Máte minútku?
kreatívna úloha
(6.9. -29.11.2013)

Úvod:
Prvá úloha v tomto školskom roku je zameraná na vašu kreativitu, preto sme si istí, že sa do
úlohy zapojí veľké množstvo Recyklohráčov. Ako názov napovedá, zaberie vám len
minútku:-), no je náročnejšia na prípravu a taktiež na realizáciu, preto sme na splnenie tejto
úlohy vymedzili dlhší čas ako obvykle. Je určená pre všetky kategórie a s malou pomocou
dospelých to bude pre všetkých určite veľká zábava. Cieľom aktuálnej úlohy bude motivovať
ešte nezapojené školy zapojiť sa do projektu Recyklohry.

Zadanie pre všetky stupne (MŠ, ZŠ-1.,2.stupeň, SŠ):
Zahrajte sa na chvíľu na hercov a herečky, podaktorí možno aj na režisérov a kameramanov
a pokúste sa vytvoriť krátku reklamu alebo spot, ktorý by motivoval ešte nezapojené školy
pridať sa do projektu Recyklohry.
Reklamu môžete poňať ako krátky príbeh, kreatívne vyjadrenie výhod projektu, vytvorenie
výstižného sloganu s vtipným znázornením, katastrofický, ale pritom vtipný príklad ako
skončí škola, ktorá nie je v projekte Recyklohry.
Video by nemalo presiahnuť 1 minútu. Pri natáčaní môžete použiť rôzne rekvizity, ľubovoľný
počet účinkujúcich, natáčať možete na rôznych miestach v interiéri alebo exteriéri. Celý
scénár je iba na vás, tak buďte kreatívni a vymyslite na Recyklohry najlepšiu reklamu.
V reklame môžu účinkovať žiaci z rôznych stupňov školy, dokonca aj učitelia a
nepedagogický zamestnanci školy.
Pri natáčaní videa môžete použiť kameru, fotoaparát, ale aj lepší mobil. Záznam potom
nahrajte na DVD a pošlite na našu adresu. Nezabúdajte však, že aj kvalita videa bude mať
vplyv na hodnotenie.
Hodnotenie:
Každá škola, ktorá nám pošle jedno krátke video,
spľňajúce požadovanú dĺžku, získa 200 bodov. 3
najlepšie
videá v každej kategórii odmeníme
bonusom 500 bodov. Zasielanie splnenej úlohy
bude v tejto úlohe výhradne POŠTOU!
Rozhodujúci bude dátum pečiatky na obálke. Pred

zaslaním DVD na našu adresu skontrolujte správnosť údajov na záznamovom liste a
spustiteľnosť DVD.
Termín odovzdania prác:
29.11.2013

Hodnotenie prác:
13.12.2013

Vyhlásenie výsledkov:

19.12.2013

Odovzdanie úlohy:

Škola zašle do súťaže DVD, na ktorom bude nahratá jedna krátka reklama, spot podľa
zadania. Škola zašle len jednu reklamu na jednom DVD. Prácu odošlite poštou (na adresu:
Recyklohry, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava), nezabudnite zaslať záznamový list.

Vzor záznamového listu
(formu si zvolí sama škola, list však musí obsahovať nižšie uvedené údaje)

Škola:
IČO:
Zodpovedná osoba (učiteľ):
Kategória školy - podľa veku (MŠ, ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň, SŠ):
Úlohu vypracovali žiaci (trieda):
Dňa:

