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Pocity, nikoli intelekt, nakonec utvářejí názory.
Herbert Spencer
Člověk věří tomu, co chce považovat za pravdivé.
Francis Bacon
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Úvod
Metodika s výše uvedeným tématem je věnována všem, kteří se o danou problematiku zajímají.
Celková informovanost obyvatel planety je dnes neuvěřitelně rychlá a operativní. Pomysleme
jen na obrovskou rychlost, s jakou se rozvíjí revoluce v komunikacích, která prakticky zrušila
běžný čas a prostor. Internetu bylo v roce 2004 sotva deset let.
Žijeme v podmínkách velice rychle se globalizující světové ekonomiky, která se opírá převážně
o soukromé nadnárodní společnosti, jež by se rády vymanily z dosahu státu, což zásadně
omezuje schopnost jednotlivých vlád. V důsledku volného trhu státy mnohdy upouštějí od řady
svých tradičních aktivit, jako jsou různé poštovní služby, policie, vězeňství, někdy i významné
součásti svých ozbrojených sil, a předávají je profitujícím soukromým dodavatelům.
Evropská unie, USA a Japonsko společně vytvářejí 70 % světového HDP a v posledních letech
je stále aktivnější vliv Asie.
Dnešní žáci díky technickému pokroku a modernímu vybavení škol získávají informace takřka
bleskovou formou. Práce s internetem a s médii vůbec je pro ně naprosto samozřejmá a tato
schopnost a motivace být IN je velice atraktivní a uznávaná. Chlapci a děvčata svoji dobrou
informovanost a erudici prezentovat se aktuálními zprávami ze světa dokazují mj. v předmětech
výchova k občanství (Vko) a učíme se myslet (FIE).
Změny a inovace doprovázejí vývoj současného vzdělávání. Objasňují moderně koncipovaný
obsah a příčiny změn ve vzdělávání.
A protože odborná kvalifikace učitelů je nemyslitelná bez celoživotního vzdělávání, bude se
i tato metodická příručka snažit implementovat získané zkušenosti a celkově je promítnout
do svého profesionálního přístupu k dětem.
Nesporným bohatstvím této metodiky jsou názorné ukázky z praktické činnosti, neboť autoři
vycházejí z každodenní pedagogické praxe a velký význam přikládají komunikaci jako sociální
dovednosti.
Autoři mj. formou hry a kvízů rozvíjí u dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) jejich
jazykové a komunikační schopnosti, které zcela jistě využijí při dalším studiu i v běžném životě.
Základní škola věnuje dětem s OMJ zvláštní péči a je si vědoma faktu, že dobrá diskuse vyžaduje
především klima vzájemného respektu, což platí v žákovském kolektivu stejně jako v plodných
diskusích při zasedání členských zemí EU.
V českých školách přibývá dětí, u kterých stále častěji cítíme zvýšenou školskou potřebu
a individuální empatický přístup učitelů. Vhodně promyšlený přístup k odlišnostem od normy
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a vyšší citlivost učitelů dávají běžné výuce i výuce v rámci tvorby individuálních vzdělávacích
plánů (IVP) význam, pokud přináší dětem jednoznačný užitek.
Autoři metodiky si dali mj. za prvořadý cíl integraci žákova poznání v návaznosti na efektivnost
práce učitele, která je pochopitelně závislá na kvalitě jeho pedagogických dovedností. V procesu
rozvíjení dovedností učitele má nemalou míru sebereflexe. Žáci si osvojí prostřednictvím svých
učitelů pojmy moderního světa, jako jsou globalizace, demokracie, terorismus, válka, mír,
veřejný pořádek, anarchie, nacionalismus aj. Zvláštní zřetel bude kladen vyhlídkám demokracie
a veřejnému pořádku v éře násilí. Vhodnou formou bude rozebírán i v dnešní době často
diskutovaný pojem „globalizace“ jako postupné scelování současného světa podřízené jednomu
ústředí. Atraktivními formami budou jistě informace z prostředí EU a zastavení se s hrdiny
světových komiksů, které jsou fenoménem dneška a od doby mezi dvěma světovými válkami se
zabývají problematikou vítězství dobra nad zlem.
Autoři si kladou za svůj cíl zejména motivovat a inspirovat další pedagogy, kteří se vydají
na podobnou cestu. Doba mentorování a všeobecně „neměnných“ pravd není posláním dnešní
doby. A proto se stavíme za výrok německého myslitele Ephraima Gottholda Lessinga
(1729 – 1781), který řekl:
„Největší chybou ve výchově je nevést mládež k samostatnému myšlení“.
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1. Mediokracie a její království fake news
Kritické myšlení a mediální gramotnost jsou velice skloňované pojmy třetího tisíciletí.
A žáci, kteří moderní technologie ovládají většinou lépe než generace jejich rodičů a prarodičů,
by se měli orientovat v souvislostech, které jsou bohužel také spojeny s fake news
a dezinformacemi. Protože při dnešní rychlosti přenosu informací je téma Jak na zprávy ze světa
aktuální otázkou doby, člověk by měl rozpoznat, kdy se mu někdo snaží vnutit subjektivní názor
důmyslně ukrytý za objektivní mediální zprávu.
Zavádějící informace a pojmy moderní doby v médiích a na sociálních sítích
V běžné tiskové i internetové podobě se setkáváme s pojmy:
•

fake news: (cíleně nepravdivé nebo zavádějící informace, jejichž úkolem je
zmanipulování názoru příjemce – denní tisk, televize apod.)

•

misinformace: (fáma), jež může být šířena prakticky bez vědomí, že by se mohlo jednat
o cílenou lež. Příklady bychom našli v bulvárních médiích, která díky prodejnosti novin
či magazínů použijí misinformaci a náklad jim bohatě vynahradí zaplacení tučné pokuty
a omluvu postiženému jedinci

Výše uvedené dezinformační zprávy musí mít, obdobně jako pověst, určitý pravdivý základ, aby
čtenáři uvěřili. Výzvy ke sdílení a šíření dokonale naplní mediálně smrtonosnou misi o lži, která
se na první pohled jeví jako polopravda. Dezinformace jsou staré jako lidstvo samo. Již v dávné
minulosti se řada králů a státníků setkávala s dezinformační strategií, kteří se jí buď museli bránit,
nebo ji se svými týmy sami vytvářeli k oklamání svých protivníků. Boom dezinformací nastal
v obou světových válkách, kdy se šíření úmyslně nepravdivých zpráv značně profesionalizovalo.
•

propaganda: (rozšiřování informací různého obsahu) dokázala velice zapůsobit na lidi.
Důležité historické epochy a prosazování různých kultů osobnosti (sochy, podoby
na platidlech, obrazech, cílené uveřejňování hrdinských skutků v médiích jsou toho
neklamným důkazem). Výrazným znakem propagandy je rovněž symbolika (husitský
kalich aj.). V dávné minulosti také např. Propagátoři náboženských myšlenek využívali
negramotnosti a nevědomosti obyvatel a stavbou kostelů, katedrál a různými
monstrózními obrazovými materiály působili na prostý lid.

Naprostým přelomem bylo 15. století a vynález knih tisku německého tiskaře Johannese
Guttenberga, kdy tiskařské lisy vytvářely více než dvě desítky tištěných stran za hodinu,
(pro srovnání... po druhé světové válce se v USA vytisklo denně téměř 48 miliónů kusů novin).
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Současnost
V dnešní době není vlastnictví médií již záležitostí státu. Média by měla být svobodná. Neděje
se tak ovšem za všech okolností, neboť pokud např. bohatý průmyslník díky svému finančnímu
potenciálu nakoupí tiskové médium nebo rozhlasovou stanici, je nad slunce jasné, že jeho
zaměstnanci nepůjdou proti svému živiteli a objektivita zpráv může, a zpravidla i je, poněkud
iluzorní.
Před pádem „železné opony“ byla celková situace jednoznačně rozdělena na západní a východní
propagandu, která v novinách a např. filmech zobrazovala vlastní hrdinství a různou
vynalézavou formou znevažovala protistranu.
•

Gatekeeper a decision maker: osoba, která stojí u vstupu informace do systému
a decision maker má rozhodovací pravomoc (hokejista a trenér, sekretářka a ředitel
apod.).

