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Výborné uložení fotek z vašich akcí je jejich zaslání na skautjunak@skaut.cz, 
staèí k jedné èi 

dvìma fotografiím 
pøipojit krátký komentáø 

a vaše akce se stane 
souèástí historie 
èasopisu SKAUT!

rádcovník

Pøipomínka 
atmosféry fotkou 

i videem 
Focení i fi lmování je kromě uchování okamžiku i příjemným zdrojem zábavy na akci! Pamatujte, že výsledek je váš a nemusí vypadat profesionálně. Přesto není špatné dodržet pár jednoduchých pravi-del. Připomeň si je nalistováním minulého ročníku SKAUTa či vygoogli na internetu.Důležité je vše dobře uschovat. Nejlépe se prohlíží fotografi e vytištěné a uspořádané v kronice či albu, samozřejmostí jsou pak webová alba propojená s družinovými stránkami, sdílení na facebooku (pozor, s kým fotky sdílíte!) a pořádná záloha dat na pevném disku. 

Vytisknìte si výbìr fotek za uplynulý rok a vytvoøte plakát, ke každé fotce staèí krátký komentáø! Plakát pak vyvìste v klubovnì, každý pøíchozí si ho se zájmem prohlédne.

Nezvládáte psát kroniku ruènì? Pištì ji alespoò na družinovém webu èi blogu!

Družinová historie 

Co by to bylo za družinu, která by si nezaznamenávala svoji 

činnost a jen plula kupředu...? Jak je známo, z minulosti se 

můžeme poučit, ale také pobavit a i příjemně zavzpomínat. 

To k družině neodmyslitelně patří. Jak zaznamenávat 

družinovou historii? 

aneb jak zachovat vzpomínky
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            Vaše klubovna – vaše historie
Co je jednoduššího, než nechat „vzpomínky“ všem na očích, v klubovně? Fotky z táborů, táborové vlajky, poháry z akcí. Proč tohle všechno skla-dovat v krabicích, když máte volné zdi a stropy? Deset let staré fotky, nebo ještě starší táborová vlajka pověšená jen tak na zdi na návštěvníky vaší klubovny určitě neudělá moc dobrý dojem. Můj osvědčený způsob je nechat pro zachování společných vzpomínek jednu celou volnou zeď. Vlevo si jednou za čas vyměníme foto-grafi e, které máme za sklem, vpravo zase věšíme různé památky z výletů a nahoře nám visí vlajky. Je to naše památná zeď a rádi na ni s úsměvem koukáme.  

Kronika – kniha vzpomínek

Chronos znamená řecky čas a vaším úkolem v kronice 

je právě zaznamenat časové údaje, tedy události. 

A určitě by neměla chybět v tradicích vaší družiny. 

Pár rad, jak můžete zaznamenávat 

       do vaší kroniky:

•  datum schůzky/akce, kdo přišel,   

autor zápisu
•  rozdělte si zapisování do kroniky   

a určete si pevný řád a systém

•  zapisujte ručně – vaše kronika   

se stane cennější

•  zápisy pište co nejdříve (po pár  

dnech sám zjistíš, že si už některé  

věci dobře nepamatuješ)

•  využívejte materiálů, které jste 

získali - lépe si vše připomenete  

(nalepujte: jízdenky, pomocné 

papírky ke hře, vstupenky,...)

•  nemusíte zapisovat jen program, ale 

pěkným zpestřením jsou hlášky nebo 

třeba vtipné události a zajímavosti

•  kreslený obrázek dodá zápisu kouzlo

Pište k fotkám, kdo na nich je a kdy a kde byly vyfoceny. Dnes se ti to bude zdát hloupé, ale uvidíš, že za pár let budeš tøeba marnì vzpomínat, kdo na fotografii stojí vedle tebe...


