PŘÍ
BĚHY

OLYMPI
ÁDAVESELÉŠKOLY
2016/
2017

Milí Olympionici!
Otevíráme Olympiádu Veselé školy školního roku 2016/2017 na téma:

PŘÍBĚHY

Příběhy umí zaujmout naší mysl. Jsou příběhy, co si lidé vypráví
tisíce let a stále něco tajemného nás na nich baví. Můžeme se s příběhem
ztotožnit, cítíme, že mluví i pro nás. Jsou příběhy mocné, co vypráví o
začátcích lidstva, o začátcích národů, začátcích rodů, začátcích náboženství, začátcích nových forem, začátcích kultur,... A jsou příběhy osobní,
skryté, příběhy tajných společenství, radostných chvil, mystických zážitků, či příběhy, co je můžeme zapomenout.
Vědní obor dějepis se zabývá příběhy, které se staly a hledá důkazy, že
se opravdu staly. Milujeme ale i příběhy, u kterých nevíme, jestli se staly,
spíše se tak měly stát. Jsou příběhy, které se v čase zopakují a také příběhy, co teprve budou napsány, co se teprve stanou. Měly by se stát.
Máte také rádi příběh o sv. Jiřím, co zabil kopím draka? Nebo příběh
hrdinů řeckých bájí a legend? Příběhy z bajek, kde chápeme zcela přesně, co žába říká čápovi? Nebo máte rádi ty skutečné, kde Karel IV. staví
s vejci nejkrásnější most? Či Einstein bez ponožek hraje na housle a
vymýšlí Teorii relativity?
Uměli byste příběh zažít, zapsat, nakreslit, vytvořit? Nebo byste uměli
nejlépe příběh vyprávět, zahrát, zazpívat, stát se bardem? Hlavně se do
olympijských příběhů pusťte, ať stanete na bájném Olympu vítězů a můžeme se radovat z vaší dovednosti.
Cenou pro vítěze bude hrdost, sláva, medaile, plesání na plese a výlet
podle hlasování medailistů.
Olympiádě zdar !
						 ředitelka
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KNIHA

PŘÍBĚHY Z NAŠÍ RODINY
- NAJDI A ZACHYŤ TY NEJZAJÍMAVĚJŠÍ

Milí olympionici,
zvu vás k napsání knihy příběhů.
Kniha může být malá jako kolibřík, či veliká jako člověk. Můžete
jí napsat ručně krásným písmem,
nebo jí vytisknout pomocí moderních tiskařských metod, které
jsou dostupné téměř všem. Knihu
můžete ilustrovat, nebo jen zapsat
slovy. Můžete si vybrat žánr, ať je
to pohádka, sci-fi, román, bajka,
povídka, cestopis, poezie, drama,
či epos,...Důležité je, aby vaše
kniha obsahovala alespoň jeden
skvělý příběh.

V každé rodině se vypráví mnoho příběhů, které její jednotliví členové prožívali a prožívají – tyto příběhy sahají do dávnější i nedávné historie, skutečně se staly a tvoří rodinnou paměť, která uchovává vzpomínky
na osobně prožité události.
Zkus vypátrat a zachytit některý z příběhů, který ti připadá nejzajímavější.
Jak budeš postupovat?
1. Oslov někoho z tvé rodiny – rodiče, babičku nebo dědečka, další příbuzné, aby ti vyprávěli svoje příběhy na předem vybrané téma.

Splňte tyto podmínky:
1. Vyberte vazbu, aby se vaše
kniha dala dát do školní knihovny.
Můžete zakoupit prázdné svázané deníkové knížky, nebo vyrobit krásnou vazbu z kartonu, kůže, pergamenu, dřeva, drahokamů, kovu, látky,
či vynalézt zcela nový druh vazby.
2. Knihu sepište, či vytiskněte a teprve pak svažte do vazby. Dbejte nejen
na poutavost příběhu, ale také na styl, který bude umět oslovit čtenáře.
Dbejte i na gramatickou úpravu, abyste v textu měli malinko chyb. Hledejte skvělá česká slova, která nejlépe budou váš příběh podbarvovat.
3. Nechte knihu přečíst někoho, komu důvěřujete, aby vám přátelsky
poradil, zda máte něco vynechat, doplnit, nebo opravit. Odevzdejte mi
hotovou knihu do čtvrtka 12. ledna 2017.

