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ÚVOD
Milí pedagogové, školitelé a všichni ostatní,
které zajímá rozvoj demokratických principů
na českých školách,

zapojit co nejširší školní komunitu. Realizátorem akce byla nezisková organizace
EDUcentrum, z.ú.

máte jedinečnou příležitost nahlédnout
pod pokličku projektu DEMOKRATICKÁ
ŠKOLA, který byl realizován v období
od 1. dubna 2020 do 30. června 2022
na 3 středních školách prostřednictvím
systematické podpory rozvoje kompetencí
studentů v oblastech uvědomělého občanství, dobrovolnictví a mediální gramotnosti.
Jelikož považujeme za klíčové, aby na roli
průvodců byli připraveni i samotní pedagogové, projekt cílí také na profesní rozvoj
učitelů v oblasti kompetencí potřebných
k rozvoji demokratické kultury na školách.
V projektu jsme se soustředili
na spolupráci s rodiči studentů,
pedagogických i nepedagogických pracovníků jednot-

Jistě se shodneme na tom, že demokratická

livých škol. Snahou bylo

kultura je v naší společnosti důležitá.
Dějinné události dokonce ukazují, že je
za ni třeba i bojovat. Odborníci se shodují
na tom, že základem demokratické
společnosti je vzdělávání, a diskuze
o demokratických principech a jejich aplikaci
v praxi je třeba zařadit do učebních osnov.
Od roku 2016 sice můžeme pracovat
s materiálem Kompetence pro demokratickou
kulturu (Rada Evropy), avšak začleňování
demokratické kultury do školy a do různých
předmětů může být obtížné i přesto, že zde
již řada materiálů existuje. Součástí této
příručky jsou tedy kromě metodických listů
ke klíčovým tématům také praktické rady
pedagogů a jejich přímá zkušenost z realizace výuky.

Jsme přesvědčeni, že podporovat studenty na cestě osvojování si demokratických principů je
naší povinností. Ukazujeme-li jim možnosti a dáváme-li jim příležitosti, jak se stát aktivním
občanem ještě před dosažením plnoletosti, připravujeme půdu pro rozvoj odpovědného
spoluobčana, který jen nepřihlíží, ale zná svá práva a koná.

DEMOKRATICKÁ KULTURA V PRAXI
V rámci projektu jsme realizovali 7 klíčových aktivit:
1.

Individuální plány osobního a profesního rozvoje – každý z devíti zapojených pedagogů si ve spolupráci s odborníky vytvořil svůj rozvojový plán a snažil se ho naplnit.

2.

Workshopy pro pedagogy.

3.

Ověřování vytvořených metodických listů v hodinách občanské výchovy, chemie,
biologie, politologie, matematiky.

1

4.

Workshopy a besedy pro studenty.

5.

Dny dobrovolnictví v terénu se studenty.

6.

Návštěvy vybraných demokratických institucí se studenty.

7.

Školní konference pro rodiče, studenty z ostatních tříd a učitele.

Přinášíme vám výsledky naší více jak dvouleté práce a věříme, že pro vás budou materiály
přínosem do vašich vyučovacích hodin nebo minimálně inspirací pro vaše aktivity ve školním
prostředí i mimo něj.

KDO BYL ZAPOJEN?
Do projektu byly aktivně zapojeny tři střední školy – Střední odborná škola pro administrativu
Evropské unie, Praha 9, Pražské humanitní gymnázium, Praha 4 a Střední škola – Centrum
odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9. Z každé školy se projektu účastnily vždy
dvě třídy a 3 učitelé.

„Na projektu Demokratická škola oceňuji poctivý přístup realizátorů projektu,
nosnou myšlenku, zajímavé aktivity, skvělou organizaci a úžasné kolegy. Rád se

“

podílím na akcích, které mají smysl a pomáhají.

PhDr. Roman Liška, Ph.D.
ředitel SOŠ pro administrativu EU, Praha 9

VÝSLEDKY PROJEKTU DEMOKRATICKÁ ŠKOLA
Níže představujeme výsledky, kterých
jsme v projektu DEMOKRATICKÁ ŠKOLA
dosáhli. Dále se seznámíme s inovativními
řešeními, která mohou další střední školy
začlenit do svých výukových programů,
a tím podněcovat občanské zapojení již

u teenagerů na středních školách. Proběhlo
několik důležitých aktivit, jejichž vyústěním
na každé škole byla realizace celoškolní
konference. Na její přípravě se podíleli
studenti, pedagogové i celá komunita školy.

2

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ
Grafické vyjádření odpovědí studentů ve výstupních dotaznících s textovým komentářem

Které z následujících vyjádření nejvíce vystihují tvůj vztah k takzvanému „aktivnímu
občanství“ (absolutní četnosti).
Jedním z cílů projektu Demokratická
škola bylo seznámit studenty s aktivním
občanstvím. To se povedlo více než dobře.
Ze zjištěných údajů v úvodu projektu téměř
40 % všech studentů o aktivním občanství
nikdy neslyšelo a necelých 30 % sice slyšelo,
ale nevědělo, co si pod daným termínem

představit. V závěru projektu byla jedna
třetina studentů přesvědčena, že tyto aktivity
mají smysl a v rámci projektu s nimi získali
první zkušenosti. U poloviny studentů došlo
ke zvýšení povědomí, avšak nepociťovali
potřebu vlastního zapojení.

DOBROVOLNICTVÍ
Grafické vyjádření odpovědí studentů ve výstupních dotaznících s textovým komentářem
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Které z následujících vyjádření nejvíce vystihují tvůj vztah k dobrovolnictví (absolutní
četnosti).
Dalším cílem projektu Demokratické školy,
který se povedlo naplnit, bylo seznámení
studentů s dobrovolnictvím a aktivním
zapojením do této oblasti. Na začátku
projektu jedna pětina studentů nevěděla,
co si má pod pojmem “dobrovolnictví”
představit nebo o něm nikdy neslyšela.
Dále z úvodního zjišťování vyplynulo,
že nejvíce studentů (více než 1/3)
nemělo s dobrovolnictvím zkušenost,
ale zároveň už o něm studenti někdy
přemýšleli. Z dat výstupních dotazníků
je zřejmé, že k největšímu nárůstu došlo

v kategorii, ve které studenti deklarují,
že s dobrovolnictvím zkušenost mají a jsou
přesvědčeni o smysluplnosti takových aktivit.
Současně se v rámci projektu výrazně
zvýšilo i povědomí a dovednosti studentů
v běžném občanském životě. V subjektivních
hodnoceních studentů jich např. 45%
uvádí, že si umí ověřit důvěryhodnost
zdroje informací, 50% studentů pak uvádí,
že umí vyhledávat informace o svém bydlišti
na sociálních sítích a webových stránkách
samosprávy.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K PEDAGOGŮM
Věříme, že nejen studenti, ale také samotní
pedagogové potřebují individuální přístup
při rozvíjení citu pro demokratickou kulturu.
Jedině tak se mohou stát respektovanými
vzory pro vlastní studenty. Během realizace
projektu jsme se tak soustředili na to, aby měli
zapojení pedagogové vytvořené bezpečné
komunikační prostředí, v němž se
jim dostalo potřebných konzultací, supervize, ale také možnosti
pracovat na svých kompetencích
a sledovat svůj pokrok. Jako jeden
z podpůrných prvků motivace
a rozvoje profesních kompetencí pedagogů
se osvědčila společná setkávání a sdílení
zkušeností mezi zapojenými pedagogy.
Každý pedagog spolupracoval s „demokratickým externím průvodcem“, s nímž si
vytvořil vlastní individuální plán osobního
pedagogického rozvoje, který reflektoval
konkrétní způsoby rozvoje didaktických
a metodických kompetencí např. formou

ve třídách, podpoře při implementaci
mediální výchovy a kritického myšlení
do vyučovacích hodin. Plány umožnily
sledovat, kde se v demokratické kultuře
učitel zrovna nachází. Byla zmapována
situace na začátku, v průběhu po určitých
časových úsecích a v závěru projektu. Pedagogové mapovali své znalosti, dovednosti
i postoje. Pedagogové si kladli konkrétní cíle
a museli přemýšlet o tom, jak jich v rámci
projektu dosáhnout. Pokroky měli
možnost reflektovat a rozebírat
s již zmíněnými průvodci,
a to i na konci projektu, kdy
jim průvodci nastínili další
příležitosti a možnosti, čemu
se věnovat a v čem se dál
rozvíjet.

pomoci při budování pozitivního klimatu
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PROPOJENÍ MEDIÁLNÍ GRAMOTNOSTI
A DEMOKRATICKÉ KULTURY

Před zahájením samotné tvorby metodických listů jsme s pedagogy cíleně pracovali na rozvoji mediální gramotnosti
a na metodách kritického myšlení,
potažmo na práci s informacemi nebo
s kontroverzními tématy prostřednictvím
workshopů a konzultací s odborníky. To
vše navíc s ohledem na klima třídy, které
pedagogové dokážou nejlépe vycítit,
a tak naučené metody ve svých hodinách
efektivně aplikovat.
Část workshopů probíhala kvůli
pandemii online. Interaktivita lekcí
podpořila přemýšlení pedagogů
o uchopení témat ve výuce
a o jejich přesahu do každodenního života. Podpořila také kreativní
části jejich osobností natolik, že dokázali
připustit, že ve výuce zkusí opustit tradiční
roli pedagogů. Díky jejich zpětné vazbě
víme, že je k novému způsobu výuky
přesvědčily právě nové metody, přístupy
a impulsy.