Další významné pojmy:
•

agenda setting: novinářům je cíleně předhozeno „atraktivní“ bulvární téma, aby se na něj
upnuli a přestali investigativně stíhat kořist a s ní se pojící důležité téma

•

backling: zpětný odkaz z vnějšího zdroje na naši stránku, jeho kvalita má stěžejní význam
v hodnotícím algoritmu vyhledávačů

•

copywriter (textař): kromě napsání čtivého textu umí i skvěle argumentovat, takže
spolehlivě přesvědčí jednotlivé čtenáře, informace vyjadřují míru nového ve sdělení

•

redundance: vyjadřuje rovněž míru známého ve sdělení, chce však zabránit
komunikačnímu šumu

•

ontologický pocit bezpečí: dojem, který v nás vzbuzuje opětovné shledání s tím, co už
známe, jedná se především o televizi, kde jsou protipóly: na jedné straně známé
osobnosti, klid, pohoda, dostupné řešení životních problémů a na straně druhé obrazy
zkázy, nejistoty a chudoby

•

zprávy z tiskových agentur či vlastního zdroje – vlastní tipy čtenářů, rozpracování
a využití deníku pro inspiraci nebo varování ostatních čtenářů
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2. Každodenní společník internet
Denně položí polovina internetových surfařů Googlu 3 bilióny otázek a pošle 200 miliónů
emailů za minutu.
V České republice se k internetu prostřednictvím počítačů, tabletů a chytrých telefonů připojuje
více než 80% obyvatel. Každý informace získává nebo nabízí, dělí se o své zkušenosti apod.
Velkým fenoménem a nebezpečím jsou takzvané hoaxy – poplašné a velmi často zbytečné
zprávy, které opět vybízejí k rozesílání a sdílení. Jistou obranou může být fact checking –
kontrola věcných informací, jež určuje věrohodnost a správnost faktických tvrzení.
Manipulace s veřejným míněním
Tento druh činnosti odborně nazývaný „spin doctoring“ se často používá mj. k tomu, aby
významná osobnost odpoutala pozornost od vlastního skandálu, který by mohl navždy ukončit
její kariéru. Cílem může být i obratně vytvořený neexistující problém, který veřejnost vnímá
s odhodlaností zjistit „skutečnou pravdu“. K fabulacím (lhaní) a konspiračním teoriím je třeba
přistupovat s rezervou a prověřovat si zdroje a porovnávat šiřitele informací. Nutné je zvažovat
rovněž manipulaci fotografií v digitální době za pomoci grafických programů a z on-line aplikací.
Velmi používané jsou i fotomontáže (vytvoření fotografie z několika různých záběrů).
Známa je rovněž pravda, že pokud si na základě určité informace vybudujeme vlastní názor,
těžko ho budeme měnit, protože naše emoční cítění se bude bránit i faktické argumentaci.
Není bez zamyšlení, že „v přátelích“ bychom si vedle lidí na stejné vlně, mohli nechat i několik
lidí s opačnými nebo částečně odlišnými názory, abychom si zachovali reálný pohled na svět
a události v něm se odehrávající, neboť vliv dezinformací je nakažlivý a snadno přenosný.
Dohledatelná fakta a z několika zdrojů prověřené události nám snadněji pomohou dobrat se
pravdy. Je samozřejmě známé i to, že názor skupiny v dnešní době utváří názor jedince
(viz. dobré výsledky ve výzkumech veřejného mínění ovlivňují prodejnost výrobku
v hypermarketu nebo nárůst voličské základny politické straně).
Máme přirozenou tendenci vybírat si zprávy odpovídající našemu názoru. Je ale dobré věřit
např. expertovi, který se dané problematice věnuje mnoho let a zvažuje všechny argumenty.
Mediální gramotnosti je potřeba se učit. Tato schopnost dostat se k mediálním informacím
a umět je podrobovat analýze, vyhodnocovat je a zároveň spoluvytvářet je prvořadá.
Měli bychom si všímat:
•

Kdo je autorem sdělení, co o něm víme, jaké má renomé?
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•

Co je náplní sdělení a jsou-li přítomny informační zdroje?

•

Komu je sdělení určeno, jakým způsobem může ovlivňovat cílovou složku?

•

Jaký je jazyk a forma sdělení? Na které emoce útočí?

•

Proč bylo sdělení vůbec vytvořeno? Přináší někomu cílený užitek?

Jak čelit manipulaci aneb dosavadní snahy v Čechách a na Moravě:
•

Projekt Zvol si info (2016). Surfařův průvodce internetem.

•

Projekt Demagog (2012). Manipulativní zacházení s fakty ze strany politiků.

•

Vzdělávací program Jeden svět na školách v rámci české nevládní organizace Člověk
v tísni (1992-2017).

•

Manipulátoři.cz. Moto: „Hoaxy, manipulace a propaganda pod lupou“, jak kriticky
myslet a odhalovat dezinformace.

•

Občankáři – Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd sdružuje učitele,
kteří volí moderní koncepci občanské výchovy, společenských věd a samozřejmě
mediální výchovy.

