
Zadání pro výuku v týdnu od 6. 4. - 10. 4. 

1) V tomto týdnu, prosím, s LDO vyrazme za kulturou! A protože to v současných dnech nejde naživo, 

tak pojďme online. Následující odkazy vás navedou na zajímavé akce a místa, které určitě stojí za 

pozornost. Pokud budete chtít, budu ráda, když mi z vašeho „kulturního zážitku“ pošlete krátkou 

zprávu o tom, jak se vám výlet líbil. ☺ 

•Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze (FAMU) představuje pod názvem 

"FAMU dětem" pásmo těch nejlepších a nejoceňovanějších pohádek, které natočili studenti v 

posledních deseti letech  https://www.famu.cz/cs/1278/ 

• Národní galerie v Praze připravuje každý týden pro děti velmi pěkné a zajímavé tvůrčí dílny 

s názvem „Umění (být) doma“ https://www.ngprague.cz/program-detail/umeni-byt-doma 

• Divadlo Drak z Hradce Králové průběžné uvádí svoje divadelní hry on-line na svých webových 

stánkách v projektu „Drak na doma“. https://draktheatre.cz/  

• Mall.tv spustila velmi zdařilý projekt #kulturažije. Podle programu můžete vždy v určitý čas 

sledovat nejen skvělé záznamy divadelních představení (např. Dejvické divadlo), ale on-line vysílají 

také přední české kapely a další významní interpreti. 

• V neposlední řadě vám doporučující on-line prohlídku kulturních památek. Nabízím zde odkazy na 

Pražsky hrad a krásnou brněnskou vilu Tugendhat. Na internetu najdete také virtuální prohlídky 

mnoha zámků,hradů a galerií po celém světě. 

https://www.tugendhat.eu/cz/virtualni-prohlidka.html 

https://www.hrad.cz/cs/prazsky-hrad-pro-navstevniky/virtualni-prohlidka 

Krásný kulturní zážitek! 

 

 

2) I nadále se seznamujte s příběhem z knihy Ronja, dcera loupežníka od autorky Astrid Lindgrenové. 

Možná máte knihu ve své knihovně, nebo ji najdete v pdf formátu na internetu. Můžete k prvnímu 

seznámení využít také poslech audioknihy, nebo zhlédnout hraný film, či velmi pěkně zpracovaný 

animovaný seriál (najdete např. na youtube). 

Jako skvělý tip vám doporučuji facebookovou stránku Hrajeme divadlo doma. Každý večer zde 

můžete sledovat čtení z knihy Ronja, dcera loupežníka on-line. Načtené kapitoly jsou pak průběžně 

vkládány na youtube.com (autorem celého projektu je Pavel Skála, pod jehož profilem nahraná videa 

najdete). 
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