Zdravím všechny učitele a žáky naší školy.
Objevil se nápad, že bychom mohli společně vytvořit - distanční Vánoční akademii. Je pravděpodobné, že se
v prosinci na naší tradici nesetkáme v tělocvičně, proto bychom to mohli všichni zkusit přes obrazovku.
Chci vás tímto poprosit, abyste se zamysleli nad obsahem programu, protože jste mladší, krásnější a kreativnější,
někteří i schopnější v technice. Pošlete mi do pátku 13.listopadu své písemné návrhy na kovarovazsohrada.cz ,
čím byste mohli přispět. Do pátku 27. listopadu 2020 posílejte své nahrávky.
Je mi líto, že se na akademii nesejdeme osobně, ale vidím v novém způsobu programu i pozitiva
-

Kamera vám dává neomezené množství možností, odpadá stres z jednoho pokusu na jevišti
Půjde o krátké vstupy, čas pro diváka běží jinak na obrazovce a jinak na jevišti
Odpadá stres z vystupování před divákem
V tělocvičně díky akustice nevyniklo mluvené slovo, nyní je jeho šance
To, co jste neviděli v tělocvičně ze zadních řad, nyní na obrazovce uvidíte
K distanční Vánoční akademii si můžete uvařit čaj a pojídat cukroví 

Zde je inspirace:
-

Vyhlašuji konkurz na moderátory, kdo máte odvahu a zájem mluvit na kameru, prosím, přihlaste se
Mezi vámi je určitě hodně ukrytých literárních talentů, nyní máte prostor, pošlete mi básně, fejetony, nejen
na téma Vánoce
Pokud máte ambice youtubera, rádi vás poznáme
Hrajete na hudební nástroj? Pošlete vaši nahrávku nejen s Vánoční tématikou
Dáváme šanci kouzelníkům, vypravěčům vtipů nebo stand up komikům
Žádná akademie se neobejde bez zpěvu, co vy na to, sólisté nebo zvládnete i distanční sbor?
Krátké scénky se zajímavou pointou?
Ukrytý talent na škole? Možná ani netušíme, že umíte step, odzemek, parkur, tanec, zajímavé ruční práce,
kresbu, malbu, ….máte cvičeného domácího mazlíčka, pochlubte se na videu
Věřím, že něčím překvapí devítky, tam je skrytý potenciál 

Technická záležitost:
Až se písemně shodneme, že váš příspěvek by mohl být vhodný, pan učitel Juchelka vám dá návod, jak a kde nám své
nahrávky můžete poslat. Každý z vás bude mít nahrávku v jiném rozlišení, může být komplikace sjednotit zvuk i
kvalitu.
Prosím, neočekávejme kvalitní ucelené video, půjde spíše o obsah.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přihláška do programu na distanční Vánoční akademii
Jméno…………………………………………………………..

třída…………………………

číslo tel.: ………………………..

Název vystoupení, stručný popis………………………………………………………………………………………………………………………………..
Děkuji předem všem za návrhy a za elán.
Zatím se opatrujte ve zdraví, přeji hezký den,
Květoslava Kovářová
kovarova@zsohrada.cz