Nová média jsou všudypřítomná
Znakem této doby je viditelná aktivizace občanů a celé společnosti, kdy se jednotlivá politická
a kulturní témata stávají tématy veřejnými.
Řadě lidí na internetu přihrává jeho anonymita. Ta umožňuje i beztrestné hrubé vyjadřování
bez zodpovědnosti a hlášení se k vlastnímu názoru. Anonymita má velký vliv na agresivní
a násilné chování. Nemalý význam na naše chování a jednání mají lidé, kterými se obklopujeme.
Nezralý dospívající jedinec může být „oslněn“ extrémistickou ideologií, kdy je jasně vymezeno,
kdo jsou „dobří“ a kdo jsou „zlí“. Oblečení, účes a „jednotnost názorů“ jim umožňují někam
patřit.
Sociální vylučování uvnitř skupin (škola, pracovní kolektiv) zvyšuje možnost agresivního,
destruktivního jednání, jež má za následek nedozírné škody (střelba na školách, gangy
mladistvých na ulicích apod.)
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Mediální gramotnost a manipulace
Naše znalosti o světě a tzv. slavných lidech vytvořila a zprostředkovala média. Občan
s rozvinutou mediální gramotností se dokáže lépe zapojovat do dění ve společnosti. Průměrný
český občan má týdně 45 hodin volného času. Zhruba 15 hodin svého volna stráví u televizní
obrazovky, což jsou prakticky 2-3 hodiny denně. Prakticky každý sleduje zprávy, které
se předhánějí v negativních reportážích (byrokracie, zloději, podvodníci, teroristické útoky,
ekologické katastrofy a nejrůznější politické rozepře).
Ve společnosti elektronických médií člověk stráví zhruba třetinu roku. Už ráno se třeba ještě
před snídaní setkává se svým tabletem a mobilním telefonem, což dělá zcela automaticky.
Člověk hodnotí svět na základě informací, které jsou v daný okamžik dostupné. Snadno
dosažitelnými se jeví obrazy smrti a katastrof, jež média opakují během dne a často se k tragédii
vrací během dalších dnů s obměněnými komentáři, tzv. formát četnosti přitahuje zájem diváků
a čtenářů.
Objektivita médií je relativní (záleží na tom, komu patří, jak mapují celou věc komentátoři a jestli
jsou nezaujatí apod.) Velkou roli hraje profit aneb čím vyšší sledovanost, tím je větší zisk
z reklamy. Nová média přebírají klienty médiím klasickým (viz. snížení nákupu běžných
tištěných médií – noviny, časopisy).
Vedle finančních výhod nelze vyloučit ani politické tlaky a eventuální dohody mezi některými
médii o společném postupu při informování čtenářů nebo diváků.
Technika mediální manipulace má řadu tváří. Do této oblasti patří zejména selektivní výběr
toho, co se zveřejní nebo nezveřejní, argumentační fauly v diskuzích, přesměrování pozornosti
přívalem zpráv z jiné oblasti, emocionalita a subjektivně hodnotící výrazy a načasování
zveřejnění určité události ve vhodnou dobu (návštěva herecké celebrity nebo předvolební čas).
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3. Kritické myšlení, hoaxy a pestrobarevný svět
manipulace
Zodpovědné rozhodování člověka o tom, zda–li nějaký názor přijme nebo nepřijme za svůj, je
důležitým kritériem obsahu kritického myšlení, jehož častost a správné aplikace v jeho duchu
umožní člověku lépe se orientovat ve světě.
Lidé většinou nemají zájem o to, aby vyhledávali tvrzení, která by vyvracela jejich přesvědčení.
Nemá smysl se zabývat teoriemi, jež nelze vyvrátit.
Hoaxy
Úmyslně vytvořený podvod, který je účelově vydáván za pravdu, je klasickým příkladem
moderní mystifikace. Díky rozvoji sociálních sítí se šíří velice úspěšně v internetovém světě
(od novinářské kachny k poplašné zprávě). Hoaxy musí přitáhnout lidi, aby byly efektivní
a úspěšné. Nastolí emotivní nebo lákavá témata, aby zaujaly (mj. systém 3S – strach, sex, smrt).
Dále obsahují úderný titulek, odkazové návnady, domnělou podporu mediálně uznávaného
člověka a výzvu k šíření. Manipulace s lidmi je pak velice úspěšná. Příkladem klasického hoaxu
je známý případ z 30. let 20. století, kdy byla vysílána rozhlasová adaptace knihy Válka světů
(dnes známé jako sci-fi příběh s Tomem Cruisem). Sugestivní přenos vysílání o marťanské
invazi vyděsil prý tisíce lidí, kteří utíkali ze svých domovů.
Je vyvolán strach, bezradnost i mobilizace posluchačů apod. Aby se člověk vyhnul výše
uvedeným negacím a zůstal uvažujícím občanem, který ctí právo, měl by mít odvahu vystoupit
z řady, být klidný za všech okolností, chránit veřejné instituce a respektovat profesní etiku.
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4. Co je retro styl aneb Československo před
listopadem 1989
O době, kterou dnešní děti nezažily, se dozvídají prostřednictvím tisku, vyprávěním rodičů
a prarodičů nebo díky televizní tvorbě, viz. seriál Vyprávěj. Doba let minulých se dnes označuje
jako retro. Klasickou dobou byla období tzv. reálného socialismu (1948-1989).
Není od věci, aby si žáci tuto dobu s odstupem připomněli, protože v této éře vyrůstala řada
jejich starších příbuzných.
Základní potraviny
Velice častým nápojem té doby bylo mléko z mlékárny. Tehdy klasický pultový prodej a mléko
v plastových sáčcích nebo v ekologičtějších skleněných vratných lahvích, uzavřených hliníkovou
fólií, byly poměrně oblíbené. Vedle jogurtů se prodávala i mléka v plechovkách s různými
příchutěmi. Následovaly různé sýry, máslo a margaríny. Mražené výrobky „Dort z polárky –
Dárek nad dárky“ byly populární hlavně mezi dětmi. Chleba, housky, rohlíky, vánočky
a bábovky patřily rovněž typickému sortimentu.
Maso bylo poměrně vzácným zbožím, které bylo po 2. světové válce několik let na příděl.
Později se tzv. potravinové lístky staly minulostí. Dnešní sortiment masa je velice pestrý,
dominují ryby a drůbež.
Pochutiny jako kyselé bonbóny, oplatky, sušenky a čokolády měly své typické značky a vyráběly
se ve velkých městech.
Hračky
Autíčka, vláčky, stavebnice Merkur, panenky v postýlce a s kočárky...hračkářství se rozvíjelo
a byla většinou respektována didaktická role hraček. Obzvláště ty dřevěné šly na export, neboť
devizový přínos byl nemalý.
Známý je i příběh, kterak akademik Otto Wichterle vytvořil v roce 1961 pomocí součástek
stavebnice Merkur světový vynález jménem kontaktní čočky.
Velice kupované byly tehdy i výrobky firem Igro a Efko. V Tuzexu a v hračkářstvích se
pod rukou daly sehnat tzv. „angličáky“, britské modely autíček firmy Matchbox. Ze stejného
materiálu tzv. zinkoslitiny se u nás pro děti vyrobily dva nákladní automobily – Tatra 138 a Praga
V3S.
Hitem byly rovněž plastové hračky. Hokeje a hokejisté pohybující se na táhlech a točící se kolem
své osy na kluzištích a fotbalisté na pružinách střílející míče.
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Tuzex
Podniky zahraničního obchodu jménem Tuzex měly svého předchůdce, který se jmenoval
Darex. Zde se již od roku 1950 používaly odběrní poukázky, tzv. bony. Nejdříve je šlo koupit
pouze u Státní banky za devizy nebo zlato. Zahraniční měnu také získával stát od cizinců
a emigrantů, kteří peníze zasílali do tuzemska příbuzným a známým. V té době ještě existovalo
přídělové hospodářství, takže byla možnost prodat bony za běžné koruny. Měnová reforma
okradla občany Československa, ale Darex se vrátil v 1957 pod názvem Tuzex. Tuzex měl svou
obdobu v celém východním bloku. Přestože oficiální kurz byl 1:2, tak se dalo předpokládat, že
černý trh s bony jenom kvetl. V Tuzexu se kupovaly zejména nedostatkové potraviny,
kosmetika, průmyslové zboží, elektronika, stavebniny i automobily. Fenoménem se staly džíny
a tehdy nedostupné značky Levis, Wrangler, Wildcat, a Rifle.
Obchodní domy v Praze
V Československu byly po prodejnách ve stylu pultového prodeje pokrokem samoobsluhy,
které se těšily nemalé pozornosti, poněvadž si lidé mohli zboží sami vybrat.
Obchodní domy v Praze vznikaly velice pozvolna. Vyhlášená byla Bílá labuť, kterou postavil
Jaroslav Brouk (dřívější populární stavba Brouk a Babka). V roce 1974 byl v Praze slavnostně
otevřen obchodní dům Kotva, první normalizační nákupní megacentrum, vystavěné švédskými
firmami SIAB a ABV ze Stockholmu. V režii západních firem byl postaven rovněž obchodní
dům Máj.
Výjezdy do ciziny
V dobách Československa se jezdilo do zemí tzv. socialistického bloku (NDR, Polsko,
Bulharsko), do Jugoslávie byl ovšem potřeba devizový příslib. Turisté vyplňovali Celní
a devizové prohlášení. Do konce roku 1989 u nás existovalo zhruba 10 cestovních kanceláří.
Po roce 1990 jich bylo již několik tisíc.
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5. Globalizace, demokracie, terorismus
V současné době je módní globalizace (postupné scelování světa podřízeného jednomu ústředí)
založená na volném trhu. Přináší s sebou dramatický nárůst ekonomické a sociální nerovnosti,
jednak uvnitř států, jednak v mezinárodním měřítku. V prostředí globální ekonomiky si lidé
jednoho státu EU konkurují s lidmi ze zahraničí, lidmi se stejnou kvalifikací, jejichž plat je jen
zlomkem západní výplaty. V každé zemi se tak pod tlakem globalizace vytvářejí rezervní
pracovní síly, které tvoří většinou přistěhovalci z různých globálních oblastí chudoby.
20. století bylo nejvražednější érou v dosavadních dějinách lidstva. Celkový počet úmrtí
zapříčiněných válkami se odhaduje na 187 miliónů.
Další zlom v dějinách nastal po 2. světové válce, protože proměny v technice a výrobním
procesu jsou zcela evidentní. Rychle se rozvíjející revoluce v komunikacích prakticky zrušila čas
a prostor (např. internetu bylo v r. 2004 sotva 10 let). Z hlediska ekonomiky dnes vytvářejí USA,
Evropská unie a Japonsko dohromady 70 % světového HDP. Pochopitelně v současné době je
zřejmý rostoucí vliv Asie, jejíž trh je o 2/3 větší, než je trh Spojených států.
Nacionalismus v 21. století
Po roce 1989 se změnila mapa Evropy a rozpad Sovětského svazu a komunistických režimů
na Balkáně vytvořil zcela nové podmínky a do jisté míry naznačil i určitá bezpečnostní rizika.
Tuto nestabilitu zvýšil i pokles monopolu na užití ozbrojené síly, jenž se desítky let nacházel
v rukou státu. V době studené války byla integrita státních hranic chráněna dvěma
supervelmocemi. Po roce 1989 však takové obranné mechanismy zanikly.
Dalším kritériem, které významně působí na problém národů a nacionalismu, je obrovské
zrychlení postupu globalizace a jeho dopady na mobilitu mnoha jednotlivců. Dialektiku vztahů
mezi globalizací, národní identitou a xenofobií dokládají různá veřejná aktiva, z nichž je asi
nejznámější řádění fotbalových fanoušků.
Demokracie a její budoucnost
Demokratický systém je stěžejní pro dobré fungování státu. Ústřední role masmédií v moderní
politice je nesmírná. Veřejné mínění má dnes velkou sílu, což dokládá rozšiřující se počet profesí
specializujících se na jeho ovlivňování. K obraně demokracie by měly vhodnou formou přispívat
státní složky. Zejména patrný by měl být vliv policie. Policisté těžko mohou zločin úplně
eliminovat, ale musí se snažit toto negativum omezit a držet ho dál od civilního obyvatelstva.
Musí však usilovat o to, aby nadměrné použití síly proti skupinám neodsuzovala veřejnost
daného státu. Proto je velice důležité vychovávat budoucího zodpovědného občana již
od školních let.
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6. Metody aktivního vyučování, kooperace učitele
a žákovských kolektivů
Aktivní učení – postupy a procesy, pomocí kterých učící se jedinec přijímá informace a na jejich
základě si vytváří své vlastní úsudky. Aktivní přístup rozvíjí schopnost tzv. kritického myšlení
(vlastní objevování, porovnávání a začleňování nových informací do již existujícího
vědomostního systému).
Učitelé by si měli vytvořit metodické portfolium vyučovacích metod s vlastními, praxí
ověřenými materiály.
Druhy motivací žáků k učení
•

Praktické využití získaných znalostí

•

Pro dosažení plánovaného vzdělání je nezbytná potřebná kvalifikace

•

Úspěch ve vzdělání zvyšuje sebevědomí žáka

•

Nezbytnost pochvaly a ocenění ze strany učitelů, rodičů a spolužáků

•

Strach z neúspěchu

•

Zájem o danou problematiku a radost z dosažených výsledků

Aktivní výuka formou skupinových vyučovacích metod
Velice významná z hlediska skupinové práce je debata – metoda zaměřená zejména na rozvoj
komunikačních dovedností. Žák zde pracuje s informacemi a zaujímá k nim kritický přístup,
navrhuje vlastní řešení problému a logicky vyvozuje příčiny. Pro metodu debaty je nezbytné
následující rozdělení: auditorium (žáci), hlavní mluvčí (tři vybraní žáci) a oponenti (tři
nesouhlasící žáci), moderátor debaty (učitel). Auditorium na závěr formou hlasování zhodnotí
předvedené výkony. Samozřejmě je nutné Zvolit vhodné téma debaty, které svojí
kontroverzností vytvoří různé myšlenkové vlny.
Výukový kvíz (soutěž)
Zajímavá forma kvízu způsobí intenzivní žákovu spolupráci. Předem nutno stanovit nezbytná
pravidla:
•

způsob zadání otázek

•

způsob získávání odpovědí
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•

bodové hodnocení odpovědí

•

celkový záznam výsledků

Modifikace televizních a rozhlasových soutěží
Každý učitel ví, že jeho svěřenci se učí mnohem efektivněji, pokud je výuka baví. Vedle
pedagogického vedení a odborné preciznosti by hodina měla obsahovat i zábavnou složku. Žáci
mají v oblibě nejrůznější vědomostní hry a soutěže. Za všechny uveďme alespoň AZ kvíz
a Bludiště. Učitel může zcela sám nebo v součinnosti se žákovským kolektivem vytvářet různé
vědomostní hry a soutěže s využitím jednotlivých učebních okruhů, které si tak žáci nenásilnou
formou opakují a zároveň prohlubují svoje znalosti.
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7. Vlastní náměty výukových kvízů
Psali jsme filmovým hvězdám
K motivaci výuky cizích jazyků a prohloubení znalostí u žáků klasické české školy i žáků
s odlišným mateřským jazykem jsme se rozhodli napsat vybraným evropským a světovým
hvězdám krátké dopisy se žádostí o fotografii s autogramem. Postupně jsme získali přes 600
platných adres slavných herců a hereček a napsali jim. Každý žák napsal v průměru tři dopisy
a jeho investicí byl čas strávený napsáním dopisu a poštovné.
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

komunikativní

Společné postupy uplatňované nabízí žákům cizojazyčnou komunikaci jako
na úrovni předmětu:
významný
prostředek
k dosažení
humanity
a vzájemné tolerance, na nichž je založena
budoucnost společnosti, seznamujeme žáky
s různými typy testů, informačních a komunikačních
prostředků
Výstup ŠVP:

objasní význam vůle
a překonávání překážek

Učivo:

osobní rozvoj

při

dosahování

cílů

Výsledek se dostavil zpravidla do jednoho měsíce. Úspěšnost vzhledem k různým světovým
metropolím nebyla stoprocentní, ovšem každý žák se dočkal minimálně jedné odpovědi
mediálně slavné osobnosti. Pro pedagoga bylo potěšující, když viděla radost současných
teenagerů, které jen tak něco nezaujme, jak se ve škole chlubí obálkami z Londýna, Paříže
nebo Los Angeles, jež ukrývaly fotografie s podpisy mimo jiné Bruce Willise, Jane Fondové
nebo Jima Carreyho. Žáci si ověřili schopnost dorozumět se cizím jazykem v praxi
a ohromnou odměnou pro ně byly fotografie slavných lidí, které obdivují na filmovém plátně.
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Děti a Evropská unie
Vzhledem ke skutečnosti, že Česká republika je členem společenství evropských zemí, které
se jmenuje Evropská unie, je nutné, adekvátně přibližovat mladým lidem její funkce a význam.
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství, Učíme se myslet

Rozvoj kompetence:

sociální a personální

Společné postupy uplatňované na podporujeme sebedůvěru a vědomí jedinečnosti
úrovni předmětu:
každého člověka jako zdroje sebeúcty a spokojenosti
se svým místem ve společnosti
Výstup ŠVP:

objasní potřebu tolerance ve společnosti

Učivo:

podobnost a odlišnost lidí

Žáci navštívili Evropský dům v Praze 1, kde v rámci zajímavé přednášky a soutěživých her
rozvinuli svoje znalosti z této oblasti. Po návratu do školy jsme dané téma rozvíjeli různými
způsoby a vítanými pomocníky byli i žáci s odlišným mateřským jazykem (jeden z rodičů je
cizinec), jež mohli na základě zkušeností z jednotlivých zemí dělat zasvěcené průvodce.

Co by měl žák vědět o EU?
Evropská unie sdružuje řadu zemí Evropy. Jejím hlavním cílem je sjednocení a spolupráce
lidí na našem kontinentu. Obyvatelé EU mohou bez zvláštních povolení cestovat, studovat,
pracovat v libovolné zemi, kterou si vyberou. Evropská unie se stále rozšiřuje a chce se k ní
připojit stále více evropských zemí. Česká republika a Slovenská republika jsou jejími členy
od 1.května 2004. V roce 1992 byla v Nizozemsku ve městě Maastricht podepsána velmi
důležitá dohoda o vytvoření EU, která vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. Do května
2004 patřilo k EU 15 států : Rakousko, Belgie, Dánsko,Finsko, Francie, Řecko,Španělsko,
Portugalasko, Německo, Nizozemsko, Irsko, Lucembursko, Švédsko, Velká Británie a Itálie.
Členem EU se může stát každá země, která dodržuje lidská práva a principy demokracie.
Hospodářská politika členských zemí EU se opírá o zásady volného trhu a konkurence. Mezi
politiky, kteří přišli s myšlenkou vytvořit sjednocenou Evropu patřili zejména Robert
Schuman, Konrad Adenauer, Joseph Retinger a Paul Henri Spaak.
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Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

k učení

Společné postupy uplatňované na učíme kriticky posuzovat události, vyvozovat z nich
úrovni předmětu:
závěry pro budoucnost
Výstup ŠVP:

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů

Učivo:

podstata a význam Evropské unie

Žáci prostřednictvím vhodné literatury a vyhledávání informací na internetu získali přehled
o EU.

