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Fantastický den ve filmovém světě Karla Zemana
Zveme Vás k účasti v projektu Filmouka v Muzeu Karla Zemana
v Praze podporovaného Ministerstvem kultury České republiky. Cílem projektu je zprostředkování celodenního programu
pro žáky základních a středních škol zaměřeného na filmovou
tvorbu a animaci prezentovaného v kontextu vyučovaných
předmětů na školách. Žáci se interaktivním způsobem seznámí
s životem a dílem jednoho z nejznámějších českých režisérů
zasazeného do domácího i světového vývoje filmové tvorby
s odkazy na související dějepisná, zeměpisná, fyzikální, přírodopisná
či výtvarná fakta vybraná vzhledem k jejich studijnímu stupni.

Díky synergickému efektu několika druhů aktivit, uceleného souboru
připravených výukových materiálů a kombinaci výukových metod
projekt usiluje o komplexní vhled do klasické i současné filmové
tvorby s důrazem na rozvoj klíčových komunikativních, sociálních
a pracovních kompetencí žáků. Fantastický den ve filmovém
světě Karla Zemana jedinečně kombinuje tzv. třífázový model
učení se zábavou, interaktivitou a s metodami kritického myšlení.
Zásluhou finanční podpory Ministerstva kultury České
republiky Vám tak nabízíme až 6 hod. program za dotovanou
cenu 95 Kč za žáka (původní cena 495 Kč).

Celodenní program zahrnuje:
Komentovaná prohlídka Muzea Karla Zemana
Průvodci přiblíží klíčové momenty tvorby i osobního života Karla
Zemana, vysvětlí význam jeho díla v kontextu české, evropské
i světové kinematografie a pomohou lépe pochopit, jaká kouzla
tento „český Meliés“ ve svých filmech používal.
Žáci se dozví nejen o podobě díla Karla Zemana, ale také o podmínkách filmové tvorby v kontextu historie a politické situace
v letech 1940–1980. Výstava Cesta filmu, přiblíží dětem život filmu
od nasnímání obrazu až po digitální restaurování.
Doba trvání: 45–60 minut.
Kapacita jedné skupiny: 15 dětí.
Komentované prohlídky mohou startovat s 15 minutovým
rozestupem. Metodický list k prohlédnutí zde.
Workshop animace a trikové tvorby
Úvodem lektorky představí historii animace a seznámí děti s různými
technikami. Do zorného pole dětí se tak dostávají nejen animační
techniky, které využíval Karel Zeman ve své tvorbě (plošková
animace, animace s loutkou), ale i další současné techniky jako
pixilace nebo klíčování. Následně si děti vše prakticky vyzkouší
a společně si vytvoří vlastní film. Při práci lektoři zohledňují věk
a pokročilost dětí v dané tématice. Ve workshopech animace
kombinujeme vzdělávání a zábavu, tzv. edutainment. Workshopy
vedou zkušení lektoři - absolventi oboru animace na FAMU,
profesionální animátoři z filmových studií, členové filmově
vzdělávací platformy FreeCinema.
Doba trvání: 120 minut.
Kapacita jedné skupiny: cca 20 dětí.				
Metodický list k prohlédnutí zde.

Experimentování s expozicí muzea
Po seznámení se s jednotlivými trikovými postupy během
komentované prohlídky si je žáci na vlastní kůži vyzkouší. Natočí
si krátká videa a pořídí fotografie v muzejních interiérových
i exteriérových kulisách, kde jako herci vystupují oni sami nebo
jejich spolužáci. Natočí si např. vlastní scénu s mamutem, proletí
se na křídlených koních Barona Prášila a doslova vstoupí do tří
filmů Karla Zemana pomocí moderní metody klíčování se zeleným
plátnem. Základem aktivity je využívání experimentů a vlastního
objevování s reflexí.
Doba trvání: 15–30 minut.
Metodický list k prohlédnutí zde.