Obsah vzdělávacích programů jsme zařadili v reakci na potřeby pedagogů, které
vzešly z jejich plánů osobního rozvoje.
Průběžná diskuze s pedagogy pak odhalila,
že nové přístupy využívají ve výuce, jsou
více tvůrčí, než tomu bylo na začátku,
a další podněty pro posun v těchto oblastech by nadále uvítali.
Kritické myšlení a mediální výchova
pak byly jednou z oblastí, na které se
zaměřovaly metodické listy, kritické
pro pilotní ověření aktivit. Metodický
list museli pedagogové vytvořit jednou
měsíčně a pak svůj nápad ověřit v hodině se
studenty, to vše za podpory demokratického
externího průvodce, metodika a expertního pracovníka. Kromě uvedené oblasti
kritického myšlení se listy mohly dotýkat
také rozvoje dobrovolnictví nebo aktivního
občanství. Díky spolupráci s odborníky byli
pedagogové při tvorbě aktivit motivováni
a podporováni.

AKTIVNÍ OBČANSTVÍ

S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍCH TECHNOLOGIÍ
Naším cílem bylo od samého začátku
využití digitálních technologií, bez nichž už
v současnosti není pohyb v demokratické
kultuře ani možný. Vzhledem k pandemii
absolvovali studenti ze zapojených škol
workshopy a besedy s externími zkušenými
lektory online. Právě interaktivní pojetí
umožnilo studentům být aktivní, prožít
si obsah setkání, která byla zaměřená
na

mediální

výchovu

a

dobrovolnictví,

a vyzkoušet si nové formy komunikace.

Hlavním tématem prvního interaktivního
workshopu byla problematika fake news
a dezinformací. Studenti byli vtaženi
do tématu skrze únikovou hru, která je oslovila a podnítila jejich chuť a nasazení
řešit problémy. Další workshop byl
o dobrovolnictví. Byly představeny
organizace Tamjdem, Fridays for
future, ADRA a další. Studenti
získali představu o tom, co to dobrovolnictví je, jak funguje, jaké jeho formy existují a co je možné udělat sám za sebe, jak
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lze pomáhat s využitím moderních aplikací.
Studenti tak získali zcela nové znalosti
a ujasnili si své postoje. Dle zpětné vazby
byly onlinové workshopy přijaty pozitivně
a většina studentů v nich spatřovala velký
užitek.
Nedílnou součástí práce v online
prostředí jsou v dnešní době také
sociální sítě, proto jsme na jejich
systematické využití kladli v rámci
projektu velký důraz. Ačkoli je studentům
prostředí této aplikace důvěrně známé,
předali jsme jim zásadní informace
o sociální síti Instagram tak, aby všichni
disponovali stejnými znalostmi o tom,

jak funguje. Instagram jsme totiž zvolili
jako komunikační nástroj projektu
DEMOKRATICKÁ
ŠKOLA.
Jednotlivé
akce mimo školu studenti dokumentovali
a zveřejňovali právě prostřednictvím tohoto
kanálu, a to pomocí fotografií, videí, krátkých
zpráv a heslovitých postřehů a komentářů.
Zkušenosti studentů sdílené na sociálních
sítích a stejně tak záběry z míst konání
byly autentické a jedinečné. Sociální sítě
se ukázaly jako velmi nápomocné v šíření
informací o našich aktivitách. Fotografie
z Instagramu byly sdílené také na webu
projektu, takže se o aktuálním dění v projektu
dozvídal další okruh lidí z komunity škol,
ať už zapojených či nezapojených.

STUDENTSKÁ POMOC V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
Po absolvování online workshopů došlo
na realizaci dobrovolnických dnů v terénu.
Důležitou roli v těchto aktivitách hrál
fakt, že se studenti zaměřili na pomoc
v nejbližším okolí, případně přilehlé lokalitě. Studenti získali příležitost si vybrat, kde
by chtěli být aktivní. Působili v Komunitní
zahradě Pastvina, v Domově pro seniory
Českého červeného kříže na Rajské zahradě,
na Městském úřadě v Horních Počernicích,
v Dětském domově v Dolních Počernicích,
Azylovém domě nebo na Záchranné stanici
hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy v Praze

Jinonicích. Studenti si na vlastní kůži zkusili
pečovat o zahradu, pracovat se zvířaty,
starat se o krmivo, o zvířata samotná
i uklízet prostory, kde zvířata žijí. Dále se
věnovali úklidovým pracím v obci. Dalším
rozměrem pomoci bylo zorganizování
sbírky oblečení, hraček a učebních potřeb
pro děti rodičů z azylového
domu a materiální sbírky
a krmiva pro zvířata umístěná
v záchranné stanici. Jiným
typem dobrovolnictví bylo
setkání se seniory. Studenti
si s nimi povídali o jejich
životě, četli dopisy a hráli
s nimi společenské hry, čímž
rozvíjeli empatické vnímání.
Osobní zážitky a prožitky
dovedly studenty k uvědomění, že dobrovolnická činnost je potřeba a že pomoc
není jen otázkou peněžní podpory. Touto
skutečností byli dost udiveni, neboť měli
představu, že pomáhat lze buď finančně
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v místě bydliště, nebo na vzdálených místech
ve světě. Zjištění, že mohou pomáhat
i ve svém nejbližším okolí bez nutnosti
posílat někam peníze či cestovat daleko,
je překvapilo.
Dobrovolnický den v terénu zhodnotili
studenti i pedagogové jako přínosný. Uvítali
by, kdyby se takové akce konaly častěji,
jelikož mají možnost rozšiřovat si obzory.
Během pomáhání se také vzájemně lépe
poznávají a společně mohou sdílet dobrý
pocit z pomoci.

NÁVŠTĚVY DEMOKRATICKÝCH INSTITUCÍ
Realizace návštěv demokratických institucí se ve většině případů zkomplikovala
pandemickou situací, přesto se nám podařilo
alespoň virtuálně se do demokratických
institucí dostat. Studenti si demokratické
instituce vybírali, proto k nim následně
v průběhu realizace měli i jinou vazbu, než

kdyby jim byly instituce přiřčeny bez předchozí debaty. Studenti získali informace
o Skautském institutu, o organizaci Rekonstrukce státu a Informačním centru OSN
nebo o Evropském domě v Praze.

Lektoři se během workshopů a reflexí se studenty zaměřovali na tyto body:
prezentování základních dat o institucích,
tvorba kostky (studenti se dívali na prezentované téma – demokratickou instituci –
z různých pohledů. Tzn. jaká jsou pro a proti, co demokratická instituce vlastně je, jaké
problémy s sebou nese, k čemu slouží.),
brainstorming o demokratické instituci,
diskuse ve skupinách,
tvorba flipchartů.
Studenti byli obohaceni o informace typu,
jak komunikovat s vedením školy, představiteli úřadů městských částí, jak prosadit
své nápady, jak mluvit o svých nápadech
se spolužáky, jak a co psát např. poslancům,
jak vypadá organizace OSN, čím se liší jiné
mezinárodní organizace.
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ZAPOJENÍ KOMUNITY ŠKOLY
Vedoucí pracovníci, pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy, studenti napříč
ročníky a jejich rodiče – ti všichni tvoří
komunitu školy a vědomě či nevědomě
ovlivňují její klima a kulturu. V projektu jsme
se snažili zaměřit pozornost na pospolitost
školy a zprostředkovat v jejím rámci
efektivní spolupráci.

podporu vzájemného setkávání studentů,
jejich rodičů, učitelů a širší komunity školy.
V mnohých případech měly akce charitativní
podtext.
Naše projektové plány byly sice poznamenány protiepidemickými opatřeními, ale
i přesto se nám dařilo být s komunitou škol
v kontaktu, zasadit se o dílčí změny nebo
jimi motivovat. Naše spolupráce pak vrcholila na školních konferencích. Jako zdroj
informací o dění v projektu a další inspirace se osvědčily webové stránky projektu
www.demokraticka-skola.cz.