Činnosti Evropské unie
Tři oblasti spolupráce:
1.Hospodářská spolupráce a ochrana životního prostředí
2.Společná zahraniční a bezpečnostní politika
3.Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

komunikativní

Společné postupy uplatňované na vedeme
žáky
k využívání
informačních
úrovni předmětu:
a komunikačních
prostředků
a
technologií
ke sledování politické a ekonomické situace v ČR
i v zahraničí
Výstup ŠVP:

popíše vliv začlenění ČR do EU na každodenní život
občanů

Učivo:

podstata a význam Evropské unie

Žáci využívali informace z denního tisku, internetu aj., sledovali politickou, společenskou
a hospodářskou situaci.
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Kdo řídí Evropskou unii?
Evropská rada – pravidelná setkání hlav států nebo vlád členských zemí EU, dává EU
podněty pro další rozvoj
Rada Evropské unie – rozhodující orgán s rozsáhlými zákonodárnými a výkonnými
pravomocemi, kontroluje rozpočet EU
Evropský parlament – největší mnohonárodní parlament na světě zastupuje přes 370 milionů
obyvatel, jednou měsíčně probíhá ve francouzském Štrasburku plenární zasedání za účasti
626 poslanců, jejichž funkční období trvá pět let
Evropský soudní dvůr – dohlíží nad dodržováním práva a přijatých dohod v zemích EU, řeší
spory a sestává se z 15 soudců, po jednom z každé členské země, a 8 generálních advokátů,
funkční období trvá 6 let, sídlem Evropského soudního dvora je Lucembursko
Komise Evropské unie – kontroluje, zda všechny země plní rozhodnutí schválená Radou EU,
spravuje také finanční rozpočet, má 20 komisařů, kteří jsou voleni na 5 let
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

pracovní

Společné postupy uplatňované na rozvíjíme smysl pro dodržování pravidel
úrovni předmětu:
Výstup ŠVP:

uvědomuje si rizika porušování právních ustanovení

Učivo:

PRÁVA A POVINNOSTI: společná pravidla
a normy

Žáci se pomocí výkladu a následné skupinové práce dozvěděli základní pravidla a normy.
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Symboly Evropské unie
Vlajka EU ( nejdůležitější symbol EU, na modrém pozadí je umístěno dvanáct zlatých hvězd),
hymna EU – Óda na radost ( autorem hudebního aranžmá je Herbert von Karajan, který
vycházel ze čtvrté části Deváté symfonie Ludwiga van Beethovena), evropský pas - ( má
tmavě červené desky s nápisem EU, odlišností je státní znak členské země, umístěný
na deskách), významné dny EU - ( 5. květen – Den Evropy a 9. květen – Svátek Evropské
unie), evropské jazyky – EU má 11 úředních jazyků ( angličtina, dánština, finština,
francouzština, řečtina, španělština, nizozemština, němčina, švédština, italština
a portugalština), euro – společná evropská měna, zatím není ve všech zemích EU, umožňuje
nakupování na území celého společenství bez nutnosti výměny peněz.
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

komunikativní

Společné postupy uplatňované na umožňujeme žákům poznat základní symboly,
úrovni předmětu:
značky a zkratky související s obsahem učiva
Výchovy k občanství

Výstup ŠVP:

objasní účel důležitých symbolů Evropské unie
a způsoby jejich používání

Učivo:

symboly Evropské unie

Žáci si pomocí soutěží rozšiřují svoje schopnosti pracovat s elektronickou formou
komunikace.

Poznej zemi EU!
Podle následující nápovědy urči členskou zemi EU:
1) Rapid Vídeň, Innsbruck, Alpy, němčina
2) Kodaň, Malá mořská víla, Legoland, červenobílá vlajka
3) známá skandinávská země, Helsinki, sobi, lední hokej
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4) levandule z Provence, katedrála Notre Dame v Paříži, vítěz MS v kopané 2018
5) kostel La Sagrada Familia v Barceloně, Real Madrid, tanec flamengo
6) Akropole v Aténách, Kréta, modrobílá vlajka, rodiště boha Dia
7) tulipány rozličných barev, větrné mlýny, Ajax Amsterodam, Rutger Hauer
8) Braniborská brána, automobilka Opel, Bayern Mnichov, náš západní soused
9) Big Ben, Liverpool, James Bond, Temže
10) náš severní soused, Robert Lewandowski, Gdyně, Bolek a Lolek
11) Černé moře, Burgas, melouny a papriky, azbuka
12) Poprad, Vysoké Tatry, halušky, jazyk nejvíce příbuzný našemu
Správné řešení: 1) Rakousko, 2) Dánsko, 3) Finsko, 4) Francie, 5) Španělsko, 6) Řecko, 7)
Nizozemsko, 8) Německo, 9) Velká Británie, 10) Polsko, 11) Bulharsko, 12) Slovensko
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství, Zeměpis

Rozvoj kompetence:

komunikativní

Společné postupy uplatňované na předkládáme žákům informační zdroje s tematikou
úrovni předmětu:
Výchovy k občanství a vedeme je k jejich využívání
Výstup ŠVP:

pochopí význam EU a volnost pohybu

Učivo:

volnost pohybu v rámci zemí EU

Žáci si rozšířili znalosti o evropském kontinentu z geopolitického hlediska a naučili se
orientovat v nových možnostech. Vítaným doplňkem tématu byla i návštěva Evropského
domu v pražské Jungmannově ulici, kde žáci formou konstruktivní přednášky a vhodnými
dotazy získali další potřebné informace.
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Exkurze
Velmi vítaným doplňkem znalostí o naší historii jsou i exkurze. Jednou z nich byla návštěva
Síně hokejové slávy, která se nachází v OC Harfa u stanice metra Českomoravská.
Žáci zde mají možnost navštívit jedinečnou výstavu slavných údobí našeho nejúspěšnějšího
a nejpopulárnějšího kolektivního sportu, kterým je právě lední hokej. Nalezneme zde trofeje
a záznamy z mistrovství světa, Kanadského poháru i olympijských her, jimž vévodí slavné
Nagano 1998 a naše slavné vítězství týmu Ivana Hlinky a Dominika Haška. Zajímavou
součástí expozice je i přehled celků vysoce uznávané Kanadsko-americké NHL, kde jsou
vyobrazeny dresy, fotografie a puky řady celků a skvělá je i stěna se všemi týmy, kde jsou
u každého seznamy našich hokejistů, kteří zde hráli o slavnou trofej jménem Stanley Cup.
Bonusem jsou hokejové trenažery, kde si mládež může vyzkoušet různé sportovní
dovednosti.
Kvíz: čeští hokejisté v týmech NHL
Přiřaďte správně trojici hokejistů k týmu, za který úspěšně hráli:
1. Josef Beránek, Jaromír Jágr, Jiří Hrdina
2. Jan Čaloun, Martin Havlát, Tomáš Hertl
3. Petr Čajánek, Radek Dvořák, Jaroslav Jiřík
4. Radko Gudas, Roman Hamrlík, Petr Klíma
A San José Sharks
B Tampa Bay Lightining
C Pittsburgh Penguins
D St. Louis Blues
Správné řešení: 1C, 2A, 3D, 4B
Zařazení aktivity do předmětu:

Tělesná výchova

Rozvoj kompetence:

komunikativní, k učení, občanské

Společné postupy uplatňované na vhodně jsme spojili teorii a praxi oblíbeného
úrovni předmětu:
kolektivního sportu a vedli žáky k samostatnosti i vůli
v úspěch celku, žák: získal odborné znalosti
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z hokejové historie, naučil se rozeznávat hráče
a kluby, prohloubil své vlastenecké cítění
Výstup ŠVP:

žáci získají kladný vztah ke sportovním aktivitám
a uvědomí si význam dodržování pravidel fair-play

Učivo:

zásady bezpečného chování při sportu, sportovní
názvosloví

Žáci se výborně odreagovali, vyzkoušeli si hokejové dovednosti a zasoutěžili si ve znalostech
z NHL.

Mezinárodní letiště a jejich města
Nejrychlejším dopravním prostředkem jsou letadla, která dnes přepravují tisíce lidí po celém
světě. Vy si můžete vyzkoušet svoje znalosti. Měli byste doplnit ke známému letišti město,
ve kterém byste ho našli.
1)Letiště M. R. Štefánika

A) Paříž

2)Heathrow

B) Bratislava

3)Šeremenťevo

C) Amsterdam

4)Letiště Ch. de Gaulla

D) New York

5)Letiště V. Havla

E) Moskva

6)Letiště J. F. Kennedyho

F) Londýn

7)Schiphol

G) Praha

8)Tuřany

H) Kyjev

9)Žuljany

CH) Ostrava

10) Mošnov

I) Brno
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Správné řešení: 1B, 2F, 3E, 4A, 5G, 6D, 7C, 8I, 9H, 10Ch
Zařazení aktivity do předmětu:

Zeměpis

Rozvoj kompetence:

k řešení problémů, komunikativní

Společné postupy uplatňované na pohovořili jsme s žáky o letectví, sběratelství modelů
úrovni předmětu:
letadel, významu mezinárodní dopravy a aktivně
ukázal letecké spojení na naší planetě
Výstup ŠVP:

přiměřeně hodnotí a v praxi si ověřuje geografické
informace a zdroje dat z dostupných kartografických
produktů

