Vyhlášení soutěže
Vyprávěj svůj příběh digitálně
Soutěž je určena pro žáky a učitele:
•

1. stupně základních škol,

•

2. stupně základních škol a nižšího stupně gymnázií,

•

středních škol.

Cílem soutěže je vyprávět s pomocí digitálních technologií příběh slovy a/nebo obrazem. Projekty
budou hodnoceny ve dvou samostatných kategoriích (můžete se tedy zaměřit buď na digitální vyprávění
příběhů nebo na vizuální vyprávění příběhů). Můžete se inspirovat těmito ukázkami.
Vyprávění příběhu bude hodnoceno odbornou komisí ze tří hledisek:
•

obsahová hodnota (jak zajímavě dokážete příběh vyprávět),

•

estetická, výtvarná hodnota (jak se jeho zpracování líbí i ostatním lidem),

•

technické zpracování (jak dobře byl připraven obraz a zvuk a jak byl projekt zpracován v počítači).

Délka digitálního příběhu je omezena na minimálně 1 minutu a maximálně 5 minut (včetně úvodních a
závěrečných titulků).
Pro vítěze budou připraveny odměny a certifikát o umístění v soutěži.
Vyprávějte svůj příběh na téma:
•

které je zajímavé a už o něm něco víte,

•

může to být něčem, co jste zažili nebo chtěli zažít,

•

nebo o vašich zkušenostech, názorech, pocitech,

•

příběh nemusí být reálný, může být vytvořen i podle vaší fantazie,

•

lépe se vám bude vyprávět, když k obsahu příběhu budete mít osobní vztah,

•

hlavně si ale vyberte téma tak, ať vás práce na příběhu baví.

V závěrečném snímku projektu nezapomeňte uvést svoje jméno, příjmení, školu a třídu.
V projektech používejte legální hudbu, můžete využít klasickou hudbu, lidovou hudbu nebo hudbu
s licencí Creative Commons. Pokud použijete komerční hudbu, je třeba v projektu uvést odkaz na zdroj.
Digitální příběhy ve formátu AVI nebo WMV můžete zasílat uložené na CD/DVD na adresu:
Technická univerzita v Liberci
Dana Slánská
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1

Práce můžete také zaslat mailem (případně s uvedením odkazu na online úložiště) na
dana.slanska@tul.cz.
Práce zašlete nejpozději do 16. května 2014.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 7. června 2014

