Téma a charakteristika postupového projektu 2021/2022
Téma: Školní časopis
Projekt: Plánování a realizace školního časopisu
Garant: Mgr. Vanda Habermannová
Tým

Maximálně 6 studentů 1. ročníku

Pořadí

Příjmení a jméno

Třída

1
2
3
4
5
6

Zadání
Výstupem projektu bude pravidelné vydávání školního časopisu. Teoreticky si přiblížíte
chod redakce, přípravu nového čísla, rozdělíte si role, které budete zastávat (redaktor,
šéfredaktor, korektor, fotograf, editor, marketing…). Prakticky se zaměříte na různé
redakční práce - fotopříběhy, zpravodajství, rozhovory, reportáže, podcasty. Budete
pracovat s redakčním plánem, stanovovat si uzávěrku. Inspirací vám bude život ve škole i
mimo školu.

Cíl
Kdo?

6 studentů

Co?

Vaším cílem je připravit a vydat školní časopis - vánoční a jarní číslo,
zároveň ale musíte zvládnout management týmu, rozdělení rolí, realizaci
přidělené práce. V závěrečné prezentaci zpětně zhodnotíte svůj pracovní
přístup, snahu, úspěchy, neúspěchy, pojmenujete chyby a navržená řešení.
Vaše práce vykazuje znaky originality, stanovujete si cílovou skupinu.

Kdy?

Šk. rok 2021/2022
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Proč?

Zajímám se o svět kolem mě, kladu si otázky a aktivně hledám odpovědi.
Mám pozitivní vztah ke čtení a psaní. Chci spolupracovat v týmu a najít si
pozici, kterou mám ambici zvládnout dobře. Chci se učit nové dovednosti,
nebojím se zpětné vazby a sám aktivně vstupuji do hodnocení. Jsem
spolehlivý/á, vím, že na mé práci závisí práce ostatních.

Jak?

Viz dílčí kroky

Průřezová
témata

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech,
Enviromentální výchova, Mediální výchova, Osobnostní a sociální výchova.

Jednotlivé úkoly

1. Plánování

Žáci by se měli naučit projekt nejdřív naplánovat, rozdělit si role,
domluvit se, kterou pozici budou zastávat, za co budou
zodpovědní. Co mít na vědomí: Dílčí cíle, k čemu směřujeme (co
chceme zvládnout), rozdělení dílčích úkolů, vzájemná
komunikace, kontrola, časové rozvržení, odpovědnost za svou
práci.

2. Aplikace

Jak na to? Dílčí úkoly:
1) Rozdělení rolí a odpovědnosti v redakci (editor, redaktor,
korektor, marketing, šéfredaktor, fotograf/grafik).
2) Stanovení obsahu a formy. Tzn. O čem a jak budeme
psát? Kdo je naší cílovou skupinou. Redakční plán.
3) Plánování redakčních rad - kontrola a zpětná vazba,
naplnění redakčního plánu.

3. Výstup

Vydání novin (min. 2x), Průběžné vyhodnocování vlastní práce,
,,učení se z chyb”. Závěrečná shrnující prezentace.
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Pedagogický
dohled / garant
Mgr. Vanda Habermannová

Termín
odevzdání

Vánoční a jarní vydání časopisu, závěrečná hodnotící prezentace
(květen).
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