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Aktuální magazín projektu Místní akční plán Trutnovsko II

V době nouzového stavu jsou školáci nuceni trávit hodně
času u počítače. Realizační tým Místního akčního plánu
Trutnovsko II přemýšlel, jak děti od klávesnic a monitorů
zvednout. Výsledkem je fotovýzva s názvem "Fotíme náš
region". Začali jsme hledat zapálené kantory, kteří by
byli ochotní strhnout své žáky k fotografování regionu.
Žáci druhého stupně základních škol z území ORP 
 Trutnov   zvěčňovali  zajímavá  místa v regionu, krajinu
nebo památky. Titulní snímek na této stránce je dílem
Aničky Svobodové,  žákyně 6.A  Základní školy  R.  Frimla 
v  Trutnově.  Kromě  této  školy  se  k  akci  připojily také 
ZŠ Mládežnická Trutnov, ZŠ Úpice-Lány, ZŠ Bratří
Čapků Úpice, ZŠ Mraveniště Markoušovice a ZŠ Malé
Svatoňovice. Výsledkem je celkem 151 úžasných snímků,
z nichž jsme vyrobili slideshow a vše podbarvili hudbou.   
Hotová  díla   jsou  k  vidění  na  našem  YouTube  kanálu 
na adrese bit.ly/fotovyzva_2021. 
Fotovýzva má také posílit vztah dětí k místu, kde žijí
nebo kde navštěvují školu. Díky principům "místně
zakotveného   učení"   se  vzdělávání  propojuje  s  děním 
ve vlastním městě či obci. V neposlední řadě se rovněž
posiluje  ekologická  nebo  kulturní  gramotnost  školáků. 

Petr Záliš

https://www.youtube.com/watch?v=nzDhCepTXts&list=PLIS8A08hzLO2UbXotq7Upy3iyf7LHCZ-T


Ze ZŠ Mládežnická Trutnov k nám dorazilo celkem 24 úžasných fotografií. Jsou na nich krkonošská
panoramata, zimní příroda, záběry z Trutnova nebo dechberoucí západ Slunce. Autory snímků jsou žáci
šesté až osmé třídy Ondřej Malík, Matěj Gärtner, Matěj Löbl, Jiří Kondos a Ondřej Filip. "Fotovýzva MAP
Trutnovsko se ke mně dostala díky našemu panu řediteli, který nás informuje vždy a včas o veškerých
akcích. Jelikož rád fotím a čeká mě i kurz focení, hned mne tato nabídka oslovila. Přemýšlel jsem, jak využít
fotovýzvu v distanční výuce. Učím tělocvik a také předmět člověk a svět práce. Po krátkém dumání jsem si
řekl, že to "našroubuji" do předmětu člověk a svět práce pod hlavičkou práce s digitálními technologiemi.
Vyhlásil jsem soutěž přes náš komunikační portál classroom a zadal práci jako dobrovolnou. Po týdnu jsem
obdržel nějaké fotografie a pomalu snímky ukládal. Děti byly nadšené a focení je bavilo. V této těžké době,
kdy se nemůžeme vídat a společně si zacvičit, tak toto pro ně bylo také motivací na procházku na čerstvém
vzduchu. Někteří rodiče  poděkovali za dobrý nápad," hodnotí učitel Jiří Šembera, který byl školním
koordinátorem akce. 
 

 

Naše výzva "Fotíme náš region" nezůstala bez odezvy ani na úpické ZŠ Bratří Čapků. "Uvítala jsem tuto
aktivitu jako dobrý nápad jak "dostat" děti od počítačů na čerstvý vzduch. Po předání informací o soutěži
žákům 8.A, kde jsem třídní, na fotovýzvu zareagovaly Dominika Meierová a Anna Písaříková. Obě dvě rády
fotí, obě se rády pohybují v přírodě. Jejich fotografie mají myšlenku. Podařilo se jim zachytit kousíček
našeho krásného a rozmanitého regionu tak, jak ho vidí vlastníma očima. Mohli  bychom  příště  v našem
regionu  fotit  cokoliv,  co  má  souvislost  s  vodou, případně  jakékoliv zvíře v přírodě. Nebo něco ošklivého,
mám na mysli například odpady," přichází s dalšími nápady učitelka Věra Nývltová a my jí za to děkujeme. 
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Základní škola Bratří Čapků Úpice

 Základní škola Mládežnická v Trutnově

Matěj Gärtner, 7.A Ondřej Malík, 6.A Jiří Kondos, 8.A 

Anna Písaříková, 8.A Dominika Meierová, 8.A Anna Písaříková, 8.A 



 

