
Projektové setkání v České republice 

Téma: Kreativní recycling, video/foto výroba pro použití ve vyučování 

První aktivity budou vedeny Českou republikou a Rumunskem. 

1. Žáci budou pracovat ve skupinách, jejichž členové budou reprezentovat různé národnosti.  

2. Každá skupina bude denně zodpovědná za výběr pěti fotografií ze svých aktivit. Tyto 

fotografie pak budou k dispozici na stránkách Facebooku. 

3. Všechny aktivity budou naplánované tak, aby práce, kulturní akce a odpočinek byly v 

rovnováze. 

4. Česká republika a Rumunsko připraví krátké zábavné vystoupení pro hosty. Cílem je poznání 

kultury těchto států - například národní jídlo a dezerty, lidové písně a tradiční tance.  

1. Seznamovací hry 

1. Různé hry pro žáky, vedoucí k bližšímu poznávání a vytváření bezpečného ovzduší pro 

vyučování, vyměňování nápadů, snaha o spolupráci.  

2. Výroba jmenovek (Projekt je o využití odpadu, vytvoříme je sami). Při práci budeme 

používat krabice, starý papír, barevné papíry, proužky papíru, lepidlo … 

2. Kreativní recyklování - úvod  

Práce ve skupinách, hry, dotazníky, role - plays, zhlednutí krátkých vzdělávacích videí o 

kreativním recyklování, které vede k ochraně životního prostředí.  

3. Media (foto a video), workshopy 

1. „ Jak udělat lepší foto“ 

Krátký seminář o fotografování, kde budou žáci velmi jednoduchým způsobem seznámeni 

s fotografováním: světlo, čáry, rámování, střed fotografie, zaostření, uhly, symetrie. Na tomto 

workshopu budou použity profesionální fotografie.  

2. Hra“ Obnovte obrázek“ 

Žáci budou pracovat ve skupinách, kde dostanou obrázek s postavami lidí. Cílem skupiny bude 

vytvořit nové dílo pomocí různých technologií a na závěr výsledek své práce vyfotit. 

3. Prohlídka Žamberku 

Žáci budou uplatňovat v praxi to, co se naučili na workshopu Media. Každý žák vyfotografuje 

několik snímků pamětihodností, případně zajímavostí ve městě. Nejhezčí snímek bude zaslán 

na připravenou mailovou adresu. Fotografie budou vytištěny a poté umístěny na nástěnce. 

Zvolená komise následně vybere nejlepší fotografie, které budou oceněny. 

4. „Jak nahrát krátké scény a vytvořit z nich video“ 



Žákům budou mít k dispozici krátká videa, jejich úkolem bude spojit je v jeden celek. Dostanou 

tak příležitost procvičovat, co se naučili. Natočí krátké scénky k propagaci kreativního 

recyclingu se slogany a potom je spojí ve video. 

4. Kreativní recycling 

Peer-learning workshop 

Rumunští a čeští žáci budou organizovat workshopy, ve kterých seznámí hosty s technikami, 

které znají. Například: recyklování papíru, krabic, plastu a textilu. 

1. notebook (z papíru a krabiček) 

2. peněženky (z plastových tašek) 

3. šály (ze starých triček) 

4. retouching (retušování) technika (ze starých časopisů a novin) 

5. dekorace (z čajových sáčků) 

6. Žáci budou mít šanci si vybrat, kterého workshopu se zúčastní. 

5. Hlavní workshop - kreativní recycling 

Žáci budou organizovat a vést tento hlavní workshop, který bude předem připraven. 

Žáci, učitelé a rodiče budou pracovat společně, aby mohli vytvořit nové věci z odpadních 

surovin.  

Cílem bude zorganizovat výstavu, kde budou prodávané právě výrobky z workshopu. Získané 

peníze budou použity na charitu. 

 


