a vprave

rAdcovník

á zmínka
Nìkteré z vás možná už samotn
a, ale nemusí
o dìjinách a historii znudí až bìd
žinové výpravì
tomu tak být vždy. Ostatnì na dru
žky z historie
lze snadno a vtipnì zpracovat útr
se pamatovaly.
tak, aby byly atraktivní a hezky
nápadù
Vše, co k tomu potøebujete, je pár
ci…
pira
ins
odí
a myšlenek, které vám nah

Moment, takhle to
pøece nevypadalo!

A ty jsi kdo?
Ještě před družinovkou, kterou budete mít
před výpravou, si nachystejte seznam lidí, v
našem případě historických osobností, o kterých
se chcete něco dozvědět. Pokud budete dělat
výpravu tématickou, například o historii vašeho
města nebo třeba o husitských válkách, stačí
pouze vybrat zajímavé postavy z daného tématu.
Na samotné družinovce si pak každý člen družiny
vylosuje jednu osobnost. Její jméno si nechá
pro sebe, a doma si zjistí, o koho jde a čím je
důležitý. Na samotné výpravě pak stačí udělat
prostor pro trošku divadelního umění. Cílem
každého člena družiny je co nejpřesněji napodobit onu osobnost.
Povoleny jsou jak
mluvené repliky,
- Hru vždy
tak kostým. Po
zatraktivníte,
každém krátkém
když do toho pùjdete
představení ostattaky, takže si taky jednu
ní členové zkusí
osobnost nachystejte.
uhádnout, o koho
- Dobrá motivace, aś už
se jedná (můžete
body do hry nebo nìco
dát k dispozici
hmatatelného, dìlá
seznam jmen,
divy. Nezapomeòte na
pokud nepůjde
odmìnu pro herce. :)
o příliš známé
osobnosti).

Rady:
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jsme putovali
Tato hra se nám dobře osvědčila, když
téměř
ovat
aplik
lze
historií našeho města, ale
historické
si
at
sehn
je
ravy
příp
adem
kdekoliv. Zákl
. S velkou
hrát
hru
fotograﬁe města, v němž chcete
fotona
jsou
á
kter
a,
míst
pravděpodobností se
od reality
lišit
hém
mno
v
u
budo
a,
azen
graﬁích zobr
Družinu
hry.
celé
enka
dneška. A v tom je skryta myšl
pokud
,
týmy
silné
a
é
velk
ě
stejn
rozdělte na zhruba
e
dejt
é
každ
z toho tedy chcete udělat závod, a
em
úkol
h
Jejic
í.
graﬁ
foto
malý paklík těchto starých
jak se
a
e
azuj
zobr
e
graﬁ
foto
o
míst
é
je zjistit, kter
ete v neznámém
liší od dnešního pohledu. Pokud hraj
fotograﬁi,
dnou
zálu
vdu
městě anebo jde o opra
oťte pouze
hodn
a
ulice
em
názv
ním
poraďte dneš
ě může
zřejm
samo
druhou část úkolu. Družina se
ají.
znáv
nepo
a
míst
i
jestl
ptát místních lidí,

Rady:

- Nejlépe si zahrajete v menších
mìstech, velkomìsta mají totiž,
kromì své velikosti, nevýhodu v tom, že se
jejich centra co se týèe vzhledu zase tak
moc v posledním století nezmìnila. Nebo
to alespoò z fotografie nelze rozeznat.
Popravdì však záleží mìsto od mìsta.
- Pøíjemné oslazení by mohlo být na závìr
posezení s kronikáøem nebo zamìstnancem
muzea. Tito lidé jsou vìtšinou moc rádi,
když se o historii nìkdo zajímá, a tak vám
urèitì øeknou nìjaké vìci, které jste sami
netušili (a nemusí být to být jen nudné
povídání, schválnì se ho zeptejte, kde bylo
napø. popravištì a aś vám k nìmu øekne
nìjakou strašidelnou historku).
- Opatrnost a bezpeènost pøedevším, pokud
budete pobíhat po velkomìstì, mìjte jasnì
domluvený èas a místo srazu po konci hry.

za deinami
Historický klip
Možná se vám už párkrát stalo, že jste měli výpravu
přes nějaký státní svátek, vy se jen tak mimoděk
zeptáte, co je dneska za den a kupodivu nikdo neví.
Existuje způsob, jak si určitou událost dobře zapamatujete, užijete kopec srandy, pomůžete propagaci
své družiny, ale zároveň se asi zapotíte. Nejdříve si
vyberte nějakou událost, kterou chcete zpracovat.
Doporučuji nějakou, která je dobře zpracovatelná
s dostatkem postav. Vaším úkolem jako družiny je
natočit krátký klip o tom, jak mohl ten slavný den
vypadat. Pokud se opravdu cítíte, můžete to zpracovat jako televizní reportáž, kdy jeden člověk bude
dělat hlas hlasatele, a ostatní budou hrát. Sehnat
kvalitní videokameru nebude v dnešní době problém,
zvlášť když už i mobil dokáže dobře snímat. Až budete video upravovat, můžete zkusit přidat nějaký
efekt (může být např. černobílé). No a na závěr se
samozřejmě nezapomeňte pochlubit na oddílových
nebo střediskových stránkách.

Rady:

- Nezapomeòte, že každý èlen
družiny by mìl mít svou roli,
kterou bude plnit pøi natáèení. Aby se
nikdo necítil mimo partu, každý èlovìk se
k nìèemu „na place“ hodí.
- Neváhejte požádat o pomoc nìjakého rovera, pokud máte problém napø. s technikou.
- Styl onoho klipu je skuteènì na vás, ale
pokud chcete pobavit starší diváky, napø.
rodièe, mùžete zkusit probrouzdat archív
ÈT, kde zjistíte, jak vypadaly zprávy za
minulého režimu. Nenechte si do toho ale
povídat, je to vaše video.

rAdcovník

Jiné pexeso

Všichni jsme občas hráli pexeso,
takže asi
žádné překvapení, že jsme k něm
u zabrouzdali i zde na této dvoustraně. Poku
d si ho
chcete zahrát trošku jinak a více
poučně, tak
zkuste vytvořit vlastní sadu, u kter
é ale místo
klasických obrázků budou některé
zajímavé
historické osobnosti nebo události.
Jakmile
budete chtít hrát, stačí sadu jen
nachystat
a říct členům družiny, že oproti norm
álnímu
pexesu přibývá pravidlo, že poku
d někdo
najde dvojici, tak ji získá tak, že
řekne, co
se na kartičkách nachází. Stačí jen
pár slovy,
ale aby vystihly to nejdůležitější.
Pokud to
dotyčný neřekne, dá se možnost
ostatním.
Ten, kdo se přihlásí první a řekne
správnou
odpověď, získává dvojici. Dobrým
trikem
na prozkoušení se je dát si hned
po první
partičce druhou. Informace se pak
dobře
uloží a budete si je déle pamatov
at.

Rady:

- Pokud vás zaène nové
pexeso bavit, zkuste
pøidávat nebo obmìòovat dvojice,
aby nezaèalo být nudné.
- Po první høe si nezapomeòte øíct,
co který obrázek znamená.

Připravil: Mačo
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