Zpočátku jsme potřebovali zjistit, zda se
k rodičům, ale i ke studentům dostávají
všechny důležité informace a jak tyto informace hledají. Obracejí se na web školy,
čekají na email nebo upozornění na sociálních sítích nebo preferují tištěné materiály?
Zjistili jsme, že je důležité dobře strukturovat
kontakty na pracovníky školy i informace
o tom, na koho se obrátit s různými nápady,
problémy nebo dotazy. Včasné podchycení problému nebo potřeby významně
napomáhalo k úspěšnému řešení a spokojenosti všech dotčených stran.
Ukázalo se, že vedoucí pracovníci a pedagogové zapojených škol se aktivně zajímají
o možnosti zlepšování klimatu školy
i o možnosti zavádění demokratických
hodnot do činností i řízení školy. Zapojené školy nad rámec projektu uspořádaly
akce, které cílily na podporu rozvoje
demokratického myšlení studentů, akce pro
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ZAVÁDÍME DEMOKRATICKOU KULTURU
CO DO ZAČÁTKU?

Pedagoga, který chce, je motivovaný pracovat na rozvoji demokratických přístupů.
Vedení školy, které v demokratické kultuře vidí smysl a které chce jít cestou
demokratického přístupu.
Studenty, kteří chtějí být aktivní součástí společnosti.
Nezbytnou součástí začátku je pedagog,
který má chuť rozvíjet demokratickou kulturu
ve své škole a ve svém okolí. Pedagog, který
je otevřen dalším možnostem a příležitostem, který se chce dále vzdělávat, který
vnímá, že demokratický duch ve škole

a mezi studenty je nezbytný pro zvnitřnění
principů demokracie. Dále je zapotřebí
otevřeného vedení školy, které takové strategie podporuje, například existencí školního
senátu/parlamentu, třídních – funkčních
samospráv.

CO
PODPOŘILO
PEDAGOGY

KDY
ZAČLENIT

PROČ
REALIZOVAT

PEDAGOGOVÉ

KDE
REALIZOVAT

JAKÉ
PŘEDMĚTY
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CO SE
OSVĚDČILO

METODICKÉ LISTY
Metodické listy, které jsou v druhé části příručky, se týkají všech oblastí, které byly výše
zmíněny. Pro přehlednost jsou metodické listy řazeny podle oblastí, které jsou jimi především
rozvíjeny.
rozvoj aktivního občanství
mediální gramotnost – kritické myšlení
klima třídy
dobrovolnictví
kontroverzní témata
Jednotlivé metodické listy mají své barevné zobrazení, určitě se vám tedy bude snadněji
hledat oblast, které se chcete věnovat ve své hodině. Modře podbarvené metodické listy
jsou primárně zaměřeny na aktivní občanství. Metodické listy podbarvené zelenou barvou
se věnují klimatu třídy a metodické listy věnující se mediální gramotnosti mají podbarvení
červené.
Uvedený počet studentů na metodických listech je počtem, při kterém byly realizovány
pilotáže. Materiály je možné využít v méně i více početných třídách bez jakýchkoli komplikací.

„Nezalekni se, že se Ti aktivita třeba nevydaří na první dobrou. Je potřeba aktivitu
přizpůsobit nejen konkrétní třídě, ale také sobě jako učiteli a opakovat, pokud ji žáci
neznají… Vytrvalost přináší plody a to nejen ve zlepšení vztahů mezi samotnými

“

žáky, ale i mezi Tebou a žáky – a to se vyplatí!

Mgr. Petra Sobotková

„Milé učitelky, milí učitelé, rád bych vám vzkázal, abyste nebáli využívat nejrůznější
aktivity v rámci svých hodin. Je to přínosné nejen pro studenty, ale i pro vás
pedagogy. Začít můžete právě s některými z našich aktivit, ke kterým jsou
připravené metodické listy, a postupně třeba přijdete s vlastními. Uvidíte,

“

že vás tento způsob výuky chytne!

Bc. Jakub Pavlovský
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„Milé kolegyně a kolegové, přeji vám, ať z aktivit, které jsme připravili mají užitek
nejen vaši žáci, ale jsou obohacením i pro vás samotné. Snažili jsme se vybírat
takové aktivity, které vás nezatíží velkou přípravou, ale jsou zábavné a mají

“

psychologický přesah.

PhDr. Roman Liška, Ph.D.

„Studenti se někdy brání novým aktivitám, nechtějí se zvednout z lavice, neřeknou
svůj názor. Ale nevzdávejte se! Časem se si zvyknou, že takto to ve vaší hodině

“

funguje a budou to brát jako běžnou součást výuky.

Mgr. Lenka Quintero

„Pokud se zamýšlíte, že budete chtít některou z uvedených aktivit použít, jsme rádi.
Vždy ale uvažujte kreativně a s ohledem na své studenty. Každá skupina studentů je
jiná a v každé třídě proběhne stejná aktivita úplně jinak. Nebojte se experimentovat
a přidávat vlastní nápady. Pokud se nějaká z aktivit nepodaří, jak jste si představovali, nevzdávejte to. Příště se z neúspěchů poučíte. Až budete dělat danou aktivitu
po desáté, nejspíš už vše půjde hladce. Vybírejte si aktivity, které budou bavit Vás,
tak budete svým nadšením motivovat studenty do práce. Znuděný učitel = znuděný
student. Jestli se příručka aktivit pro Vás stane inspirací a oživí Vaše hodiny, tak

“

budeme šťastní, že splnila svůj účel.

za kolektiv učitelů Mgr. Eliška Křikavová
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METODICKÉ LISTY
váš zdroj nápadů a inspirace
do výuky

Metodický list
Asertivní dovednosti – nácvik poskytování
nezraňující kritiky
Časová náročnost:

20 minut

Cílová skupina:

4. ročník SŠ

Počet studentů:

30

Vzdělávací oblast:

Odborné předměty – Psychologie a sociologie

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

Klíčové kompetence:

Kompetence personální a sociální

Pomůcky:

Prezenční výuka: zábavná pomůcka – výrazné brýle,
atypická čepice, veselý svetr, triko apod.
Distanční výuka: výuka může probíhat přes platformy MS
Teams, ZOOM, Google Classroom, zábavná pomůcka –
výrazné brýle, atypická čepice, veselý svetr, triko apod.

Klíčová slova:

asertivita, kritika, empatie

Způsob ověření:

DISTANČNÍ

Autor:

PhDr. Roman Liška, Ph.D.

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Aktivita rozvíjí asertivní dovednosti u žáků středních škol. Cílem je naučit se poskytovat
nezraňující kritiku. V průběhu aktivity žáci rozvíjí schopnost zvládání zátěžové situace
a poskytování kritiky na principu VEK (ventilace, empatie, komunikace).

CÍLE
Student je schopen poskytovat nezraňující kritiku.
Student chápe význam podpory jako alternativy ke kritice a dokáže podporu aplikovat.
Student je schopen dávat ostatním podnětnou zpětnou vazbu.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Prezenční forma:
Při příchodu do třídy (v rámci běžné prezenční výuky) máme na sobě nějaký směšný nebo
nelogický doplněk (např. mikulášskou čepici v létě, rukavice, pantofle, směšnou košili, svetr,
brýle apod.). V prezenční výuce si studenty posadíme do kruhu a vytvoříme neformální
atmosféru. Protože studenti netuší, co se děje, vzezření vyučujícího nenápadně komentují.
Sledujeme reakce studentů (můžeme nenápadně diskusi provokovat) a studenty vyzvat, aby
zevnějšek vyučujícího nekomentovali za jeho zády, ale aby veřejně všem sdělili, co se jim
nelíbí. Studenti jsou zpočátku nesmělí, nicméně brzy pochopí, že jde o didaktickou situaci
a smělejší se odváží zevnějšek vyučujícího kritizovat. Ten po každé kritice prostřednictvím
techniky otevřených dveří asertivně reaguje a vyjádří míru svého „zranění“.
Podle formy kritiky, kterou studenti volí, je vedeme buď k zesilování kritiky, či jejímu zeslabování.
Cílem je, aby si studenti uvědomili, že nejzranitelnější kritiku poskytují tehdy, pokud kritizují
osobnost kritizovaného. A naopak nejcitlivější kritiku tehdy, pokud postupují od sebe a vyjadřují
empatii (např. „Chápu, že nosíš tento klobouk“), svůj problém ventilují (např. „víš, ale cítím,
že…“) a komunikují (např. „možná bys mohl použít tu žlutou čepici, která ti lépe jde ke svetru“.)
Vysvětlujeme studentům možnost nahrazení kritiky podporou a pomocí (např. „pokud budeš
chtít, můžeme společně vybrat čepici, která tu bude k tvému outfitu vhodnější“).
V následné diskusi studenti probírají situace, ve kterých byli kritizováni nebo poskytovali kritiku
druhému. Situaci analyzují z pohledu již naučeného. Sdílí pozitivní i negativní zkušenosti.
Studenty vedeme k vzájemné podpoře a pochopení.

