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MAP II v ORP Slavkov u Brna
připravil pro děti I. stupně základních škol aktivitu s názvem

Kreslíme obrázky
do knihy povídek a příběhů Slavkovska
Připravujeme vydání sebraných povídek, příběhů Slavkovska pro základní školy. Co ale
potřebujeme, to jsou ilustrace, jednoduché ilustrace k jednotlivým příběhům.
Pro potěšení hraběcí rodiny kounicovské musili v panském
dvoře ve Slavkově chovati velké hejno pávů. V době
slavkovské bitvy byl jejich pasákem 14letý Martin Halouzka
z Křenovic. Denně je pásl na polích mezi zámkem a Oborou.
Nádherní ptáci vždy budili živou pozornost…

Nabízíme dětem ze škol
z ORP Slavkov u Brna
možnost podílet se na
ilustrování knihy.
Jak na to?

Přečtěte s dětmi některý z příběhů z pracovní verze knihy pro I. stupeň základních
škol a nechte je tvořit ilustrace libovolnou technikou. Obrázek by
měl
být
Byl jednou v dědině osiřelý chlapec Petr – daný za pohůnka
alespoň
na
k sedlákovi. Protože nikoho neměl, musil snésti od výrostků
výkresu
na pastvě mnohý nejapný šprým. V tu dobu byla zase „Na
o velikosti A5. Děti mohou
valech“ otevřená prohlubeň. Pasáci se všelijak starali, aby
tvořit ve škole, ve školní
jim ušel čas do večera…
družině, doma. Z obrázků pak
vybereme zajímavé ilustrace k jednotlivým příběhům. Chceme vybrat co nejvíce z nich,
vytvořit několik verzí knihy.
U velešovského splavu na Rakovci se usadil mladý hastrman.
Třídy, které se aktivity
Nikomu neškodil, ale rád užil příležitosti, kde by se dostal do
zúčastní, získají výtisky pro
společnosti lidí. Tak jednou přišel večer k taneční zábavě
svoji školu. Více informací i
v pěkném obleku, že ho v přestrojení nepoznali. Vybral si
pracovní verzi knihy ke
děvče a tančil tak horlivě, až mu začala kapati ze šosu voda…
stažení najdete na webu
našeho projektu www.map-slavkov.cz. Těšíme se na spolupráci s vaší školou.
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