2. Vyber si některé z následujících témat (nebo vymysli svoje vlastní):
- příběh z dětství (škola – co se smělo a nesmělo, co byla největší legrace,
jak se trávily prázdniny, učení – jaké byly předměty, jak se známkovalo,
hry a volný čas, jak se slavily Vánoce, nejhezčí dárky pod stromeček,
cestování...)
- příběh z mládí (jak trávili mladí volný čas, jaké se nosilo oblečení a
kde se kupovalo, jak se lidé dříve seznamovali, jak vypadala svatba a jiné
oslavy, jak se lidé domlouvali, kam se jezdilo na výlety, oblíbené knihy a
filmy, jak se trávily víkendy, co se všechno dělalo a vyrábělo doma...)
- příběh ze života (co bylo náplní jejich zaměstnání, profese – jak probíhala jejich práce, jak vnímali tehdejší dobu nebo politický režim, jaká
místa v životě navštívili, co je tam potkalo a kam by se chtěli vrátit...)
- příběh věci (zajímavá nebo stará věc doma, odkud pochází, jak a kdo ji
používal, k čemu sloužila...)
- příběh místa ( kde se nachází místo, které s vaší rodinou nějak souvisí,
jak se změnilo, kdo ho navštěvuje...)

Ráda vám pomohu osobně, nebo přes email vesela.skola@seznam.cz
Jana Válková
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3. Vyprávění si nahraj nebo zapiš v libovolném rozsahu, pak zapiš rukou
na papír a ilustruj nebo piš na počítači, doplň fotografiemi nebo kopiemi
dobových dokumentů.
4. Svou práci odevzdej do čtvrtka 12. ledna 2017.
Přeji ti mnoho zajímavých zážitků při naslouchání, zachycení a zapisování vašich rodinných příběhů a těším se na tvoji práci!
Alena Brožová

BABIČKA
Božena Němcová popsala svoji babičku jako moudrou ženu, kterou měla
ve velké úctě a ke které si pro radu chodila celá vesnice.
Každý z nás samozřejmě dobře zná svoji babičku, ale třeba jsou věci,
které bys mohl(a) ještě o ní zjistit!
Tvůj úkol:
(Udělej si na něj dostatečné množství času a domluv se s babičkou, že
i ona bude mít čas jen pro tebe.)
1. Vyfoť babičku – udělej krásný portrét. Foť v obvyklém prostředí nebo
portrét zvlášť naaranžuj. Fotku vytiskni ve formátu A4 a připoj ke své
další práci.
2. Zapiš babiččino vyprávění, jak ti ho bude diktovat:
- příhoda z jejího dětství (kdy se narodila, kam chodila do školy, co se
učila, s čím si nejraději
hrála, jak se slavili Vánoce a co nejhezčího dostala pod stromeček...)
- příhoda z mládí (jak trávili mladí volný čas, jaké se nosily šaty, jak se
seznámila s dědečkem...)
- co bylo náplní jejího zaměstnání, profese (co dělala za profesi, jak vnímala dobu nebo politický režim...)
3. Heslo, kterým se v životě řídí, aneb co by poradila všem ostatním do
života (zapiš na zvláštní papír velkým písmem)
Na své práci si dej záležet, všechno, co zjistíš bude jistě velmi zajímavé i
pro celou vaši rodinu.
POZOR! Totéž, co je zde napsáno o babičce můžeš samozřejmě zjistit i o
svém DĚDEČKOVI!
Svou práci odevzdej do 28.3. 2014 :-)!
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V HLAVNÍ ROLI VÍRA
Milí žáci,
životní příběhy milujeme, prožili jsme je, jsou součástí nás samých,
členů našich rodin…, národů...
Některé osobnosti zaznamenaly své životní příběhy samy, o některých
lidech psali jiní.
Jedním z témat letošní Olympiády Veselé školy je: V hlavní roli víra.
Zaznamenat takový příběh je výzvou i pro Tebe. Můžeš zapátrat mezi
příbuznými a známými, lidmi v Tvém blízkém okolí. Možná Tě oslovil/a
hrdina knihy, kterou jsi četl/a, filmu, který jsi měl/a možnost vidět.
Oslovit Tě mohl život člověka žijícího v dobách minulých, třeba ses
setkal s člověkem nejen zajímavým, ale i našemu tématu blízkým.
K našim patronům a ochráncům rovněž patří lidé, kteří se zachovali
tak, že dodnes na ně vzpomínáme, připomínáme si jejich skutky, kdy se
osvědčili ve své víře. Tyto lidi považujeme za světce a skutečně v jejich životních motivacích byla víra hnacím motorem, aby dostáli např.
svému slibu, křesťanským zásadám, dokonce položili život pro naplnění
poselství lásky k lidem i světu.
Pokus se podělit s příběhem, kde roli sehrála odvaha, statečnost nebo
vytrvalost podporovaná vírou. Vírou biblickou opírající se o Boha, ale
i vírou v sílu dobra, spravedlnosti či jen prostou lidskou sounáležitost,
vírou v lidského ducha.
Ručně, strojově psaný text můžeš doprovodit jak fotografiemi, tak i
vlastní ilustrací.

PŘÍBĚHY SLAVNÝCH
Milí žáci,
letos mám ve školní olympiádě téma Příběhy slavných... Vaším úkolem
je vybrat příběhy významných osobností všech dob - příběhy badatelů, vynálezců, vědců z různých oblastí vědy, techniky a přírodních věd
jako jsou např. matematika, fyzika, astronomie, medicína, psychologie
atd. Příběhy osobností, jejichž díla výrazně obohatila a ovlivnila světový pokrok a kterým byla za jejich zásluhy udělena různá vyznamenání.
Zkuste najít nejvýznamnější objevy a vynálezy v jednotlivých oblastech
vědy, laueráty oceněnými Nobelovou cenou za fyziku, chemii, medicinu,
atd. Tento úkol Vám pomůže se lépe orientovat ve světové vědě a technice a přispěje také k popularizaci vědeckých poznatků. Odevzdaná práce
by měla obsahovat text se zajímavostmi o daných osobách/ oblastech a
obrazovou přílohu.
Přeji Vám hodně úspěchu!
Susan Simonyan

Termín odevzdání práce je pátek 6. ledna 2017.
Těším se na silný příběh, Tvůj um, kterým jej předáš dál pro obohacení každého, kdo jej bude číst.
Vehovská
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STAŇ SE KRESLÍŘEM KOMIKSU
Milí výtvarníci,
ve výtvarné sekci se v letošní olympiádě budeme věnovat komiksu a jeho
tvorbě. Právě pomocí komiksu lze zachytit a vyprávět mnoho různých
příběhů, které můžeš obohatit
svým výtvarným projevem.
Jak mnozí z vás už možná
vědí, komiks je umělecké
médium, ve kterém jsou za
sebou chronologicky uspořádány kresby s doprovodným
textem, který je často umístěn
v bublinách, nebo v řádku pod
obrázkem.
Zkus zapátrat, zeptej se rodičů, kamarádů či internetu
na to, jaké komiksy znají.
Nech si některý doporučit a
ponoř se do jeho kresleného
příběhu. Inspiraci můžeš také
hledat v Městské knihovně
na Mariánském náměstí, mají
tam bohatou sekci věnující se
komiksu, ve které můžeš najít
autory české, např. Jaroslava
Foglara, ale i světové.

B. Zajímají tě dějiny našeho státu? Máš oblíbenou významnou postavu
z našich dějin? Nakresli o jeho životě a činech komiks.
C. Baví tě vyprávět vlastní příběhy, které mají zajímavou a napínavou
zápletku? Představ nám Tvůj příběh v komisu.
Forma zpracování: Lepené či sešívané leporelo na tvrdých papírech.
Rozměry a výtvarné pojetí dle tvé libosti.
Co hodnotíme?
Především originalitu. Jak ve výběru a hloubce propracování příběhu,
tak ve výtvarném zpracování a projevu. Pamatuj, že v umění se meze
nekladou, a proto tvoř!

