
Věk: 6-8 let
Počet: max. 24
Délka: 7 modulů
Počet pedagogů: 1-2
   Partnerské zařízení: 
   není podmínkou

Stroj času 
S komiksem do minulosti

Cíle projektu:
• seznámit děti s komiksem a tvorbou komiksového příběhu
• ukázat dětem, jak lze kreativně používat a kombinovat různá média 
   a technologie (malba, papírové loutky, fotografie) 
• poznat historii místa, kde se jejich zařízení nachází

Příprava: 
• zajištění techniky a materiálu
• případně: příprava návštěvy sousední země nebo partnerského zařízení 

Idea projektu:
Prostřednictvím projektu se děti seznámí s tím, jak vzniká komiks, a pokusí se ve skupinkách 
vlastní komiksový příběh vytvořit. Projekt tímto podpoří děti v kreativním využívání 
nových technologií.

Na začátku projektu děti vyslechnou nedokončený příběh, jenž je přenese do minulosti místa, 
kde se nachází jejich škola (vesnice, město či region). Děti budou mít za úkol tento příběh 
dle vlastní fantazie prostřednictvím komiksu dokončit, mají přitom určeno několik slov, 
která se v příběhu musí vyskytnout. Jednotlivá „okénka“ komiksu budou děti vytvářet 
za pomoci výtvarných potřeb a následně je budou fotografovat. Výsledkem tak bude 
fotografický komiks - fotokomiks.

Realizace:

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

Modul 6

• představení projektu v zařízení, domluva s pedagogem, společné 
   naplánování projektu, případně návštěvy sousední země 
   (cestovní doklady, souhlas rodičů, autobus)
• první seznámení se s dětmi, představení projektu a jazyková animace
 • jazyková animace s tématikou "malování" a "historie" (slova jako barvy, 
   papír, tužka resp. hrad, zámek, král apod.)
• Co je to komiks? A jak funguje? ukázky komiksů, představení fotokomiksu
• uvedení do tématu (historie místa), vyprávění nedokončeného příběhu, 
   zadat slova, která děti při vytváření komiksu musí použít
• začátek práce na obrazových scénářích komiksu

• jazyková animace
• dokončení obrazových scénářů
• vyrábění postav (nakreslené, vystřihnuté a nalepené na špejli), kulis příběhu 
   i jednotlivých "bublin" (rovněž nalepených na špejle), v nichž budou napsány 
   promluvy postav

• jazyková animace
• focení jednotlivých okének komiksu
• třídění fotografií a jejich úprava v počítači/tabletu 

• návštěva sousední země spojená s návštěvou nějaké historické 
   pamětihodnosti (hrad, muzeum, historické centrum města, skanzen 
   apod.) nebo partnerského zařízení

• výběr, úprava a tisk fotografií pořízených při návštěvě sousední země
• lepení fotografií na velkou čtvrtku (A3) 
• vystavení tabla ve třídě či na chodbě školy

Modul 6 • prezentace výsledků projektu ostatním dětem ve škole
• jazyková animace
• hodnocení projektu

Tipy:
• Je dobré představovat dětem základy fungování komiksu 
   na komiksových příbězích, které samy dobře znají.
• Snažte se, aby se na tvorbě komiksu podílely opravdu 
   všechny děti ze skupinky. Je možno určit, že každý 
   vytvoří alespoň jednu postavu, 
   která v komiksu vystupuje.

Alternativy:
Modul 2: Při zadání slov, která děti musí při tvorbě komiksu použít, lze domluvit podmínku, 
že není nutno použít úplně všechna slova, ale pouze určitý počet z nich.

Modul 4: Modul lze dle potřeby rozdělit do dvou modulů. Celý projekt by pak probíhal 
v 8 modulech.

Modul 6: Výstavu komiksů lze doplnit o tablo s fotografiemi zachycujícími návštěvu 
sousední země.
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Materiál: 
• pastelky/vodovky, nůžky, lepidlo, špejle, papír
• fotoaparát/smartphone/tablet, počítač
• tiskárna