Kreativní výtvarné dílny
Výtvarná dílna představí dětem tradiční filmový materiál, z něhož
si vyrobí jedinečnou lampičku. Cílem je mladým návštěvníkům
vyrůstajícím v době digitálních technologií nabídnout možnost
seznámení se s tímto již málo používaným materiálem a názorně
demonstrovat jeho praktické využití.
Doba trvání: 30–60 minut.
Kapacita jedné skupiny: cca 20 dětí.
Metodický list k prohlédnutí zde.

Projekce dokumentu Filmový dobrodruh Karel Zeman
Filmový dobrodruh Karel Zeman je životopisný film, který se
ohlíží za životem, prací a významem génia světové kinematografie.
Zhlédnutí dokumentu vhodně doplňuje celkovou koncepci
programu a zprostředkovává informace od odborníků
na klasickou i současnou filmovou tvorbu. Dokument je
možné poskytnout pedagogovi k promítnutí ve škole před
či po návštěvě programu nebo uspořádat projekci přímo
v prostorách Muzea.
Doba trvání: 90 minut.
Metodický list k prohlédnutí zde.

Motivační hry v expozici
Hru si může projít každý žák sám či ve skupině. Jejím smyslem je
zprostředkovat poznání života a díla Karla Zemana, ale i trikového
filmu jako takového. Hra je motivována odhalením něčeho
tajemného, dobrodružného, což je i všudypřítomným principem
filmů Karla Zemana. Nabízíme tři hry a volba závisí na věku žáka.
Cesta do pravěku
Menší dobrodruzi od 4 do 7 let se vydají společně s filmovými hrdiny
proti proudu času do světa dinosaurů. Za jejich putování jim bude
odměnou trilobit, kterého si pak mohou nabarvit dle své fantazie a libosti.
Metodický list k motivační hře Cesta do pravěku
k prohlédnutí zde.
Hra k prohlédnutí zde.
Vynález zkázy
Hra je určena žákům od 7 do 12 let. Pracovní list provede účastníky
filmem Vynález zkázy. Položí dětem otázky, s jejichž pomocí zjistí,
jak Karel Zeman vytvářel kombinované filmy, nebo jak vznikají
filmové triky. Děti po zodpovězení otázek vyluští frekvenci, kterou
naladí na rádiu a získají kód k pokladu – sádrové ponorce, která
jakoby vypadla z filmu Vynález zkázy, a kterou si mohou nabarvit
podle své fantazie.
Metodický list k motivační hře Vynález zkázy
k prohlédnutí zde.
Hra k prohlédnutí zde.

Mezi literaturou a filmem
Hra je určena starším žákům ZŠ a SŠ, kterým zábavným způsobem
představuje spojení filmů Karla Zemana s jejich literárními
předlohami napříč celou historií české i světové literatury. Hráčům
se díky ní ukáží nové souvislosti mezi filmy Karla Zemana a jejich
literárními předlohami, a zároveň si otestují schopnost spolupráce
v týmu, logické myšlení a trpělivost.
Doba trvání: 15–30 minut.
Metodický list k motivační hře Mezi literaturou a filmem
k prohlédnutí zde.
Hra k prohlédnutí zde.

Informace před návštěvou
•Nabídku je možné čerpat jen do konce roku 2019 a pouze v plném rozsahu.
•Cena až 6 hod. programu je 95 Kč za žáka. Možné využití několika tříd z jedné školy.
•Vzhledem k omezené kapacitě je nezbytné školní skupiny objednat předem na konkrétní
datum a čas. Doporučujeme se objednat s minimálním 14 denním předstihem a s objednáním
neváhat. Kvůli výraznému finančnímu zvýhodnění očekáváme velký zájem.
•Muzeum je otevřeno denně od 10:00 do 19:00 hodin (poslední vstup v 18:00).
•Doporučujeme pro děti od 8 let.
•Nevyžadujeme jmenný seznam dětí.
Telefon: +420 724 341 091 | E-mail: skoly@muzeumkarlazemana.cz

Těšíme se na vaši návštěvu!
Muzeum Karla Zemana | Saská 3, Praha 1 – Malá Strana
		

Projekt je realizován za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR. Děkujeme.