Workshop 23. 11. Od 15h do 16h v 1. třídě
Pro zájemce nabízíme dobrovolný workshop komiksu. Představíme si
různé komiksy a jejich autory. Popovídáme si o zásadách tvorby komiksu a jeden společně vytvoříme.
Rozdělení do sekcí:
1. – 2. třída, mladší žáci: zaměřte se především na vyprávění pomocí
obrázků. Pomoc rodičů je vítána.
3. – 5. třída, starší žáci: své obrázkové vyprávění doprovázej textem.
Odevzdej do: 11. 1. 2017
Těšíme se na tvůj komiks!

Zadání: Pomocí komiksu vyprávěj příběh, který bude o ...

Paní učitelka Tereza a Káťa

A. Tvojí rodině. Traduje se u vás v rodině příběh o který se chceš podělit? Zachyť ho v komiksu.
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PŘÍBĚHY V HUDBĚ

PŘÍBĚH Z KRÁLOVSKÉ OBORY

Milí hudební olympionici,

Statečný družiníku,

hudební svět je plný příběhů,
známe písně vyprávějící o
zajímavých osudech. Hudební díla jako například opery
a muzikály bývají doslova
velkými dramaty oděnými
v hudební šat buď stylu klasického (operní orchestr), či
stylu moderního (muzikálový orchestr). I v osudech hudebních skladatelů můžeme
objevit zápletky zasluhující
literární zpracování formou
příběhu či románu.

jménem Jeho Výsosti krále Přemysla Otakara, toho jména druhého,
Tě vyzývám k účasti na lovecké
výpravě v nově otevřené Královské
oboře. Očekává Tě pronásledování
statné červené zvěře, zápas s lítými dravci, číhaná na lstivé škůdce
lesa. Odlož své pohodlí i lenivost,
vzbuď chrabrost, dovednost i bystrost ducha a zavítej mezi nás, služebníky našeho krále, bys osvědčil
sílu své paže při hodu oštěpem,
bystrozrakost střely svého luku,
obratnost v jízdě i v hrubém boji.
Odměnou Ti bude nehasnoucí
sláva a hodokvas hodný hrdinů.
Vzápětí po Tvém ohlasu Ti bude
doručen zvací list s dnem našeho setkání.

1. Teoretická část – zapátrej ve světě hudby a příběh, který tě nejvíc
osloví (libreto opery či muzikálu, text písně, životní osud skladatele či
interpreta), zpracuj do formy sešitu či plakátu. Rozsah je na tvé míře tvořivosti.
2. Nepovinná praktická část – zkus vymyslet svůj vlastní příběh nebo
použij text již vymyšlený a sám ho zhudebni. Své dílo buď nahraj, nebo
živě předveď (zpěv, hra na hudební nástroj). Pokud potřebuješ, můžeš
nás požádat o hudební doprovod.
Na tvé práce se nedočkavě těší
Eva Kukalová a Markéta Hlaváčová

S veškerou úctou Tě zdraví

purkrabí pražský rytíř
Miroslav Zagrapan z Vinoře
královský podkoní zeman
Martin Prokopius z Dunávic
nejvyšší lovčí svobodný pán
Petr Válka ze Všenor

Sepsáno s pomocí Boží L.P. 2016 v den Svatého Kornélia
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PO STOPÁCH TRADIČNÍHO RECEPTU
Česká kuchyně se za posledních několik desítek let dost změnila, ale i
tak mají některá jídla mnoholetou tradici. Například „svíčková na smetaně“ je zmiňována již v první „české“ kuchařce – ve slavné knize „Domácí kuchařka“ vydané v roce 1826, kterou napsala Magdalena Dobromila Rettigová.
Rádi vaříte či pomáháte v kuchyni při přípravě pokrmů? Vydejte se tedy
pátrat po stopách tradičního českého pokrmu, který se dědí z generace
na generaci.
Určitě jste se ve svém životě setkali s tím, že pro Vás třeba na návštěvě
u babičky, tetičky či známých připravili moc dobré jídlo, které se u nich
vaří od nepaměti.
Zkuste takový pokrm připravit a s pomocí kamaráda či maminky nebo
tatínka přípravu zdokumentujte, nejlépe formou fotoknihy s vlastními
poznámkami či ilustracemi.
Vaše „kuchařské knihy“ odevzdejte nejpozději do pátku 13. ledna 2017
(buď přímo v kanceláři školy v Soukenické 20, nebo ve školní družině
Regíně Novákové).

