LUDVÍKOVI V PATÁCH
aneb

může se Ludvík setkat … s králem?

CÍLOVÁ SKUPINA:

žáci 4. až 9. ročníku (věk 9 - 15 let); samostatně: 4. až 6. ročník a 7. až 9. ročník

POČET ÚČASTNÍKŮ: 15 - 24 dětí
FORMA:

příměstský tábor

MÍSTO KONÁNÍ:

11. Základní škola Zlín - Malenovice (areál), Zlín (město …), Vizovice (zámek)

DÉLKA TRVÁNÍ:

5 pracovních dnů

CÍL:

Týden netradičních zážitků a zábavy o tom, k čemu dospělí vedou děti, aby se
neztratily mezi lidmi. Představení vybraných pravidel chování interaktivní formou v
podobě her, improvizací, audio a video ukázek, soutěží a dalších aktivit.

OBSAH:

Někde je tu Ludvík, kterého budeme hledat a přitom zkoumat, jak se lidé chovají, jak
v tom umí Ludvík "chodit", a zda by se mohl setkat … třeba s králem.
Pátrat budeme prostřednictvím videa, internetu, poslechem, vlastní zkušeností,
na zámku a v podzámčí, na radnici, v restauraci, možná v módním salónu,
v triku a teniskách při opékání špekáčků, ale i ve společenském při slavnostním
tříchodovém obědu …
Výsledky bádání na závěr představíme.

OKRUHY BÁDÁNÍ:

Kde je Ludvík?
Potkává se Ludvík s lidmi? (chování ve společnosti, situace, přednosti …)
Musí se Ludvík klanět? (pozdrav, oslovení, představení …)
Co Ludvík řekne? (poděkování, prosba, omluva …)
Jak to bylo dřív, Ludvíku? (něco málo z historie královského dvora …)
Jakou má Ludvík roli? (hostitel, host, doprovod …)
Kam s Ludvíkem? (pořadí, čestné místo, zasedací pořádek …)
Pozveme Ludvíka? (pozvánka, dar, květina …)
Co si oblečeš, Ludvíku? (oblékání …)
Jak to jíš, Ludvíku? (základy stolování, založení stolu, menu …)
Může být Ludvík král? (evropská království, diplomat, velvyslanec …)
Co je Česko, Ludvíku? (vlajka, hymna, 4 nejvyšší představitelé …)
Vítej u nás, Ludvíku! (obec, znak, insignie, starosta …)
Jak to vidíme, Ludvíku! (denní vzkazy pro Ludvíka)
Ludvíkovi v patách (závěry z celého bádání)
Může se Ludvík setkat …. s králem? (prezentace závěrů)

kontakt:

Peter Hunák, peter.hunak@regioprotokol.cz, tel.: 731 555 123

TERMÍNY:

11. Základní škola Zlín - Malenovice:
ZL1:

skupina 4. až 6. ročník:

29. 06. - 03. 07. 2020

ZL2:

skupina 7. až 9. ročník:

20. 07. - 24. 07. 2020

Základní škola Mikoláše Alše, Zlín:
ZL3:

skupina 4. až 6. ročník:

03. 08. - 07. 08. 2020

ZL4:

skupina 7. až 9. ročník:

17. 08. - 21. 08. 2020

CENA:

2.985,- Kč

VEDOUCÍ:

Peter Hunák, Irena Velísková; Regioprotokol s.r.o.
Eliška Márová, Vojtěch Hunák, Atmosféra z.s.
Petra Hunáková, Veronika Hunáková, Lampion z.s.

ZAJIŠTĚNO:

Zdravotní připojištění
Po celou dobu doprovod vedoucích v počtu 3 - 4 osob (jeden dospělý na každých
max. 6 dětí), v rámci doprovodu vždy přítomna jedna osoba se zdravotnickým
minimem.
Denně pitný režim, dopolední a odpolední svačina, oběd.
V rámci programu vstupy a doprava.
Všechny hygienické podmínky stanovené v souvislosti s aktuální epidemiologickou
situací budou zajištěny dle nařízení příslušných úřadů.

PODMÍNKY:

Písemný souhlas rodičů s účastí dítěte; prohlášení o bezinfekčnosti, kopie kartičky
pojištěnce.