Pestrou škálou devatenácti krásných fotografií přispěla do naší výzvy trutnovská ZŠ R. Frimla. Pod
snímky zvířat, Krkonoš nebo jarního kvítí jsou podepsaní šesťáci Anna Svobodová, Bára Hyjánková,
Karolína Weberová,  Láďa Rozenský  a  Natálie Rozenská, Roman Soukup z 8.B  a deváťáci Vojta Bernáček 
se Štěpánkou Cvrčkovou. "Některé děti to asi zaujalo, ty pochválím a podpořím v další činnosti. Obrázky
jsem musel dost vyselektovat. Například hned po předání zjednodušené výzvy se všemi podmínkami mi
přišly  dvě rozmazané fotky mobilem pořízené  pravděpodobně  z okna  domu.  Nebo  naopak  padesát   fotek 
z rodinného výletu, každá o velikosti 15 MB, selfie, psi, kočičky... Ale mám radost z těch, kterým to udělalo
radost, tam to účel splnilo," hodnotí průběh akce učitel Pavel Bobr, který pro fotografování žáky Základní
školy R. Frimla získal. 
 
 

Talentované fotografy jsme objevili také v Markoušovicích. Na ZŠ Mraveniště, která je malou rodinnou
školou komunitního typu, vzniklo v rámci naší aktuální fotovýzvy celkem 40 působivých momentek. Svůj
nesporný um prokázali autoři snímků Běta Beierová, Jeremi Beneš, Julie Bolehovská, Sebastian Mach, Mia
Měřínská, Matyáš Portych, Ondřej Portych, Nela Růžičková, David Turek a Šimon Turek. Jedná se o žáky
čtvrté, páté a šesté třídy. "Většina školáků se zapojila s velkou radostí a bylo vidět, že je focení zaujalo a
bavilo. Společně jsme vzájemnému sdílení věnovali přibližně hodinu času při online konferenci, která nám
zakončuje školní týden. Vyfotit snímek většinou nebyl problém, náročnější už bylo vymyslet název či přidat
popis. Díky za nabídnutou aktivitu, která i nás všechny z Mraveniště posunula v poznání svých dovedností i
našeho regionu dál," ocenil fotovýzvu markoušovický učitel Michal Šafránek, který školáky pro
fotografování stromů, rostlin, pohoří nebo památek získal.
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Základní škola R. Frimla v Trutnově

 Základní škola Mraveniště Markoušovice

Matyáš Portych, 6. třída Mia Měřínská, 5. třída Nela Růžičková, 4. třída 

Láďa Rozenský, 6.B Roman Soukup, 8.B Štěpánka Cvrčková, 9.A 



Na ZŠ v Malých Svatoňovicích pojali výzvu "Fotíme náš region" jako akci Školního parlamentu. Výsledkem
je soubor dvaadvaceti nápaditých snímků, které zachycují novou rozhlednu Žaltman, kostel v Batňovicích
nebo západ Slunce. Nejmladší fotografkou byla Anna Vondráčková z páté třídy. Šesťáky zastupují Klaudie
Gruntová a Josef Smutný, sedmáky Eliška Teichmanová, osmáky Bára Sádovská a nejsilnější zastoupení
měla  mezi  fotografy  devátá třída - poděkování  zaslouží  Jáchym Kopecký, Martin Krtička, Jakub Müller 
a Hana Kneifelová. "Členové našeho Školního parlamentu se akce aktivně účastnili. Očekávali sice větší
zájem od dětí, ale nakonec jsme požadovaný počet fotek nasbírali a děti byly spokojené. Žáky focení baví,
samotnou mne překvapilo, jakou mají vnímavost pro krásu našeho prostředí a života vůbec. Vaše výzva má
pro nás ještě jeden důležitý moment - děti ze Školního parlamentu chtějí zorganizovat soutěž ve focení pro
naši školu," prozrazuje třídní učitelka 5. třídy Eva Brátová, která focení žáků na škole koordinovala. 
 
 
 

 

Úpické náměstí, Staré bělidlo, libňatovský křížek nebo zvonička v Havlovicích. To jsou objekty, na které
se v rámci naší fotovýzvy zaměřili žáci 6. - 9. třídy ZŠ Úpice-Lány. Pochvalu a poděkování zaslouží Jeník
Balcar, Lenka Bekrová, Linda Dibelková, Radim Dirbak, Tomáš Folc, Monika Holanová, Matyáš Horák,
Tereza Janečková, Julie Janovská, Natálie Janovská, Jiří Kejzlar, Pavel Kraus, Jakub Krčmář, Štěpán Kysela,
Vendula Menšíková, Karel Píša, Dominika Strachotová, Denis Suk, David Švrčina, Tomáš Tomčiak, Jan
Vlček, Šimon Vlček, Dorota Vojtěchová a Tomáš Zelinka. "Děti měly na poslání fotek zhruba měsíc. Posílaly
je na Moodle, ve kterém nám náš IT specialista Zdeněk Hrabánek připravil speciální kurz. Někteří učitelé
toho využili a motivovali žáky jedničkou do výchovy ke zdraví nebo výchovy k občanství. Jak se toho naši
žáci zhostili, posuďte sami," říká koordinátorka fotovýzvy na lánské škole Iva Roudná. Třídní učitelka 6.B
se focení ve volném čase sama ráda věnuje. 
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Základní škola Úpice-Lány