Učivo:

mapa, obraz Země, globus, zeměpisná síť

Žáci se aktivně naučili pracovat s mapou, pohovořili o významných světových letištích
a městech, jazycích, letuškách a pilotech a vyhodnotili výhody rychlého cestování.
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8. Komiksové hvězdy Marvelu a DC aneb komiksové
celebrity v Evropě i v zámoří...
Velice pozoruhodnou součástí literatury je žánr zvaný komiks. Jedná se o kreslené obrázkové
příběhy s bublinami, kterými se hrdinové kreslených příběhů dorozumívají. Pro úspěšné
komiksové dílo je stěžejní kvalitní scénář a velice dobrý ilustrátor.
Komiks je sice fenoménem 20. století, ale již ve 2. tisíciletí před n.l. byly zaznamenány obrázky
s popisky ve starověkém Egyptě. V českých zemích má tento specifický a oblíbený druh
literatury také svoji historii. A v současné době, kdy je trh tohoto žánru otevřen i do světa,
získává tento žánr další příznivce, kterým jejich hrdiny zpopularizoval filmový průmysl, jenž
získal práva na promítání od gigantů komiksové historie i současnosti, jmenovitě Marvelu a DC.
Tématikou kreslených příběhů se léta zabývá český komiksový magazín Crew. U nás se stal
kultovním komiksem ilustrovaný seriál o partě Rychlých šípů. Tradice se začala psát již před
2. světovou válkou a jejich příběhy vycházely nejdříve v časopise Mladý hlasatel. Pod ilustracemi
byli podepsáni dva vynikající kreslíři Jan Fischer (1938-48) a Marko Čermák (1968-89).
Duchovní otec komiksu, spisovatel Jaroslav Foglar, vymyslel nejdříve časopis pro děti Malý
hlasatel, později přejmenovaný na zmíněný magazín Mladý hlasatel. Na půdě nakladatelství
Melantrichu se potkal s mladým kreslířem Dr. Janem Fischerem a začala jejich komiksová
spolupráce. Fischer získal komiksové zkušenosti ve Francii a Anglii. Kreslil poměrně rychle
levou rukou a jeho ilustrace se čtenářům líbily. Po válce byl výrazným ilustrátorem Marko
Čermák. V dobách socialismu už Rychlé šípy prakticky nevycházely a snaha vštípit jim
budovatelský ráz a nahradit bubliny s textem popisky pod obrázky se nesetkaly s úspěchem.
Každopádně je dílo Jaroslava Foglara komiksem č.1 ve 20. století. Srovnatelnou popularitu měl
později do značné míry časopis Čtyřlístek, ale ten byl zaměřen na mladší věkovou skupinu.
Obecně vzato, komiksy se začaly výrazněji rozšiřovat od 60. let 20. století. V letech 1960-85 se
kreslené seriály postupně objevovaly v časopisech ABC, Mateřídouška, Pionýr, Junák, Pionýrská
stezka, Pionýrské noviny, Sedmička pionýrů, Sluníčko, Ohníček, Větrník a Zápisník.
Příkladem jsou třeba Kultovní komiksy ABC, které vyšly jako Speciál v říjnu 2008:
•

Příhody Malého boha (Pozemšťané v roli bohů civilizují na Žluté planetě tamní
obyvatelstvo)

•

Příchod bohů (Začíná druhá fáze experimentu, kdy bohové sestupují k domorodcům)

•

Kruanova dobrodružství (Podaří se mladému Kruanovi zvítězit nad mimozemskou
civilizací?)
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•

Vzpoura mozků (Posádka hvězdoletu Prométheus zachraňuje Zemi ze spárů robotů)

Zajímavost: komiks se stal fenoménem i u některých You Tuberů. Populární představitel tohoto
trendu Jirka Král vydává svůj vlastní časopis JIRKA-Komiks Jirky Krále. Kromě rébusů
a hlavolamů obsahuje vždy tři komiksové příběhy, které jsou z běžného života, někdy z oblasti
fantazie. Občas mají i lehce výchovný charakter.
Zahraniční komiksy
Z významných evropských komiksových škol stojí za zmínku zejména ta francouzská. Vedle
časopisu Pif-GADGET, galského bojovníka Asterixe, dobrodruha Tintina si ohromnou
popularitu získal Rahan, hrdina komiksové prehistorické série z dílny slavných autorů Rogera
Lecureuxe a André Chereta.
Ohromným fenoménem je samozřejmě americký komiks, který má rovněž svou předválečnou
historii. O přízeň čtenářů svádí boj zejména uhlazený gigant DC a velmi akční Marvel. Svoji
pozici na trhu umocňují i filmy, jež jsou na základě komiksových příběhů točeny. Z produkce
Marvelu uveďme alespoň Spidermana nebo Deadpoola a z hrdinů DC legendárního Supermana
a Batmana.
To, co mladé lidi na super-hrdinech komiksů fascinuje, je pohnutý osud, který zocelí jejich tělo
a mysl. Každý hrdina komiksu má svoji legendu. Tvoří ji krutý zážitek z dětství (osamocení,
smrt rodičů apod.) nebo z období dospělosti (ztráta blízkých, osobní pomsta). Historie
komiksových postav origin story – příběh na pozadí, který odhaluje, jak se postava stala hrdinou
a získala své super-schopnosti. Hrdinové a hrdinky jsou fyzicky zdatní, a ještě mají zmíněné
super-schopnosti, jež jim vždy pomohou překonat obtíže v zápase proti zákeřným a negativním
komiksovým hrdinům, kteří svoji nadlidskou sílu naopak používají k páchání zla (např. Batman
pro Jokerovi).
Komiksy jsou populární a oblíbené. Mladším dětem usnadňují výuku čtení a spojují svými
nosnými tématy i žáky s odlišným mateřským jazykem.

Kvíz pro znalce komiksů
Každý komiksový super-hrdina a super-hrdinka mají i svoje civilní jméno. Úkolem
soutěžících je přiřadit písmeno se super-hrdinou k jeho civilnímu jménu.
1. Bruce Wayne

A) Black Widow

2. Tony Stark

B) Superman

3. Eric Brooks

C) Ironman
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4. Wade Wilson

D) Sabretooth

5. Natasha Romanoff

E) Deadpool

6. Clinton F. Barton

F) Batman

7. Clark Kent

G) Wonder Woman

8. Peter Parker

H) Hawkeye

9. Dick Grayson

I) Captain America

10. Victor Creed

J) Spiderman

11. Steve Rogers

K) Blade

12. Diana Prince

L) Robin

Správné řešení:
1F, 2C, 3K, 4E, 5A, 6H, 7B, 8J, 9L, 10D, 11I, 12G.
Fenoménem 21. století se staly přední světové komiksy, které žáci čtou a sledují příběhy svých
hrdinů v kině. Myslíme si, že je lze výchovně velice dobře využít.
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

personální a sociální

Společné postupy uplatňované na nabízíme žákům různé modely komiksových hrdinů
úrovni předmětu:
a hovoří o schopnosti být samostatný, pomáhat
druhým a řešit nejrůznější překážky, seznamujeme
žáky s různými komiksy domácí i zahraniční scény
Výstup ŠVP:

objasní legendu komiksového hrdiny a jeho
překonávání překážek

Učivo:

mezilidské vztahy, rodina, výchova jedince a vztah
k životním hodnotám

Žáci prostřednictvím komiksových postav získali větší sebevědomí a schopnosti řešit v životě
problematické situace, se kterými se člověk pravidelně setkává.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. PETR BÖHM, MGR. ZUZANA DOSTÁLOVÁ
27

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
JAK NA ZPRÁVY ZE SVĚTA

Internet a média v akci
Médium zvané internet je definováno jako spojení sítí a jednotlivých počítačů do jedné velké
celosvětové počítačové sítě, kde každý připojený počítač umožňuje komunikaci se všemi
ostatními. Slouží především k hledání a poskytování informací, komunikaci a zábavě, nabídce
a prodeji zboží, atd. Na internet lze rovněž připojit televize, mobilní telefony, tiskárny nebo
skenery. Významným datem je rok 2010, kdy získali lidé ve Finsku podle zákona nárok
na internet. I zde samozřejmě platí, že každý musí být při poskytování informací o své osobě
na internetu velice obezřetný, neboť případné zneužití by mohlo mít dalekosáhlé následky.
K následujícím pojmům přiřaďte správnou definici:
1. www ( World wide web)
A. elektronická pošta
2. e-mail

B. systém webových stránek

3. Skype

C. přenos souborů

4. FTP

D. Software umožňuje telefonování

5. billboard

E. kontrola, dohled

6. cenzura

F. velkoplošná reklamní tabule

7. sitcom

D. znak e-mailové komunikace

8. zavináč

H. situační komedie

Správné řešení: 1B, 2A, 3D, 4C, 5F, 6E, 7H, 8D
Zařazení aktivity do předmětu:

K motivaci výuky předmětů typu Výchova
k občanství a Člověk a svět práce jsme připravili kvíz,
který prověřuje počítačovou gramotnost žáků
formou znalostí nejrůznějších pojmů z dané oblasti.