REALIZACE:

REGIOPROTOKOL s.r.o.; LAMPION, dětem i rodičům, z.s.;,

PARTNEŘI:

11. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN - MALENOVICE, Tř. Svobody, Zlín
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKOLÁŠE ALŠE, Zlín
ACADEMIC SCHOOL Uherské Hradiště
ATMOSFÉRA z. s., Zlín
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV, Státní zámek Vizovice
Hotel KONÍČEK Uherské Hradiště
Koliba U černého medvěda Zlín
SÝKORA, pánská móda, Zlín

AUTORSKÝ TÝM:

Peter Hunák, Regioprotokol s.r.o.
Irena Velísková, Regioprotokol s.r.o.
Markéta Pavlištíková, pedagog, odborná konzultantka dramatické výchovy
Karel Štefl, Atmosféra z.s., konzultant - interaktivní vzdělávání mládeže
Eliška Márová, Atmosféra z.s., konzultant - interaktivní vzdělávání mládeže
Vojtěch Hunák, Atmosféra z.s., konzultant - interaktivní vzdělávání mládeže

kontakt:

Peter Hunák, peter.hunak@regioprotokol.cz, tel.: 731 555 123

PROGRAM:

DEN 1, PONDĚLÍ:
místo:

areál školy

08:30 - 12:00

Kde je Ludvík?

(úvod, vzájemné představení, uvedení programu)

Potkává se Ludvík s lidmi? (společenské chování, situace, přednosti)
12:00 - 13:00

oběd

místo:

areál školy

13:00 - 13:45

odpočinková aktivita (video, poslech ….)

13:45 - 15:30

Musí se Ludvík klanět? (pozdrav, oslovení, představení, podání ruky)
Co Ludvík řekne? (poděkování, prosba, omluva)

15:30 - 16:30

Jak to vidíme, Ludvíku! (denní vzkazy pro Ludvíka)

DEN 2, ÚTERÝ:
místo:

zámek, zámecká zahrada

08:30 - 12:00

Jak to bylo dřív Ludvíku? (něco málo z historie královského dvora)
Jakou má Ludvík roli? (hostitel, host, doprovod)

12:00 - 13:00

oběd

místo:

zámek, zámecká zahrada a u ohniště

13:00 - 13:45

odpočinková aktivita (poslech …)

13:45 - 15:00

Kam s Ludvíkem? (pořadí, čestné místo, zasedací pořádek)

15:30 - 16:30

Jak to vidíme, Ludvíku! (denní vzkazy pro Ludvíka)

DEN 3, STŘEDA:
místo:

areál školy

08:30 - 12:00

Pozveme Ludvíka? (společenské akce, obřady, pozvánka, dar, květina)

12:00 - 13:00

oběd

místo:

módní salón nebo areál školy

13:00 - 13:45

odpočinková aktivita (video, poslech ….)

13:45 - 15:30

Co si oblečeš Ludvíku? (oblékání, dresscode)

15:30 - 16:30

Jak to vidíme, Ludvíku! (denní vzkazy pro Ludvíka)

kontakt:

Peter Hunák, peter.hunak@regioprotokol.cz, tel.: 731 555 123

DEN 4, ČTVRTEK:
místo:

restaurace

08:30 - 11:00

Jak to jíš Ludvíku? (základy stolování, typy stravování, založení stolu, servírování,
jednotlivé chody, nápoje, menu, průběh oběda)

11:00 - 13:30

slavnostní tříchodový oběd

místo:

areál školy

13:00 - 13:45

odpočinková aktivita (video, poslech ….)

13:30 - 15:00

Může být Ludvík král? (evropská království, diplomat, velvyslanec)
Co je Česko Ludvíku? (republika, vlajka, hymna, 4 ústavní činitelé)

15:30 - 16:30

Jak to vidíme, Ludvíku! (denní vzkazy pro Ludvíka)

DEN 5, PÁTEK:
místo:

areál školy, radnice

08:30 - 12:00

Vítej u nás, Ludvíku! (obec, znak, prapor, insignie, starosta, přijetí na radnici)

11:30 - 12:30

oběd

místo:

areál školy

13:00 - 15:00

Ludvíkovi v patách (závěry z celého bádání)

15:00 - 15:30

příprava na setkání s rodiči

15:30 - 16:30

Může se Ludvík setkat …. s králem? (prezentace závěrů)

kontakt:

Peter Hunák, peter.hunak@regioprotokol.cz, tel.: 731 555 123