PŘÍBĚH VŠEMI DESETI
Rádi píšete a jde vám psaní i elektronicky? Tak přijďte změřit své
schopnosti v psaní souvislého textu na počítači. Připravte si jakýkoliv
příběh a zkuste z něj během 30 min co nejvíc napsat v počítačové učebně
v den olympiády. Hodnotí se počet znaků (čím více, tím lépe), množství
chyb (čím méně, tím lépe) i originalita textu.
Soutěžíme ve dvou věkových kategoriích:
1. kategorie: 4. - 6. třída - středa 11. 1. 2017, 12:30 - 13:15 (5. vyučovací hodina)
2. kategorie: 7. - 9. třída - středa 11. 1. 2017, 13:20 - 14:05 (6. vyučovací hodina)
Na všechny psavce se těší

p. učitel Martin Jeřábek

Jana Rálková, Regína Nováková
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JAK MĚSTO KE SVÉMU JMÉNU PŘIŠLO
Mnohá města získala své jméno dobrodružnou, vtipnou či napínavou
cestou. Mnozí tuší, že Boleslav založil kníže Boleslav, ovšem u města Jičín
nás třeba hned nenapadne, že byl původně Jitčin. A které Jitce patřil – to
už můžeš objevovat. Zastav se
v knihovnách – půjčí ti různé
příručky a pověsti, najdi si
webové stránky vybrané obce,
zkus přečíst informační tabule
na návsi, povídej si s pamětníky!
Nalezený příběh vzniku jména města či vesničky převeď do podoby
společenské hry.
Cílem je papírová herní plocha A 3 nebo A 2, abychom ji mohli připevnit magnety na tabuli a společně hrát.
Zakresli start a cíl, barevně vyznač „výhodná“ i „nevýhodná“ políčka.
Z tvrdšího papíru nebo čtvrtky vystřihej:
- karty pomocnice (například: Díky skvělé úrodě máš peníze na další
domy, postup o 3 políčka vpřed)
- karty škodičky (například: Přepadl tě loupežný rytíř Kulišák, nemůžeš pokračovat ve stavbě hradeb, 2 kola nehraješ)
Na karty piš jen skutečné události, na které jsi při svém hledání přišel.
Místo figurek přidej barevná kolečka, která zase připevníme magnetky
a budeme jimi posouvat podle štěstí či smůly hráčů :-)
Případné dotazy napiš na pechle73@seznam.cz nebo se zastav osobně.
Hru odevzdej do 12. ledna 2017.
Moc se těšíme na práci každého z vás a hlavně na veselé chvíle, které později prožijeme při hraních vašich her.
Lenka Pecharová (najdeš mne nejčastěji ve 3. třídě),
Klára Pecharová (ráda s tebou popovídám o přestávkách na II. stupni).
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-------------------------------------------------------------------------Přihláška - Olympiáda Veselé školy 2016/2017 - Příběhy
Jméno: _________________________________
Třída: __________________________________
Sekce: _________________________________
Podpis rodiče: ___________________________
Podpisem stvrzuji, že veškeré práce odevzdané do soutěže se tím stanou
majetkem školy.
-------------------------------------------------------------------------Přihláška - Olympiáda Veselé školy 2016/2017 - Příběhy
Jméno: _________________________________
Třída: __________________________________
Sekce: _________________________________
Podpis rodiče: ___________________________
Podpisem stvrzuji, že veškeré práce odevzdané do soutěže se tím stanou
majetkem školy.
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