Dobrý den,
moc nás těší, že se k nám na “Jak zní svět” připojíš!
zúčastníš se s námi hodinového tvořivého workshopu, kde budeme společně malovat zvukem.
Staneš se nejen divákem, ale i spolutvůrcem. Společně se vydáme hledat odpověď na to, jak
zní svět.
Na začátku si zapni kameru a mikrofon, abys mohl být s námi.
Přihlaš se proto asi 5-10 minut předem, hostitel schůzky bude děti pouštět na workshop postupně. Počkej, až pustí i tebe.
Při prvním přihlášení tě možná aplikace vybídne k nainstalování programu, instalace může trvat několik minut. Prosíme, stáhni si “Zoom Client for Meetings” den předem na svůj počítač:
https://zoom.us/download#client_4meeting

Interaktivní on-line workshop "Jak zní svě t"
Kdy? 31.3.2021 od 10:00 hodin
Jak se přihlásit?
1. Klikni na odkaz a potom na "Open Zoom Meetings":
https://zoom.us/j/8039729794?pwd=dlJudGpFeE9SREd0clhXVmFIRS9HUT09
Povol vstup na schůzku cez prohlízeč (browser) nebo povol instalaci Zoomu.
2. Zadej
Meeting ID (Identifikační číslo místnosti): 803 972 9794
Your Name: Napiš do okénka pouze své křestní jméno. Nepiš příjmení ani zkratky.
3. Klikni na modré okénko "Join" (Zahájit schůzku)
4. Zadej Passcode (Heslo): 718129
5. Vyber „Access with audio“.
Po zadání "Passcode" počkej, až Tě pustí hostitel schůzky dovnitř meeting roomu.
Při problémech s připojením zavolej lektorce workshopu, Lence Hubáčkové: + 773 475 991
Co budeš potřebovat?
· Počítač s dobrým internetovým připojením. Je možné použit i tablet, nebo
chytrý telefon. Upozorňujeme ale, že aplikace Zoom se na nich chová odlišně. Zážitek z
workshopu je omezen tím, že jejich obrazovky nezobrazují všechny účastníky najednou
a účastníci si musí ručně vybírat mezi okny, které chtějí mít na obrazovce. Což celý
zážitek a zapojení velmi omezuje.
· Klidné prostředí: budeme experimentovat se zvuky a je důležité, abys ses na
zvuky mohl (mohla) soustředit, dobře je slyšet.
· Papír a tlustý fix (nejtlustší, co najdeš)
· Hodinu času
Těšíme se na viděnou!

