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PROGRAMOVÝ  LIST  AKCE  

 
Program akce:      „Školní časopis a zpravodaje“ 
   
Cílová skupina žák ů:    6.-8. ročník  ZŠ   -Regionální reklamní agentura žáků 
                      Počet:    15 – 20 
 
Forma:    -  pedagogika celistvé výchovy s tvůrčími prvky komunikativního charak- 
                     teru  a kreativní praxí 
 
Organizace:       -  dvou až tříhodinové vyučovací bloky  
 
Požadavky :       -  učebna audiovizuální a počítačové techniky             
                               
Cíle  akce:            - seznámení s koncepcí zpravodajů, využitelných jako pomocný  
                                  výukový materiál  
 
Vazby  na  kompetence ŠVP ZV:    -  kompetence k učení  

- kompetence  sociální a personální 
- kompetence komunikativní 
- Kompetence občanské 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence pracovní 
 

Vazby na oblasti ŠVP ZV:                 -   rozvoj  schopnosti poznání 
                                                                  -    kreativita 
                                                                  -    komunikace 
                                                                  -    kulturní diferenciace 
                                                                  -    vztah  člověka  k  prostředí 

- týmová práce a spolupráce 
 

Vazba  na  pr ůřezová  témata  ŠVP ZV:   -   osobnostní a  sociální výchova 
               -  multikulturní  výchova 
               -  environmentální výchova 
               -   mediální výchova 
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Pomůcky a vybavení:    - vybavená pracovna audiovizuální a počítačové  
                                                 techniky  
                       
 
Program  osnova  hodiny, akce:    

1) Zahájení, společné seznámení  s posláním tisku a informací pro člověka   
historie ,místní  stav.  

2)  Základní požadavky na zpracování zpravodaje, propagačních materiálů, prak- 
tické rozdělení a zpracování úkolů jmenovaného redakčního týmu.  

3) Grafická úprava tiskovin – tvorba zrcadla tisku, vytvoření databanky digitálních 
fotografií ze školního prostředí a  akcí. 

4) Praktické zpracování a úprava školních zpravodajů. 
5) Tisková zpráva o práci redakčního týmu školních zpravodajů a zpřístupnění na 

webových stránkách školy. 
 
 
Poznámka :     Zpravodaje  jsou zpřístupněny na webové stránce školy i v tištěné                             
                            podobě. 
Autor:      Mgr. Zdeňka  Pojslová,  Mgr. Václav Kuneš 
 
Realizátor:   Základní škola M.J.Husa a Mateřská  škola  Husinec květen  2009 

 