Rozvoj kompetence:

personální a sociální

Společné postupy uplatňované na hovoříme s žáky o profesních informacích
úrovni předmětu:
a připomíná důležitost IT problematiky, žák si
ověřuje znalosti z oblasti výpočetní techniky
Výstup ŠVP:
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Učivo:

práce s profesními informacemi

Žák si vhodnou formou zopakoval a prohloubil terminologii z oblasti výpočetní techniky

KVÍZ: ANIMOVANÝ FILM
MUZEUM KARLA ZEMANA
Toto muzeum představuje celoživotní dílo světově uznávaného filmového tvůrce a režiséra
Karla Zemana a jeho filmové triky, kterými proslavil naši kinematografii u nás i v zahraničí.
Animované, loutkové i hrané filmy patří k neodmyslitelným technickým i uměleckým
dovednostem renomovaného tvůrce. Výstava je koncipována jako filmové scény a malé
ateliéry, které diváka vtáhnou do děje. Děti se vznesou na létajícím stroji, projdou se po Měsíci
Barona Prášila nebo budou ovládat ponorku z Vynálezu zkázy…
Tento posledně jmenovaný film mu přinesl světový věhlas, protože byl prodán do 72 zemí
světa a stal se tak nejúspěšnějším českým filmem všech dob.
Nápadité postupy jeho filmových prací jsou dodnes vyučovány na mnoha filmových školách
a Zemanova tvorba později ovlivnila nejednoho světového filmaře. Za všechny uveďme
alespoň známého Tima Burtona.
Kvíz: Karel Zeman
V roce 1945 byl vytvořen animovaný film o nemocném děvčátku, které pobaví oživlý
panáček. Na tomto snímku spolupracovali dva autoři stejného příjmení. Vedle Karla jeho
jmenovec Bořivoj Zeman. Ten v roce 1952 natočil pohádku Pyšná princezna. Ta se zde
jmenuje:
a) Drahomíra
b) Maruška
c) Krasomila
V roce 1950 natočil Karel Zeman loutkový film o ješitném králi, který nechává popravovat
holiče, kteří poznali tajemství jeho nelichotivých oslích uší. Film byl natočen podle básně:
a) K.H.Borovského
b) K.J.Erbena
c) J.V.Sládka
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V roce 1955 vznikla Cesta do pravěku. Zde je nález zkameněliny výzvou pro čtyři kluky, aby
se vypravili do dávné minulosti a dostali se až na počátek vývoje života na planetě Zemi.
Vědecký pohled a spolupráci poskytl Zemanovi prof. Josef Augusta, který během svého
života spolupracoval s populárním ilustrátorem knih pro děti, jenž se jmenoval:
a) Zdeněk Burian
b) Vlasta Burian
c) E. F. Burian
V roce 1961 vznikla Zemanova poetická komedie Baron Prášil, kterého vytvořil populární
Miloš Kopecký. Kosmonaut Toník je přivítán na Měsíci lidmi, kteří se tam dostali
prostřednictvím své vlastní fantazie. Hlavní ženskou roli krásné Biancy vytvořila herečka Jana
(svoje křestní jméno využila i ve snímku Vyšší princip). Herečkou byla i její sestra. Obě jsou
nositelkami příjmení:
a) Šafránková
b) Hlaváčová
c) Brejchová
Správné řešení: 1C, 2A, 3A, 4C
Zařazení aktivity do předmětu:

Přírodopis

Rozvoj kompetence:

k učení, sociální a personální

Společné postupy uplatňované na představíme žákům jednotlivá geologická období
úrovni předmětu:
podle charakteristických znaků, žák rozlišuje
jednotlivá geologická období, pracuje ve skupině
Výstup ŠVP:

objasní význam a
geologických období

souvislosti

Učivo:

vývoj Země, života, člověka

jednotlivých

Žáci se prostřednictvím pozoruhodných muzejních exponátů a znalostí teoretické výuky
naučili zábavnou formou orientovat v dávné minulosti planety Země a didaktickou
a názornou hravostí naplnili myšlenky J. A. Komenského „Škola hrou“
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9. Aktuální ankety na společenská témata současnosti
a historie
Zábavné ankety mají na naší škole již tradici a je zde možné uplatnit mnohaleté zkušenosti.
Výrazně se zde uplatňují mezipředmětové vztahy, a to prostřednictvím jednotlivých témat,
kterými jsou například kultura, věda, zeměpis, dějepis a další. Ankety používáme již několik
let. Některé jsou pro zpestření učiva, jiné pro relaxaci a zábavu (hádanky), klasické jsou
z historie např. „Mohli se potkat Karel IV. a Jan Lucemburský?“
Pro naše téma „Jak na zprávy ze světa“, jsme zvolili otázky a úkoly (viz příloha) typu „Co
se odehrálo důležitého ve světě, co vás zaujalo, jak znáte…“
Nejvíce nás potěšily odpovědi na otázku týkající se žáků s OMJ: „Jak znáte žáky naší školy
– Kteří žáci mají rodiče z ciziny?“ Na tuto anketní otázku přišlo velmi mnoho odpovědí
napříč 5. – 9. ročníkem. Zde došlo kolem čtyřiceti odpovědí.
Celkově dali dohromady účastníci této ankety jména téměř všech žáků s OMJ na naší škole.
Vzpomněli si i na žáčky I. stupně (dívka z Alžírska, chlapec z Ruska aj.).
Další oblastí byl žebříček oblíbených jídel, filmů, osobností, otázky typu „Do jaké země se
chcete jet podívat“
Další ankety byly na téma: „Jaké jazyky se učí v cizině, Jak se slaví Velikonoce v zahraničí“
a další.
Na hodinách jsme se žáky besedovali o výsledcích, ti, zvláště z vyšších ročníků,
argumentovali pro a proti, příp. přidávali ústně další odpovědi, připomínky aj.
Anketa na oblíbenou reklamu měla bohužel malý ohlas, žáci se shodli, že reklamy víceméně
nesledují, ani je nezajímají.
Nejoblíbenější destinací našich dětí je Chorvatsko a Řecko, dále Itálie a Španělsko.
Jakým způsobem anketní otázky či úkoly dáváme?
E-mailová korespondence přes aplikaci Školu on-line.
Nejúspěšnější odpovědi jsou vyhodnoceny drobnou odměnou.
Občas s k otázkám vracíme v rámci učiva.
Poznávat cizí země touto formou žáky většinou baví.
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Využívání e-mailové pošty jako zdroj soutěžní motivace a rozšiřování
znalostí
Anketa – Co se děje ve světě i u nás?
„Napište mi zprávu (z novin, internetu, co jste slyšeli v televizních novinách...), která vám
přišla natolik zajímavá, že by ji měli vědět i ostatní. Může být z politiky, sportu, kultury“.
Zařazení aktivity do předmětu:

Výchova k občanství

Rozvoj kompetence:

kompetence k řešení
komunikativní

problému,

kompetence

Společné postupy uplatňované na nabízíme žákům kvízové otázky a témata
úrovni předmětu:
k zamyšlení, žák prostřednictvím e-mailu reaguje
a aktivně zpracovává úkoly zadané učitelem
Výstup ŠVP:

umí operativně reagovat a vyhledávat informace

Učivo:

svět kolem nás, tolerance k národnostním menšinám

Žáci si pomocí soutěží rozšiřují svoje schopnosti pracovat s elektronickou formou
komunikace.
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10. Aktivní výuka a rozvíjení klíčových kompetencí
1. Kompetence k řešení problémů – soustředění na zadané téma, tvorba asociací
a odvozování souvislostí v rámci stanoveného tématu, porozumění problému, uplatňování
různých metod myšlení (logické, empirické) a myšlenkových operací, využívání dřívějších
zkušeností, pochopení a rozpoznávání problémové situace, naplánování způsobu řešení situace,
schopnost obhajovat svá rozhodnutí.
2. Kompetence komunikativní – přesné a výstižné vyjadřování, aktivní naslouchání,
respektování pravidel komunikace při hovoru více osob, pravidelné procvičování verbální
a neverbální komunikace, schopnost pracovat a komunikovat s ohledem na určenou roli
(zapisovatel, mluvčí, hodnotitel), předkládání důkazů, argumentace a protiargumentace, správná
gestikulace a mimika.
3. Kompetence personální a sociální – zvyšování sebevědomí žáků, posilování sounáležitosti
se skupinou, rozvoj pozitivního klimatu ve třídě, schopnost vcítit se a přehrát různé role
s pochopením souvislostí, delegování úkolů v týmu, stmelování skupiny, sebeovládání
a sebeprosazení.
4. Kompetence občanská – respekt k názorům druhých lidí, schopnost vcítit se do jejich
situace, úcta k vnitřním hodnotám druhých.
5. Kompetence k pracovnímu uplatnění – umění zpracovávat informace, vyhodnocovat
a řešit běžné životní situace, posilovat reálnou představu o praktickém životě.
Aktivní výuka formou skupinové vyučovací metody – diskuse (praktická část):
Diskuse by měla být základní metodou práce učitele, protože se jedná o základní způsob
komunikace. Používá se zpravidla tam, kde chce učitel zjistit názory žáků na dané téma. Ve škole
se diskutuje poměrně často, ovšem zde se jedná většinou o verbální prosazování v zájmu
konkrétních skupin.
Metoda diskuse se používá na všech typech a stupních škol a v různě velkých skupinách. Pokud
velikost skupiny přesáhne 15 žáků, je vhodné rozdělit třídu na dva diskutující kruhy nebo zadat
části žáků jiné úkoly – samostudium, vyhledávání informací na internetu, zpracovávání podkladů
apod.
Rozvíjené klíčové kompetence
a) Kompetence v učení – otevřené zvažování, posuzování a promýšlení názorů, uplatňování
zkušeností, sebereflexe, vyhledávání informací z nejrůznějších zdrojů, na praktických úlohách
ze života ukazujeme žákům smysl učení, jeho celoživotní nutnost.

ZŠ NEDVĚDOVO NÁM., PRAHA 4 PODOLÍ

MGR. PETR BÖHM, MGR. ZUZANA DOSTÁLOVÁ
33

NA NAŠÍ ŠKOLNÍ A ŽIVOTNÍ DRÁZE STARTUJEM SPOLEČNĚ V PODOLÍ V PRAZE
JAK NA ZPRÁVY ZE SVĚTA
b) Kompetence komunikační – maximální soustředěnost žáků na dodržování zásad verbální
komunikace – kultivovanost projevu, vhodná argumentace, schopnost držet se tématu, shrnutí
podstatného, srozumitelnost, učitelé užívají kooperativní metody učení a podporují spolupráci
mezi žáky, žáci se učí využívat moderní informační a komunikační technologie, zadáváme
žákům referáty, projekty, které prezentují před spolužáky atd.
c) Kompetence sociální a personální – dodržování pravidel komunikativních dovedností
v sociální skupině – snaha o pochopení diskutujících, vzájemná inspirace účastníků, podpora
a zúčastněnost, zájem o spolupráci v týmu atd.
d) Kompetence občanské – žáci se učí tolerovat a respektovat lidi jiných národností, kultur,
náboženských vyznání apod.
e) Kompetence pracovní – žáci hodnotí svou práci i práci spolužáků, při hodinách je kladen
důraz na různorodost úkolů tak, aby měli šanci na svoji seberealizaci žáci s různými dispozicemi,
žáci jsou vedeni k efektivitě při organizování vlastní práce.
Žákovy dovednosti v oblasti mediální výchovy
•

vytváří si představu o roli médií v každodenním životě v regionu

•

rozvíjí komunikační schopnosti, zvláště při veřejném vystupování a stylizaci
psaného a mluveného textu

•

rozvíjí schopnosti přizpůsobit vlastní činnost potřebám a cílům týmu

•

uvědomuje si hodnoty vlastního života a odpovědnosti za jeho naplnění

•

je obezřetný vůči předsudkům a zjednodušujícím soudům o společnosti
i jednotlivci

•

rozlišuje základní funkce mediálních sdělení: informovat, vzdělávat, získávat,
bavit

•

rozpoznává, co je ve sdělení nebezpečné a co je potřeba si hlídat

•

dokáže rozpoznat bulvární a seriózní přístup médií k realitě

•

kriticky hodnotí mediální sdělení

•

uvědomuje si nutnost ochrany autorských práv

•

učí se využívat médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy a naplnění volného
času
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Uplatnění ve výuce
Diskuse může být využita na začátku vyučovací hodiny (metoda motivace žáků k další práci)
nebo v průběhu vyučovací hodiny jako hlavní výuková metoda (témata zjišťující znalosti,
zkušenosti, názory na určité téma) nebo jako metoda vedoucí žáky k pochopení složitosti,
různorodosti názorů na některé problémové situace.
Příprava učitele a žáků
Učitel stanoví téma diskuse a navodí vhodnou atmosféru například tím, že se žáci zúčastní
exkurze a zpracují příslušný projekt. Celá akce probíhá ve třídě, kde se pomocí vhodně
rozestavěných židlí vytvoří diskusní kruh.
Trvání metody a materiál
Vhodnou pomůckou pro žáky jsou odpovědní lístky a záznamové archy. Příprava, vedení,
shrnutí a zhodnocení diskuse je vhodné splnit v časovém rozmezí 30 minut.
Praktické provedení
1. Pedagog oznámí žákům, že příští týden zařadí diskusi na určité téma do výuky. Příprava je
možná v rámci hodin ve škole nebo ji lze zadat jako domácí úkol.
2. Na tabuli se napíše téma diskuse a stručně se vysvětlí, co by mělo být jejím obsahem.
3. Připomenutí zásad diskuze a příprava odpovědních lístků.
4. Pedagog diskusi zahájí úryvkem z odborného tisku nebo krásné literatury.
5. Vyzve žáky k diskusi a prezentaci vlastních příspěvků.
6. Pedagog nebo vybraný žák moderují průběh diskuse a sledují její cíl. Moderátor vhodně
reaguje na jednotlivé příspěvky a zaznamenává převládající tvrzení.
7. Moderátor se snaží zformulovat srozumitelné závěry diskuse. Ty pak využije učitel pro další
vyučovací činnost.
Návrh konkrétního tématu
Předmět: Výchova k občanství
Tematický celek: Česká republika
Téma vyučovací hodiny: výhody a nevýhody členství České republiky v EU
Vzdělávací cíl: žáci diskutují o kladech a záporech naší země v EU, hovoří o problematice
evropské integrace
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Rozvíjení klíčové kompetence: komunikativní odborné kompetence (cizí jazyky), personální
a sociální
Praktické provedení
1. Žáci vytvoří diskusní kroužek.
2. Učitel napíše na tabuli téma diskuse – Výhody a nevýhody ČR v EU.
3. Učitel v roli moderátora položí první otázku a vyzve žáky k aktivní diskusi na dané téma.
4. Žáci diskutují na dané téma a učitel zaznamenává většinové názory.
5. Učitel na závěr shrne závěry diskuse, zhodnotí práci jednotlivých žáků a získaný materiál
využije k další vzdělávací činnosti.
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Přílohy

Obrázek 1: Výkres z aktivity „Kvízy“, žákyně Eliška Kostíková.
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Filmové museum legend
S naší třídou a osmou třídou jsme navštívili filmové museum legend. Moc se mi to líbilo. Byli
tam moji velcí oblíbenci jako například: E.T, Gremlins, Spiderman, Predátor. Byli tam také různé
síně, kde byly třeba fantasy filmy nebo hororové filmy. Nejvíc se mi líbil E.T., jak měl paruku.
Velmi zajímavé byly figurky v nadživotní velikosti. Měli tam také suvenýry. Zaujal nás balkon,
ze kterého byly vidět všechny exponáty v přízemí. Líbilo se mi tam starodávné kino. Návštěvu
bychom hodnotili velice pozitivně…

Dva moji oblíbenci
Obrázek 2: Kolektivní práce, žáci 7.A.
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Obrázek 3: Výkres z aktivity „Kvízy“, žákyně Eliška Kostíková.

Obrázek 4: Výkres z aktivity „Exkurze“, žákyně Eliška Kostíková.
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Obrázek 5: Kalendář školy pro rok 2017 vytvořený v rámci projektu, žákyně Eliška Kostíková

Obrázek 6: Kalendář školy pro rok 2018 vytvořený v rámci projektu, žákyně Eliška Kostíková
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Obrázek 7: Kalendář školy pro rok 2019 vytvořený v rámci projektu, žákyně Eliška
Kostíková.
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Obrázek 8: aktivita „Psali jsme filmovým hvězdám“, soukromý archív P. Böhma
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