
POEZIE NENÍ NUDA aneb slam poetry pro školy

délka programu: běžně 45 - 90 min. (popřípadě 2 x, 3 x , nebo 4 x 45 min. dle požadavků školy)
počet lektorů (autorů): 3
technické požadavky: 1 x flipchart, dále pouze prostor třídy či tělocvičny
cena: 10 - 20.000 Kč, dle vzdálenosti a požadavků školy  

obsah:
- interaktivní seznámení studentů s principy slam poetry - rozdíl mezi slam poetry (Performing 
Arts), "klasickou" poezií a recitací
- ukázka kreativní práce s jazykem, rytmem, pohybem a improvizací
- živě exhibice slam poetry, ukázky z tvorby současné české špičky žánru (hlavní bod programu)
- zapojení studentů jako aktivních diváků, kteří ovlivňují a hodnotí jednotlivá vystoupení a tím jsou 
vtaženi do děje i vnímání uměleckého zážitku

návazný program či program pro cca 1 třídu (seminář) s časovou dotací min. 90 min. a více:
pro zájemce z řad studentů možnost vedení praktického workshopu slam poetry 

ukázky slam poetry na YouTube: 
ANATOL SVAHILEC - Vincent van Pedagogh: https://www.youtube.com/watch?
v=5uzys3iqR6c&t=17s 
DR. FILIPITCH - Žiju blbě: https://www.youtube.com/watch?v=dydBkp9SSgM&t=1s
DEJV - Kdybych se narodil o pár let dřív: https://www.youtube.com/watch?v=5mm4lNE-0cc&t=54s

reference projektu:
„Jestli je pro učitele něco opravdovou odměnou, pak je to vidět, jak jsou jeho žáci zaujatí a nadšení.
Ještě větší odměnou je, když o zážitku mluví ještě dva týdny poté a ptají se, kdy zase ti kluci 
přijedou. Slam poetry do škol tak opravdu dokáže přivést literaturu i k těm dětem, které se jí 
zarputile brání.“
                                                                 Daniela Borkovcová, učitelka ČJ na 6. Základní škole v Chebu

„Slam poetry je pro naše žáky vždy skvělé zpestření výuky. Během probírání klasické literatury na tu
současnou nezbývá mnoho prostoru a času. Je pro nás důležité ukázat jim, ze literatura, a tedy i 
poezie není mrtvá! Motivům veršů 21. století rozumí mnohem lépe než starším dílům. Dnešní 
generaci Z naprosto vyhovuje mluvená forma, dávají přednost poslechu před četbou…přece jen 
tráví většinu času se sluchátky v uších.“
                                                                                           Věra Novotná, učitelka ČJ na ISŠTE v Sokolově

"Slam Poetry je prostě mazec. Nikdy nevíte, co čekat. Každopádně k vám do školy přijede pár 
nadšenců nebo spíš performerů a vy se v mžiku stanete účastníkem divoké show. Chvíli posloucháte
zamilované básničky, pak se najednou slaví třeba osmičkové výročí a nakonec padne otázka, proč 
se v našem kraji nežije všem dobře. Lavina slov a originálních nápadů střídá jedna druhou a 
posluchači ani nedutají, aby jim žádná myšlenka neutekla. Napětí by se dalo krájet. A že padne sem
tam sprosté slovo? I to k dnešní poezii mladých patří. Těšíme se zas brzy na viděnou."

                        Magdalena Jůnová, zástupkyně ředitele na První českém gymnáziu v Karlových Varech
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