Individuální výprava do světa komiksů
Ani fakt, že všechny naše aktivity musí běžet v online prostředí, nám nezabrání,
abychom se všichni trochu protáhli a podívali se opět někam do přírody. Skvělou
možností k tomu je naše další individuální výprava. Tentokrát opět vyzkoušíme něco
kapku nového, ale základní smysl zůstává stejný, užít si s rodinou hromadu zábavy.
Zadání výpravy je velmi jednoduché, ale jeho provedení bude záviset na vaší
představivosti a fantazii. Níže najdete několik témat se stručným popisem a vaším
úkolem bude pořídit 9 fotek (na každé nezapomeňte figurovat i vy), ze kterých
následně poskládáte jednoduchý komiks pomocí programu Powerpoint. Jednoduše
vložíš své snímky do prezentace a přidáš krátký text (pod fotku/do fotky jako bublinu či
jinak), který ti pomůže snímky propojit a vytvořit tak tvůj vlastní příběh. Hotovou
prezentaci pošleš Šišce přes email či službou Uschovna.cz (zadáš www.uschovna.cz klikneš na “poslat” - zadáš svůj email, přidáš prezentaci – stačí ji do okna prohlížeče přetáhnout nebo přes tlačítko “vyberte
soubor”- zadáš email info@ctveraci.cz a dáš tlačítko “odeslat“). Svůj výtvor pošli nejpozději do půlnoci 21. února. Za
výpravu můžeš získat až 20 Mustangů a výše tvé odměny se bude odvíjet od 9 komiksových snímků (za každý 2M), tak i
bonusového úkolu navíc (2M).
Kdy: kdykoliv v termínu od čtvrtka 11. 2. do neděle 21. 2. 2021 (trasa i čas záleží jen na vás, vyrazit můžeš i vícekrát)
Mezi oddílová soutěž: Jako již tradičně vyrazí na stejnou výpravu i 27. oddíl skautů z našeho střediska, otázkou tedy zůstává,
komu se povede lépe. Pokud nám chceš pomoci zvítězit, pokus se udělat co nejnápaditější komiks, který bude hezky
navazovat.
Pamatuj, že individuální výprava je zcela dobrovolná a ber ohled na to, kdyby rodiče neměli čas. Plánujeme, že připravíme
i další, tak když to nestihneš nyní, vyrazíš příště.
Témata, ze kterých můžeš vybírat, jsou vypsána zde:
1) Cesta za pokladem
Pirátský poklad, prozkoumávání pyramidy, Minecraft poklad? Na jaké dobrodružství se vydáš ty a co bude tvým
pokladem?
2) Výlet do pohádky
Chceš navštívit Karkulku, bojovat s drakem nebo se stát kouzelnicí? Zde máš dveře otevřené.
3) Severní pól
Budeš objevitelka nebo tučňák klouzající se po ledu? Jak si severní pól a cestu na něj představuješ ty?
4) Objevování nového místa
Tajuplná džungle, nový světadíl, nebo dokonce celá cizí planeta? Jaké místo nalezneš zrovna ty a co je tam zajímavého?
5) Sportovní výkon
Není nic lepšího než trocha sportu, ale bude to jen trénink, závody, nebo rovnou celá olympiáda? Převeď se.
6) Dovolená
Pojedeš se ohřát někam k moři, nebo raději vyrazíš do deštného pralesa? Kam by ses ráda podívala a co bys ráda viděla?
7) Představení zajímavých míst
Toto téma je spíše záložní a více konkrétní, tvým úkolem je představit zajímavá místa, kam jste se s rodinou během
této výpravy vydali. Série 9 fotek míst, která tě během výletu zaujmou s jejich popisky, je přesně to, co máš odevzdat.
Bonusový úkol
Na této výpravě máš šanci splnit ještě jeden bonusový úkol. Zadání je velmi jednoduché. Vyrob doma svoji vlastní kešku
(použij nějakou malou plastovou krabičku, která je vodotěsná – např. od hračky z Kinder vajíčka, ale jde použít cokoli) a
během výpravy najdi nějaké příhodné místo, kam ji umístíš. Vhodná je dutina nějakého stromu či podobný výrazný úkryt
(nepokládej ji pouze na zem do nějakého křoví). Až takové místo najdeš, načti si jeho přesné GPS souřadnice (lze použít
aplikaci mapy.cz) a vyfoť se, jak kešku schováváš (na fotce by měli být i nějaké orientační body – velký strom, skalka atd.).
Až budeš posílat svou prezentaci, napiš do zprávy pro příjemce GPS souřadnice a přidej výše zmiňovanou fotku. My následně
uděláme interaktivní mapu, kam zaneseme všechny vaše kešky a v budoucnu je budete moci sami navštívit a napsat tam
nějaký vzkaz. Na některé se nejspíš v budoucnu podíváme i během běžné výpravy. Tak neváhej, najdi nějakou krabičku, dej
do ní papír se svým prvním vzkazem a tužku + případně nějakou drobnost a vzhůru do toho.

Kamarád mi říkal, že tu
někde má být poklad.
Hele támhle něco je!

Taky k tomu pokladu mohl
někdo postavit most…

Měl jsi pravdu, je tu
nějaká mapa.

Tak tohle jsem teda
nečekal!

To je ale dobrota!