Distanční forma:
Aktivitu lze realizovat i v distanční výuce synchronní online formou. Je vhodné, aby studenti
měli zapnuté mikrofony a kamery.

14

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Aktivita vyžaduje pohodovou atmosféru ve třídě a vzájemnou důvěru mezi vyučujícím
a studenty. Studenti se zpočátku obávají kritizovat vyučujícího, ten proto musí u své osoby
volit i formu sebekritiky. Vhodné je v reakci na kritiku studentů využít techniku „otevřených
dveří“ (např. „nejen, že mám špatný klobouk, ale vzal jsem si dnes i špatné boty“). To zpravidla
atmosféru uvolní a žáci jsou pak smělejší.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
V případě online formy je vhodné, aby studenti měli zapnuté kamery a zvuk, aby vyučující
mohl lépe vnímat atmosféru ve skupině a operativně na ni reagovat.
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Místo pro poznámky
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Metodický list
Hlavní nebezpečí sekt na českém území
Časová náročnost:

30 minut

Cílová skupina:

1. ročník SŠ

Počet studentů:

30

Vzdělávací oblast:

Základy společenských věd

Průřezová témata:

Multikulturní výchova
Mediální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální

Pomůcky:

Prezenční výuka: papír, pero
Distanční výuka: počítač a místnosti v rámci využívaného
programu (v mém případě to byl Microsoft Teams)

Klíčová slova:

sekty, náboženství, víra, manipulace

Způsob ověření:

DISTANČNÍ

Autor:

Bc. Jakub Pavlovský

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Přestože se setkáváme se členy nejrůznějších sekt v ulicích měst, málokdy o nich více
přemýšlíme. Studenti se díky této aktivitě zamyslí nad existencí sekt a jejich vlivem na
společnost.

CÍLE
Student definuje pojem sekta, uvede nejznámější sekty fungující v Česku.
Student popíše rizika spojená se sektami.
Student posoudí problematiku sekt a zaujme k nim vlastní postoj.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Aktivita je vhodná do hodiny ZSV v období, kdy učitel se studenty probírá duchovní život
člověka a náboženství v české společnosti. Díky tomu budou mít studenti základní přehled
o daném tématu přímo z výuky. Aktivitu lze využít i mimo zmíněnou oblast. Studenti se
s pojmem sekta pravděpodobně setkali, ale je lepší, aby aktivitě předcházela alespoň krátká
přednáška o této problematice, zejména v české společnosti. Jedna věc je totiž znát pojem,
druhá pak lepší orientace v samotném tématu. Přednáška, která jim poskytne potřebný vhled
do problematiky, může mít podobu učitelova výkladu, krátkého textu či ještě lépe krátkého
videa, které je pro studenty nevstřebatelnější, ale srozumitelnější.

Distanční forma:
Rozdělíme studenty do skupinek po třech, ideálně náhodně. Každý tým má stejné zadání,
a to zamyslet se nad tématem sekty, což je i cílem této aktivity – uvědomění si všech rizik se
sektami spojených, ať už jde o společenskou izolaci, propadnutí majetku či ohrožení zdraví
a života.
Pustíme studentům pomocí sdílené obrazovky YouTube video s názvem „TOP 5 Náboženské
sekty v ČR“ (https://youtu.be/gadB2-Hyk94), které má necelých 6 minut a které studentům
chytlavou formou představí nejznámější sekty fungující na našem území a jejich praktiky. Po
zhlédnutí necháme prostor malým skupinám, aby každá zvlášť odpovídala na následující
otázky:
•
•
•
•

Čím mohou být sekty pro své členy nebezpečné?
Jak myslíte, že se člověk v sektě chová?
Lze odejít ze sekty?
Co lidi může vést k přidání se do sekty? / (Co mohlo vést zakladatele k jejímu založení?)

V průběhu samostatné práce se můžeme krátce připojit do jednotlivých skupin, abychom
se ujistili, že studenti pochopili zadání a řádně pracují. Po 10 minutách se třída opět spojí do
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celku a začne společná diskuse. Zástupce každé skupinky odprezentuje své odpovědi, my je
zapisujeme do sdíleného dokumentu a zároveň reagujeme na jednotlivé odpovědi, pokud jsou
zkreslené nebo nepravdivé, a poté dodáme případné chybějící odpovědi na položené otázky.
Na závěr zopakujeme, co zásadního o sektách padlo, aby si studenti vštípili nově nabyté
znalosti, a pro dokončení celkového obrazu můžeme přidat i informace o známých fyzických
útocích sekt v zahraničí, případně dalších podobných kauzách.

Prezenční forma:
V prezenční formě probíhá aktivita přímo ve třídě. Studenti jsou obdobně rozděleni do skupin
po třech a své poznámky si píšou přímo na papír (nebo do poznámkového bloku v mobilu či
notebooku). Učitel by se v průběhu měl procházet po třídě a ujistit se, že studenti pochopili
zadání a povídají si o daném tématu. Poté se zástupce každé trojice postaví a odprezentuje
závěry skupiny. Učitel při tom zapisuje názory studentů do Wordu a promítá to celé třídě. Dále
vše probíhá stejně jako v distanční formě.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Řada studentů o sektách takto záměrně uvažovala poprvé. Všichni pochopili, že sekty jsou
pro společnost nebezpečné a uváděli vhodné argumenty. Níže uvádím názory, které zazněly
od studentů.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ohrožení rodiny
ohrožení zdraví a života
ohrožení zvířat (rituály)
sociální izolace
není snadné odejít – pronásledování, vyhrožování
závislost na sektě (psychická i ekonomická)
odevzdání majetku
neuvědomují si, že jsou manipulováni
vymývání mozku
vnitřní konflikty v sektách

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Doporučuji rozdělení studentů do skupinek po třech, tak učitel získá víc různých odpovědí, než
by tomu bylo ve větších uskupeních. A navíc se bude muset zapojit každý, protože nebude
prostor pro studenty, kteří by se mohli pouze „svézt“.
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Místo pro poznámky
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Metodický list
Územní plánování jinak
Časová náročnost:

2 x 45 minut

Cílová skupina:

2. ročník SŠ

Počet studentů:

20

Vzdělávací oblast:

Geografie

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální

Pomůcky:

Distanční výuka: sdílené dokumenty; breakout room
v aplikaci ZOOM, ortofotomapa, program Malování,
mapový portál – www.mapy.cz
Prezenční výuka: sdílené dokumenty, ortofotomapa,
program Malování, mapový portál – www.mapy.cz

Klíčová slova:

Územní plánování, urbanismus, zastupitelstvo, problémová
výuka

Způsob ověření:

PREZENČNÍ – DISTANČNÍ

Autor:

Mgr. Tereza Bočanová

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Územní plánování nepatří mezi běžný obsah vyučování dle RVP gymnaziálního vzdělávání.
Téma je však mezipředmětově orientováno. Studenti neznají proces územního plánování,
a pedagog jim ho po malých krůčcích odkrývá za pomoci nejrůznějších aktivizačních metod,
metod kritického myšlení a problémových případů. Studenti pracují s ortofotomapou a učí se
rozlišovat dílčí funkční zóny v konkrétních sídlech. Tím získávají přehled o příležitostech, jak
působit jako aktivní občan v rámci územního plánování.

