poutavý a je velkou výhodou, když se ú astníci ješt  p ed aktivitou 
do skute ného komiksu alespo  za tou. Základní informace naleznete na http://cs.wikipedia.org/wiki/Komiks, ale 
mnohem lépe ud láte, když necháte do p íští sch zky nebo setkání ú astníky vypracovat malý projekt tak, jak jej znají 
ze školy, na téma komiks. Zadání nemusí být složité a hotový projekt m že být pouze výb rem informací a gra  ky 
na velkém kusu papíru i v po íta i. Samotná prezentace bude také mnohem rychlejší, nebo  se ú astníci samostatn  
a nenucen  seznámili se základními fakty ješt  p ed sch zkou.

Následn  si lze na n kolika p íkladech ukázat, jakým zp sobem m že být komiks strukturován a s jakým cílem byl 
vlastn  vytvo en.

Další úkol povede k vytvo ení komiksu a jeho zakomponování do propaga ních materiál  skupiny nebo oddílu s cílem 
zaujmout cílovou skupinu. Nemusí jít nutn  o plakát nebo pozvánku, ale nap . o  ozvláštn ní skupinového asopisu 
nebo p ísp vku do regionálních novin i pionýrské Mozaiky. V p ípad  velkého nadšení lze vydávat pouze komiksy 
jako samostatný celek.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pam , Poznání a Pravda.

Provedení:

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

120 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

3 a více

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní a ke komunikaci.

Ú astníci se seznámí s historií a druhy komiks . Porozumí základním pojm m, nap . panel, 
strip, bublina, karikatura, atd. Budou schopni vytvo it vlastní komiks s cílem propagace vlastní pionýrské akce, oddílu 
nebo skupiny.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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D ležité je rozvržení rolí a de  nice následných krok  v projektu. Ne každý je vyložen  malí , ale ne 
každý malí  má d vtip a smysl pro tvorbu p íb hu. Role a užití týmové práce je zde zcela na míst .

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – aktivitu 
d lat v dob e osv tleném prostoru, v tší komikové archy. T žší stupe  

postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – dohlédnout na to, aby ú astník m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího, 
vysv tlování krok za krokem. Mluvit z eteln , nahlas, pomalu.

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor pro vzájemnou komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – nastavit striktní hranice a pravidla.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu pro zpracování podklad .

Výjime n  nadaní a geniální – zadání složit jšího komiksu nap . pro nábor d tí do oddílu nebo propagaci akce 
v Mozaice Pionýra.

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


