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Vítejte!

Jmenuji se Markéta Čonková

Pomáhám školám inovovat online i offline 
výuku.

Garantka digitální gramotnosti (PPUČ) 

marketa.conkova@nuv.cz



Fotografický deník



PPUČ

DENÍK

Fotka od Peggy und Marco Lachmann-Anke z Pixabay                      Fotka od ElisaRiva z Pixabay 



PPUČ

PSANÍ

Fotka od Free-Photos z Pixabay 



PPUČ

FOTOGRAFICKÝ DENÍK

Fotografický deník je velmi dobré, didakticky 
potentní, zajímavé a hodnotné zadání pro děti i 
dospělé. Jedná se co do demonstrovatelného 
výsledku o výběrové fotografické portfolio, 
které si člověk zpracovává dlouhodobě pro 
prezentační či jiné účely.

Mgr. Petr Koubek
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FOTOGRAFICKÝ DENÍK - TEXT

• Jazyk popisný

• Interpretační styl

Fotka od Ronny Overhate z Pixabay 
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FOTOGRAFICKÝ DENÍK - TEXT



PPUČ

FOTOGRAFICKÝ DENÍK - JAZYK POPISNÝ

20. května 2019

V zahradě jsem zpozorovala dva motýli. Řekla 
bych, že se jednalo o bělásky. Seděli na květu a 
živili se nektarem. 

Fotka od Ronny Overhate z Pixabay // Fotka od Kookay z Pixabay // Fotka od Myriam Zilles z Pixabay 

21. května 2019

Při odpolední procházce jsem si všimla slunéčka 
sedmitečného, které osamoceně lezlo po květině 
blízko zámeckého parku. 

22. května 2019

Poprvé v roce 2019 jsem viděla včelu. Při 
pohledu na fotografii si říkám, že některé 
motorky vypadají podobně. 



PPUČ

FOTOGRAFICKÝ DENÍK - INTERPRETAČNÍ STYL

Fotka od Ronny Overhate z Pixabay // Fotka od Kookay z Pixabay // Fotka od Myriam Zilles z Pixabay 

20. května 2019

Motýli. 
Tak blízko. Tak daleko. 
Jako zrcadla naproti sobě stojí. 
Co si říkají?
To lidé nevědí?
Ne. Ale chtějí. 

21. května 2019

Slunéčko. Sedmitečné. 
Sedm tečen? Sedm teček? 
Slunéčko netečné. 

22. května 2019



PPUČ

FOTOGRAFICKÝ DENÍK - SLEDOVÁNÍ V ČASE

Materiál je prezentován se souhlasem vlastníka: 
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 
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PPUČ

FOTOGRAFICKÝ DENÍK - SLEDOVÁNÍ V ČASE

Materiál je prezentován se souhlasem vlastníka: 
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko 
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FOTOGRAFICKÝ DENÍK - OVU DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST
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FOTOGRAFICKÝ DENÍK - OVU DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

1.3 Každodenní život s technologiemi
během svého vzdělávání kombinuje
různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných 
úkolů

1.8 Právní normy v digitálním prostředí
cituje zdroje ve své práci, je si vědom
svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci 
s osobními
údaji dodržuje právní normy



PPUČ

FOTOGRAFICKÝ DENÍK - OVU DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

2.1 Tvorba nového digitálního obsahu, vhodně zvolený 
formát sdělení
během svého vzdělávání kombinuje
různá digitální zařízení za účelem efektivnějšího plnění zadaných 
úkolů

3.4 Sdílení a spolupráce prostřednictvím digitálních 
technologií
sdílí data, informace a obsah se svými
vrstevníky a volí pro to vhodnou
technologii
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ZDROJE

ČERNÝ, Michal. Kreativní práce s informacemi [online]. Brno: 
Flow, 2018 [cit. 2019-05-24]. ISBN 978-80-88123-21-7. 
Dostupné z: http://eknihy.knihovna.cz/static/files/kreativni-
prace-s-informacemi.pdf



Děkuji za pozornost!



Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním 
a základním vzdělávání – Podpora práce učitelů (PPUČ) je financován Evropskou 
unií.