CÍLE
Studenti ve dvojici spolupracují na zadaném úkolu.
Student vyhledává informace v ortofotomapě a získané informace rozlišuje.
Student analyzuje funkční zóny obce ve zvoleném ortofoto.
Student diskutuje nad otázkami a propojuje své poznatky s odpověďmi na tyto otázky.
Student je schopen kompromisu.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Distanční forma:
1. hodina (45 minut)
Studenti na začátku hodiny za pomoci vyučujícího pracují s ortofoto mapou. Pracují na posílení
četby z mapy na online mapovém portálu www.mapy.cz. Na základě přibližování kurzoru na
konkrétní místo se snaží studenti rozklíčovat, jaké oblasti se v konkrétní obci nachází. Studenti
si postupně přichází na to, že se jedná o jakési zóny, které plní určitou funkci = tzv. funkční
zóny. Ukážeme si na konkrétním příkladu vybrané obce vyučujícím. Ten přiblíží kurzor detailněji na zvolenou obec a společně se studenty se snaží přijít na to, jaké funkce mohou dílčí částí
obce plnit.
Studenti jsou rozděleni náhodně do dvojic za pomoci aplikace ZOOM do tzv. breakout rooms.
Společně se shodnou na obci, kterou budou společně popisovat. Úkolem je rozdělit funkční
zóny v obci dle ortofotomapy a pokusit se zvoleným způsobem např. v programu Malování
těmto zónám přidat vhodný kartografický znak. Je zapotřebí, aby každý mapový výstup,
v kterém použijí nějaké své myšlenky, měl legendu. Pokud tedy zakreslují konkrétní zóny, mělo
by být poznat, že červená plocha/červená barva se musí vyskytnout také v legendě. Samostatné práci je věnována většina časové dotace v hodině. Navzájem si studenti sdílí obrazovku. Zachytí co nejvíce zón, které dokážou identifikovat.
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2. hodina (45 minut)
Studenti jsou na začátku hodiny rozděleni do skupin, do kterých je break-out room v Zoomu
rozdělil předchozí hodinu. Dále pokračují ve stanovení funkčních zón zvolené obce. Jsou
připraveny otázky (učitel si je připraví a nasdílí je studentům předem), na které se pokouší dle
společné dohody a nabytých znalostí ze společné práce nad ortofotem vhodně odpovědět.
Je zapotřebí se dohodnout na dílčích závěrech k připraveným otázkám. Těmto závěrům se
věnují cca 25-30 minut. V závěru hodiny (15 minut) představují své hotové práce a dílčí
závěry. Výjimečně není možné, aby hovořil jen jeden ze dvojice, ale musí se domluvit, kdo
bude co říkat. Na další hodině je možné diskutovat dílčí závěry, vzhledem k důležitosti tématu.
Je zapotřebí, aby se studenti v budoucnosti dokázali ozvat, když jim za domem budou chtít
stavět silniční obchvat, budou plánovat výstavbu na zelené louce apod.

Prezenční forma:
V prezenční výuce bychom postupovali stejným způsobem v počítačové učebně, s použitím
iPadů či použitím smartphonů. Dalo by se ještě porovnat dvě různá ortofota z Česka, nebo
například ortofoto z Česka a např. New Yorku apod.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
- Studenti posílili vztahy ve třídě za pomoci intenzivní práce ve dvojici.
- Studenti velmi dobře kooperovali při technických obtížích. Špatně se malovalo do mapy,
kterou si vložili do word dokumentu.
- Studenti používali vhodnou terminologii a navzájem se při prezentaci výstupů doplňovali.
- Studenti dokázali pracovat a číst v ortofotomapě.
- Studenti definovali funkční zóny vhodnou odbornou terminologii.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Studenti si spíše vybírali obce, které znají. Ať se již jedná o obce, kde mají chalupy, kde tráví
čas u prarodičů, kde byli na výletě, nebo pokud se jedná o nějaké suburbium za Prahou, tak
určitě pracovali i s těmito místy. Vždy nabádám své studenty, aby když si nejsou jistí, začali od
toho, co je jim důvěrně známo. V otázce územního plánování u obou aktivit se to velmi dobře
osvědčilo. Místa, která znají, umí více a do detailu rozebrat.
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Výstupy:
Obytné areály

Průmyslové areály

Zemědělsky využívané oblasti

Dopravní infrastruktura

Rekreační a sportovní areály

Obslužné zóny

Otázky k zamyšlení, na které studenti odpovídali:
1. Které funkční zóny spolu přirozeně sousedí, a které funkční zóny se jeví v sousedství jako
nepřirozené?
2. Do jaké míry ovlivňuje rozložení funkčních zón přítomnost dopravní infrastruktury?
3. Které vámi vybrané faktory mohou ovlivňovat rozložení funkčních zón?
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Metodický list
Noviny průměrného matematika – statistika,
finanční gramotnost
Časová náročnost:

Domácí příprava + 2x45 min. i více

Cílová skupina:

2. ročník SŠ

Počet studentů:

30

Vzdělávací oblast:

Matematika a její aplikace

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Mediální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence pracovní

Pomůcky:

Distanční forma: PC (pro on-line)
Prezenční forma: PC, tiskárna, papír, nůžky, lepidlo, další
psací potřeby (pro prezenční výuku)

Klíčová slova:

matematika, noviny, internet, článek

Způsob ověření:

DISTANČNÍ (lze i prezenčně)

Autor:

Mgr. Eliška Marhoulová

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Studenti vytvoří koláž zpráv z novin či internetu a vyhledávají v nich informace týkající se
matematiky a jejího významu v každodenním životě. O svých závěrech studenti posléze
diskutují a pojmenovávají oblasti matematiky, které v článcích nalezli.

CÍLE
Student pozná, zda článek obsahuje poznatky z matematiky.
Student vyhodnotí, jaké oblasti matematiky se článek dotýká.
Student na příkladech doloží, že matematika je všude kolem nás.
Student vyhodnotí dopady matematického povědomí na každodenní život.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Distanční forma:
Aktivita byla ověřována na platformě Google Meet.
Na začátku hodiny seznámíme studenty s aktivitou, která bude probíhat. Řekneme jim, že se
z nich stanou matematičtí novináři. Budou mít za úkol projít na internetu spolehlivé informační
zdroje, jako např. Novinky.cz. Každý článek, který budou vybírat, by měl obsahovat zdroj,
z kterého je informace převzatá. Na těchto webových stránkách budou procházet jednotlivé
zprávy. Ze zpráv budou vybírat ty, které v sobě obsahují jakékoliv téma z oblasti matematiky.
Odkazy na vybrané články budou studenti sdílet na chatu.
Každý student by měl sdílet alespoň jeden článek. Můžeme pro studenty jednotlivé webové
stránky otevřít a sdílet na obrazovce, tak aby je všichni studenti viděli v reálném čase
a nemuseli přepínat mezi aplikacemi a záložkami.
V průběhu sdílení článku necháme studentům prostor, aby si ho mohli přečíst a posoudit,
které části v sobě zahrnují matematiku a jaké oblasti matematiky se článek týká. Studenti
se poté hlásí o slovo a své závěry sdělují nahlas. Studenti diskutují mezi sebou o správnosti
údajů (zdali jsou uváděná čísla důvěryhodná a zda závěry z nich vyvozené jsou logické),
o početních metodách, o dalších oblastech života, kde se s podobným matematickým
tématem mohou setkat (např.: procenta – procentuální růst průměrných mezd, hypotéky,
reklamní strategie…).
Na závěr aktivity přejdeme k reflexi o tom, jak moc náš život ovlivňuje matematika a v kterých
životních situacích se s ní můžeme setkávat, jaký je význam matematického povědomí, tak
abychom se nestali oběťmi podvodníků a falešných reklam.
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Prezenční forma:
Nejprve studentům zadáme domácí úkol:
„Najděte v novinách a na internetu články, ve kterých se podle vás píše o něčem, co souvisí
jakýmkoliv způsobem s matematikou. Tyto články (4 – 5, přičemž každý by měl souviset
s jiným tématem z matematiky), si vyfoťte, vystřihněte a vytvořte z nich vlastní matematické
noviny (na čtvrtku formátu A3). Nezapomeňte u každého článku uvést, z jakého je zdroje.
Vytvořte takovou malou matematickou koláž z těchto článků a vyznačte v textech, kde se
podle vás skrývá matematika. Hotovou koláž přineste na hodinu…“
Na následující hodině projdeme se studenty jednotlivé koláže a společně diskutujeme o tom,
kde v sobě články obsahují matematiku, a jaké oblasti matematiky se článek týká (např.:
statistika, finanční gramotnost, funkce…).
Během následující hodiny se všechny práce vystaví ve třídě a studenti dostanou čas, aby si
články prošli a udělali si k nim poznámky (cca 15 min.). Studenti by se měli zaměřit zejména
na témata z oblasti matematiky, danou oblast pojmenovat a zhodnotit její informační
podstatu (např.: Jakou vypovídající hodnotu má informace o průměrné výši mezd v daném
oboru). Následuje prezentace jednotlivými studenty, kteří představí stručně obsah článků
a vyzvou ostatní studenty, aby se vyjádřili k jejich obsahu (z hlediska matematiky). Správnost
názorů spolužáků kontroluje prezentující student. Učitel dohlíží na průběh, případně upřesňuje
některé nepřesnosti. Nesprávné závěry uvádí na pravou míru.
Závěr aktivity je totožný s distanční formou.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Aktivita žáky celkem bavila, i když probíhala jen distančně. Je potřeba vyhradit si na aktivitu
dostatek času, aby studenti měli prostor se nad články zamyslet, vyjádřit se k nim a aby byl
dostatek času na závěrečnou reflexi.
Učitel by měl dopředu upozornit studenty, aby vybírali pouze články, které působí věrohodně
a nemají závažný obsah z hlediska etiky. (Zvláště jsou-li si vědomi, že jsou ve třídě žáci
s extrémním smýšlením, rasisté atd.).