 Základní škola Malé Svatoňovice

Bára Sádovská, 8. třída Klaudie Gruntová, 6. třída Martin Krtička, 9. třída 

Jan Balcar, 6.B Dorota Vojtěchová, 8.A Tomáš Folc, 9.A 
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Realizační tým MAP Trutnovsko II v regionu dlouhodobě
sleduje zájem učitelů propojit se, vzájemně se inspirovat
a sdílet dobrou i špatnou praxi. Naším původním
záměrem bylo uspořádat osobní setkání, ale to teď
bohužel ještě není možné. Přicházíme s aktivitou, která
by tato setkávání mohla nastartovat do budoucna.
Připravili jsme pro Vás velký blok webinářů s názvem
UČITELÉ SOBĚ. "V rámci tohoto bloku zahajujeme od
dubna propojování učitelů chemie, anglického jazyka,
matematiky a zeměpisu. V květnu budou pokračovat další
předměty,"   vysvětluje  Jan  Balcar,   ředitel  Místní  akční 

skupiny Království – Jestřebí hory, o.p.s., která je nositelem projektu. Zájemci o účast na webinářích se
mohou průběžně hlásit na zalis@kjh.cz nebo na telefonním čísle 731 453 724. 
Z pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti také vzešla aktivita s názvem "Oprašujeme
pohádkovou klasiku aneb děti čtou dětem". Děti z prvního a druhého stupně základních škol nebo žáci
základních uměleckých škol během dubna načítají krátké pohádkové příběhy klasických autorů, výsledné
"audioknihy" poputují do mateřských škol, kde je učitelky budou pouštět dětem. Přitom budou nadále
probíhat webináře, které reagují na zájem pedagogů z našeho regionu. Veronika Balcarová z Jiráskova
gymnázia v Náchodě měla velký úspěch se školením k interaktivní tabuli Google Jamboard, 7. dubna
proběhne její další webinář k aplikaci Classroom a práci s učebnami. Dvojice školitelů ze společnosti
Edutime Václav Fišer a Zdeněk Heteš nám prozradí, jak zefektivnit online hodinu. Zaměří se na virtuální
tabuli  Whiteboard.fi,  multifunkční  aplikaci  Classkick  nebo  na  grafický tablet. Připravuje se  spolupráce 
se  Safari Parkem  Dvůr Králové. Rádi také přivítáme náměty od Vás.  Přejeme  pevné zdraví a hezké jaro!
                                                                                                                                                                         Petr Záliš

Bližší informace k jednotlivým aktivitám Vám budou zasílány e-mailem. Kompletní přehled najdete na stránkách
www.kjh.cz v sekci Místní akční plány.  Neváhejte nás kontaktovat na zalis@kjh.cz, případně  na telefonním čísle 
731 453 724. Zpravodaj vychází jen elektronicky a je zasílán partnerům zapojeným do projektu MAP Trutnovsko II. 

UČITELÉ SOBĚ, audioknihy i webináře

MAP Trutnovsko II - plánované akce

Webinář pro učitele "Triky, jak zefektivnit online hodinu" (V. Fišer, Z. Heteš)

Online kulaté stoly s řediteli MŠ, ZŠ, ZUŠ nebo speciálních školSt 28.4. 12:30 

Út 27.4. 13:30 UČITELÉ SOBĚ - Zeměpisáři zeměpisářům (M. Šafránek, ZŠ Mraveniště)

Čt 22.4. 13:30 UČITELÉ SOBĚ - Matematikáři matematikářům (I. Jiříčková, ZŠ Úpice-Lány)

Út 20.4. UČITELÉ SOBĚ - Angličtináři angličtinářům (P. Nývltová, MG a SOŠ Úpice)13:30 

Čt 15.4. 13:30 Jednání pracovní skupiny pro financování

Út 13.4. 13:30 UČITELÉ SOBĚ - Chemikáři chemikářům (V. Balcarová, Jiráskovo gym. Náchod)

18:00 Čt 8.4. 

Čt 8.4. 

St 7.4. 

14:15 Jednání pracovní skupiny pro rovné příležitosti

14:00 Webinář pro učitele "Aplikace Classroom" (V. Balcarová, Jiráskovo gym. Náchod)

mailto:zalis@kjh.cz
http://www.kjh.cz/plany.php