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Celou aktivitu lze také realizovat ve skupinách, kdy skupina společně vybírá články na koláž
a každý člen skupiny prezentuje jeden článek.
Aktivitu lze realizovat i bez domácí přípravy tak, že učitel rozdá nejrůznější noviny v hodině
a teprve tam studenti vybírají články. Tento způsob zabere určitě více času.
Lze realizovat také jako dlouhodobější projekt (aktivita např. na měsíc), kdy učitel určí některá
témata a studenti průběžně přinášejí články týkající se daných témat.
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Místo pro poznámky
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Metodický list
Holocaust Romů
Časová náročnost:

25 minut

Cílová skupina:

2. ročník SŠ

Počet studentů:

30

Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti

Klíčové kompetence:

Komunikativní kompetence
Občanské kompetence a kulturní povědomí

Pomůcky:

Distančně: prezentace s klíčovými slovy/obrázky, vytvořené
skupiny po 2 (MS Teams)
Prezenčně: prezentace s klíčovými slovy/nebo fixa a tabule,
papír A4 pro každého, projektor, účet na jsns.cz

Klíčová slova:

holocaust, Romové, Osvětim, koncentrační tábor

Způsob ověření:

PREZENČNÍ – DISTANČNÍ

Autor:

Mgr. Lenka Quintero

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Studenti se prostřednictvím dokumentárního filmu seznámí s osudem romské vězeňkyně
v Osvětimi a uvědomí si rozdílnost pohledů svých spolužáků na tuto ukázku.

CÍLE
Student identifikuje, koho se holocaust týkal.
Student popíše podmínky ve vyhlazovacích táborech.
Student porovnává své postoje s postoji spolužáků.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Distanční forma:
Předpokládáme základní znalosti o holocaustu, zde se jedná spíše o rozšíření znalostí.
V mém případě již studenti vědí, že budeme mluvit o holocaustu, ale budou hádat podle
klíčových slov téma Romové.
Napíšeme/promítneme klíčová slova a obrázky (viz příloha): Indie, kolo, rodina, hudba –
necháme studenty hádat slovo nadřazené, pak přidáme (můžeme postupně nebo najednou):
kočovnictví, etnikum, kovářství. Slova, která považujeme za obtížná, necháme studenty
vysvětlit a případně zdůvodníme, jak se vztahují k Romům.
Studenti jistě uhodnou téma, vysvětlíme, že se budeme zabývat holocaustem tohoto etnika.
Pokračujeme metodou podvojný deník.
Studenti si připraví papír rozdělený na 2 sloupce (viz příloha tabulka). Pustíme prvních 5 minut
z dokumentu Ó ty černý ptáčku https://www.jsns.cz/lekce/15592-o-ty-cerny-ptacku. Studenti
si mají zapsat scénu/situaci/informaci (alespoň 3), které je v ukázce zaujaly. Poté dáme chvíli
čas, aby do druhého sloupce napsali své pocity/otázky ke každé vybrané situaci.
Studenty rozdělíme do dvojic (funkce místnosti v MS Teams).
Dáme čas 5 minut na sdílení toho, co si napsali. Podtrhnou 1 barvou, co mají stejné a jinou
barvou, co si poznamenali odlišného. Necháme jim čas, aby o tom diskutovali, můžeme
některé dvojice „navštívit“.
Po návratu do společné třídy: Vzhledem k počtu studentů vybídneme jen pár dobrovolníků,
kteří chtějí své postřehy sdílet. Zeptáme se např.: Která dvojice neměla nic stejného/všechno
stejné, co je při sdílení překvapilo...
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Vedeme studenty k tomu, aby si všímali odlišností jednotlivých pohledů spolužáků, ptáme se
jich, proč jsou jejich postoje zřejmě odlišné, proč tomu tak je (odlišné zkušenosti a zájmy).

Prezenční forma:
Ve třídě si vybereme, jestli klíčová slova napíšeme na tabuli, nebo je promítneme. Studentům
poskytneme papíry, které si rozdělí na 2 sloupce, nebo přímo tabulku Podvojný deník.
Videoukázku promítáme společně na projektoru.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Podle klíčových slov uhodli téma Romové (domnívali se, že budeme mluvit o jejich kultuře).
Navazovali jsme na aktivitu O zlém snu, která se týkala holocaustu Židů a na výklad o holocaustu. Propojení těchto dvou lekcí se ukázalo jako velmi praktické.
Metodu podvojného deníku studenti neznali, ale proběhla bez problémů. Studenti ochotně
sdíleli, co je zaujalo, často se postřehy opakovaly, ale nikdo nepřiznal, že by se na všem
shodli nebo měli naopak úplně jiné poznámky. Ukázalo se, že často netušili, že probíhaly také
deportace Romů a jejich vyhlazování.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Hodí se například k mezinárodnímu dni Romů 8.4. nebo mezinárodnímu dni památky obětí
holocaustu 27.1.
Web jsns.cz je během distanční výuky volně přístupný, jinak je potřeba být zaregistrovaný.
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K VYBRANÉ SITUACI NAPIŠ
SVŮJ KOMENTÁŘ NEBO POCIT
(popiš, co cítíš, co si myslíš, co
tě zajímá)

POPIŠ SCÉNU, SITUACI ČI
MOMENT, KTERÝ TĚ ZAUJAL
(popiš, co vidíš)
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Metodický list
Genderová rovnost/nerovnost
Časová náročnost:

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

25

Vzdělávací oblast:

Výchova k občanství

Průřezová témata:

Osobnostní výchova
Výchova k aktivnímu občanství

Klíčové kompetence:

Kompetence k řešení problému
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská

Pomůcky:

Psací potřeby, papír či sešit, počítač, tablet či jiné zařízení
k vyhledávání informací na internetu

Klíčová slova:

Gender; pohlaví; muž a žena; biologická determinace
chování a jednání; argument; sociální a kulturní vlivy;
identita jedince

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Mgr. Vojtěch Bernacik

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
V rámci této aktivity se studenti vymezí vůči vstupnímu konzervativnímu souboru názorů
opřených o biologickou či evoluční argumentaci. Cílem je, aby diskutovali o rovnostech
a nerovnostech mezi pohlavími a genderovými rolemi a aby si ujasnili vlastní postoje. Rozbít
základní balíček konzervativních názorů pro ně nebude jednoduché, takže jim nezbude nic
jiného než si informace dohledat a zapojit do vlastní argumentace tak, aby získali slušnou
základnu k vystoupení proti úvodnímu balíčku (viz „další poznámky, tipy a doporučení“).

CÍLE
Student zhodnotí názory druhých a zaujme vůči nim své vlastní stanovisko.
Student formuluje své názory a argumentuje v jejich prospěch.
Student samostatně vyhledá relevantní informace, které pak použije jako argument.
Student reviduje své názory a upřesní je.
Student o svých názorech a argumentech diskutuje s ostatními.
Student přijímá odlišné pohledy na daný problém a věcně, bez přehnaných emocí
s nimi pracuje.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
1. Představení konzervativní argumentace:
Můžeme převyprávět text, který je k tomuto metodickému listu přiložen PL (viz „další poznámky,
tipy a doporučení“). Nebo ho můžeme rovněž přečíst nebo studentům rozdat. Můžeme se jím
inspirovat k vlastní provokaci. Studenti prozatím pracují samostatně. O vstupní konzervativní
provokaci přemýšlí. Cílem je, aby se během této fáze rozhodli, jestli se postaví na stranu,
která bude tento balík v jeho základních momentech obhajovat, nebo na stranu, která jej
bude napadat. Během této fáze by studenti neměli nijak vyjadřovat své postoje – gesty,
připomínkami, viditelným rozhořčením apod.

2. Rozdělení do bloků:
Dá se předpokládat, že se studenti postaví spíše na stranu proti úvodnímu balíku názorů.
Určíme část místnosti, kam se přesunou ti, kteří s úvodním balíkem názorů nesouhlasí a kam
ti, kteří se ho rozhodli obhájit. První skupina může s něčím, co je v balíčku uvedeno souhlasit.
Vyhraňuje se však proti prvkům, které jsou pro studenty zásadní. Pro skupinu obhájců pak
platí podobný princip. Nemusí souhlasit se vším, ale v balíčku vidí několik zásadních věcí, které
jim za obhajobu stojí.
Jakmile budou ustaveny bloky, bude je třeba rozdělit do menších pracovních skupinek. Tady
záleží na aktuálním rozdělení účastníků aktivity. V rámci bloků se mohou skupiny ustavit
libovolně, ale měla by předcházet krátká a nahodilá diskuse, díky níž studenti rámcově zjistí,
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co si o představených názorech myslí ostatní. Spojit by se pak měli s těmi, kteří jsou jim názorově blíže. Maximální počet členů jedné skupiny je 4.
Tady je dobré vysvětlit, že každá pracovní skupinka soupeří se všemi. Nezáleží na tom, jestli
jsou ve stejném nebo druhém bloku. Jde totiž o kvalitu argumentace, takže mohou vystupovat
i proti nedokonalým nebo nepodařeným argumentům skupin ze stejného bloku.

3. Příprava argumentace:
V pracovních skupinách si studenti ujasní své stanovisko. Každý student zdůrazní, co se mu
na úvodním balíčku názorů líbilo, respektive nelíbilo. Základní argumenty proti či pro balíček si
sepíšou. Pak se rozhodnou, kde a jak budou hledat další argumenty na podporu svého stanoviska. Mohou pracovat chvíli zvlášť, chvíli společně. O postupu práce rozhodují sami.
Na začátku přípravy ukážeme studentům kritéria a rozebereme je s nimi. Na základě kritérií
budeme vystoupení skupin hodnotit (viz tabulka v sekci „další poznámky, tipy a doporučení“).
Samostatnou práci studentů pak monitorujeme. Pomáháme jen v případech, kdy skupinka
neví, jak postupovat dále, zasekne se.

4. První kolo vystoupení:
Vylosujeme pořadí, v němž budou skupiny vystupovat a prezentovat své postoje a názory.
Rovněž určíme (losem nebo rozhodnutím), kdo za skupinku vystoupí. Vystoupení v prvním
kole by mělo trvat 5 minut. Vystoupení všech skupin nahrajeme tak, abychom je mohli po
skončení prvního kola dát studentům k dispozici na cloud či sdílený disk. Stačí sdílet zvukový
záznam.
Do vystoupení skupiny nesmí ostatní zasahovat. Svůj nesouhlas či upřesnění mohou vyjádřit
ve druhém kole.
My bodujeme jednotlivá vystoupení např. podle tabulky, která je přiložená v sekci „další
poznámky, tipy nebo doporučení“. Některé obsahové momenty si můžeme nechat na později,
jelikož můžeme pracovat se záznamem jednotlivých vystoupení.

5. Příprava na druhé kolo vystoupení:
V této fázi studenti reagují na to, co slyšeli v prvním kole. Můžeme dát studentům nějaká
doporučení. Neměli bychom se ale vyjadřovat k obsahu. Spíše bychom měli upozornit
na řečnické prvky vystoupení. Studenti mohou využít nahrávek z prvního kola, pouštět si
do sluchátek nahrávky a reagovat na konkrétní pasáže, které mohou citovat. Na základě
postřehů z prvního kola si mohou na internetu dohledat informace, které jim chybí.

6. Druhé kolo vystoupení:
Druhé kolo je na 7 minut. Pořadí vystoupení skupin je znova losováno. Mluvčí může být
losován, určen vyučujícím nebo se může skupina sama rozhodnout, koho vyšle řečnit. Skupiny
by měly reagovat na argumentaci skupin z prvního kola a upřesnit své vlastní vystoupení.
Toto kolo je rovněž nahráváno. Studenti si ho budou moci pustit, je možné se k němu vrátit
v některé z následujících hodin apod.

7. Vyhodnocení, shrnutí a reflexe:
I druhé kolo budou mít studenti bodováno. Po jeho skočení body sečteme a soutěž vyhod-

35

notíme. Není to však úplně nutné. Měli bychom být schopni vysvětlit, co se nám na vystoupeních
líbilo a co ne. Reflexe je pak vedena na základě jednoduchých otázek: Jak vnímáte výsledek
skupiny? Co se vám povedlo více a co méně? Co vás během aktivity nejvíce rozrušilo? Co vás
nejvíce překvapilo? apod.
(Pozn. při nahrávání je dobré mluvit do mikrofonu.)

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Co se vám osvědčilo?
Mezi prvním a druhým kolem se osvědčilo naznačit, které vystoupení vyučujícímu připadalo
nejlepší. Ale rovněž to není nezbytné. Můžeme studenty upozornit na to, že se prozatím
nebudeme vyjadřovat k pořadí, jelikož bodování upřesníme až poté, co si vystoupení všech
skupin pustíme ze záznamu. Studenti díky tomu svá vystoupení ve druhém kole zkvalitnili.
Osvědčilo se rovněž, aby si skupiny svého mluvčího pro druhé kolo vybraly. Kvalita vystoupení
se zásadně zvýšila.
Dále se osvědčilo, že jsem si vzal čas k hodnocení vystoupení po druhém kole a k přípravě
argumentace. Otázky k reflexi jsem totiž studentům zadal k písemnému zpracování. Pak je
někteří přečetli, jiné jsem si přečetl posléze.

Co se povedlo méně a jak to vyřešit?
Největším nebezpečím této aktivity je to, že se zastánci protichůdných názorů na sebe dívají
“dost nevraživě”. To však netrvá dlouho (pokud to vůbec nastane). Základní balík názorů jim
totiž připadá dost přesvědčivý, i když s ním nesouhlasí. Negativní postoje jedněch k druhým
odeznívají po prvním kole vystoupení.

Jaké byly reakce vašich studentů při reflexi?
Studenti si uvědomili, že postoje, které se jeví být zcela v rozporu s jejich vlastními, nemusí
být nijak ohrožující. Ohrožující je nevyslechnout si je či je a priori odmítnout. Mohou být totiž
značně obohacující a nutí k poctivějšímu hledání a doplňovaní informací.
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DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Tabulka k hodnocení řečnických vystoupení
- inspirováno publikací: Starý, K., Laufková V. a kol.: Formativní hodnocení ve výuce. Praha
2016, s. 147.
10

8

6

4

0

Řeč těla

Byla používána
gesta a pohyby
podporující plynulost
projevu a dobře
napomáhající
posluchačům
vizualizovat
obsah projevu.

Byla používána
gesta a pohyby,
ale projev
byl přece jen
statičtější.

V projevu bylo
použito málo
gest a pohybů,
takže byl posluchač závislý
v prvé řadě na
verbální složce
projevu.

V projevu nebyla
použita téměř
žádná gesta
a pohyby.

Projev byl statický, strnulý, bez
gest, pohybů
a výrazů tváře.

Oční kontakt

Řečník důsledně
udržoval pozornost všech posluchačů pomocí
přímého očního
kontaktu. Řečník
se nevěnoval
jen vybraným
posluchačům.

Řečník udržoval
oční kontakt,
místy se ale
zahleděl do
podkladů a bylo
vidět, že si vybral jen některé
posluchače,
s nimiž kontakt
udržoval.

Řečník se
posluchačům
pohledem nevyhýbal, ale hledal
spíše neutrální
prostor, na němž
pak pohledem
dlouho spočinul.

Řečník se publiku pohledem
vyhýbal. Jakmile
kontakt navázal,
uhnul bokem.

Řečník oční kontakt nenavázal
vůbec.

Tempo
a vyrovnanost

Byl dodržen
vymezený čas
a projev byl
dobře rozložený
v čase. Řečník
se neopakoval,
jedna myšlenka
navazovala na
druhou.

Byl dodržen
vymezený čas.
Řečník občas
myšlenku hledal.

Byl dodržen
vymezený čas.
Řečník občas
myšlenku hledal
a občas přeskakoval z jedné
myšlenky na
druhou.

Byl dodržen
vymezený čas.
Projev nebyl
souvislý. Nebylo
jasné, co chce
řečník sdělit.

Nebyl dodržen
čas. Díky tomu
jsou i ostatní
kritéria irelevantní a celý projev je
hodnocen nulou
bodů.

Hlas

Plynulost
a modulace hlasu přitahovala
a udržovala zájem posluchačů.

Modulace hlasu
udržovala zájem
posluchačů.
Místy však řečník
mluvil monotónně.

Modulace hlasu
se v projevu objevila jen místy.

Řečník s hlasem
a intonací téměř
nepracoval.
Místy bylo
vidět, že se o to
pokouší, ale svou
snahu vzdal.

Řečník s hlasem
a intonací
nepracoval
vůbec. Projev byl
monotónní.

Obsah

Projev byl obsažný – obsahoval
fakta a souvislosti podané jasně
a přehledně.

V projevu se
objevila fakta
i souvislosti,
nicméně místy
nebyly podány
přehledně.

V projevu se
objevila jen fakta
nebo se jich naopak neobjevilo
dost. Souvislosti se nedaly
postřehnout.

Projevu obsah
téměř chyběl.
Řečník projev
vyplnil tzv. vatou.

Řečník nevěděl,
co chce říci.
V takovém
případě jsou
všechna ostatní
kritéria hodnocena rovněž nulou.
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Místo pro poznámky
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Metodický list
Chudoba
Časová náročnost:

3 x 45 minut

Cílová skupina:

1. ročník SŠ

Počet studentů:

20

Vzdělávací oblast:

Zeměpis

Průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Environmentální výchova
Mediální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální

Pomůcky:

Papír, tužka, notebook/počítač

Klíčová slova:

Projektové vyučování, komunikace, projekt, cíle udržitelného rozvoje

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Mgr. Tereza Bočanová

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Studenti nejprve na základě svého vlastního uvědomění a vztahu k tématu chudoba po
přečtení několika citátů popíšou, co v nich citát vyvolává. Následně diskutují nad cíli udržitelného rozvoje, kam celosvětový boj za odstranění chudoby patří. Na základě cílů udržitelného
rozvoje vymyslí, jak a proč vypadá bludný kruh chudoby. Skupiny vyhledají krátké video či
text, který následně v rámci fiktivního řečnického vystoupení před zasedáním zástupců OSN
přednesou, a posunou se tak opět o kousek dál ve svých argumentačních dovednostech,
jelikož jejich vystoupení budou nahrávána a následně rozebrána.

CÍLE
Student kooperuje ve skupině při plánování argumentačního vystoupení před zástupci OSN.
Student diskutuje nad cíli udržitelného rozvoje.
Student hledá a navrhuje možná řešení problémů s chudobou.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
1. VH (45 minut)
Studenti uvedou v prvních 10 minutách hodiny dílčí cíle udržitelného rozvoje OSN do roku 2030.
Pokud je předpoklad, že si je nevybaví, přečteme jejich přehled studentům (vynecháme téma
chudoby). Jedním z cílů je samozřejmě téma, které bude probíráno v následujících hodinách.
Na základě dílčích návodných otázek docílíme toho, že bude zmíněna také chudoba.
Studentům je v rámci samostatné práce a nastartování hlubších myšlenek rozdán pracovní
list se sedmi citáty, které se dotýkají chudoby.
A – Bohatství a chudobu nemají lidé v domě, ale v duši. Xenofón
B – Mír přináší bohatství, bohatství zpupnost, zpupnost válku, válka chudobu, chudoba
pokoru, pokora mír. Arabské přísloví
C – Bohatství plodí závist, chudoba nenávist. České přísloví
D – Chudoba je největší zločin, protože všechny ostatní zločiny jsou zrozeny
z chudoby. Osho
E – Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými a ve smrti živými.
Charles Spurgeon
F – Snášet dobře chudobu svědčí o rozumnosti. Alfons Allais
G – Kdo je Tvůj přítel, to můžeš jen v nouzi a chudobě poznat. Jean Giono
Studenti dostanou prostor 20 minut a jejich úkolem bude vybrat si z těchto citátů pouze 3,
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které je osloví, a k nim napsat komentář o smysluplnosti konkrétního citátu, o tom, co prožívají,
když citát čtou. (Může být stanoven rozsah slov ke každému citátu.)
V posledních 15 minutách studenti předčítají své „filosofické“ postřehy k tématu chudoby.
Může dojít na sdílení ve dvojicích, ve skupinách, či v rámci celé třídy, zde záleží na klimatu
třídy.

2. VH (45 minut)
Ve druhé hodině se snaží studenti doplnit tzv. bludný kruh chudoby. Dostanou schéma,
ve kterém mají na vrcholku název chudoba a okolo zacykleny další oblasti, do kterých je
zapotřebí doplnit následující pojmy: chudoba, podvýživa, vyšší nemocnost, špatný zdravotní
stav, snížená pracovní schopnost. Tyto pojmy studentům napíšeme na tabuli a necháme je,
aby pojmy doplnili. Může dojít k četným dotazům, ale my nebudeme reagovat a necháme
studenty, aby se s tím „poprali“. Nejprve si každý sám své schéma doplní. Po doplnění vysvětlují studenti nahlas svá řazení. Jelikož budou mít řazení různá, budou vznikat podnětné
momenty pro diskusi a obhajobu. V relativně krátkém čase odhalí to, že při odůvodnění
a pádných argumentech lze dát do jakéhokoli místa schématu jakýkoli pojem. Aktivita trvá
cca 15-20 minut.

Studenti jsou rozděleni metodou dřívek se jmény do skupin po třech/dvou. Jejich úkolem je
nalézt kdekoli na internetu krátké reálné video, krátký reálný text o lidech, kteří žijí v chudobě,
video zhlédnout a text si případně přečíst a následně připravit 5minutovou argumentaci
s dílčími argumentačními prvky, aby mohli následně představit jejich vybranou případovou
studii zasedání vysokých představitelů OSN a aby je přesvědčila, že ta či ona konkrétní
osoba/y má největší problém, co se tématu chudoby týče, a pokusili se nalézt konkrétní řešení.

41

3. VH (45 minut)
Ve třetí hodině vystupují skupiny společně, jelikož je zapotřebí, aby ze skupiny dostal slovo
každý její člen. Skupiny vědí, že budou nahrávány, a následně hodnoceny vyučujícími. Kromě
toho si studenti připraví své hodnotící listy pro následné hodnocení spolužáky (vrstevnické
hodnocení). Na konci hodiny shrneme dílčí problematiku chudoby a na ni se nabalující problémy migrace a další. Studenti pustili nejprve video svým spolužákům a následně jim běžela
jejich slavná pětiminutovka argumentace a přesvědčování členů OSN, aby zrovna je vysocí
představitelé OSN podpořili.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Praxe ukázala zlepšující se tendenci prezentování, přesvědčování:
- studenti se hodinu od hodiny zlepšují v řečnických argumentačních dovednostech,
- obvykle pasivnější studenti podávali jedny z nejlepších výkonů,
- celkově vznikl zajímavý materiál, který by mohl být prezentovatelný před širokou
veřejností,
- studentům se otevřel prostor pro zkoumání větších detailů tohoto velmi složitého
celosvětového problému.
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Metodický list
Třídní parlament
Časová náročnost:

4 vyučovací hodiny

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

21

Vzdělávací oblast:

Výchova k občanství; rétorika

Průřezová témata:

Osobnostní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova
Mediální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Kompetence k řešení problému
Kompetence komunikativní
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanská
Kompetence k podnikavosti

Pomůcky:

Psací potřeby, papír či sešit na poznámky

Klíčová slova:

Verbální a neverbální komunikace; argument; politické
ideologie; názor, návrh

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor

Mgr. Vojtěch Bernacik

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Studenti se zaměří na své nejbližší okolí a identifikují problém, který by chtěli řešit. Jádro
aktivity pak spočívá ve formulaci návrhu řešení vybraného problému a ve snaze přesvědčit
ostatní studenty ve třídě o tom, že jejich návrh je smysluplný a promyšlený, a že by tedy pro
něj měli zvednout ruku.

CÍLE
Student identifikuje problém, který se ho dotýká a pojmenuje ho.
Student diskutuje o vybraném problému se svými spolužáky, naslouchá názoru ostatních
a dospívá ke kompromisu.
Student ve skupince hledá řešení vybraného problému a diskutuje o něm.
Student formuluje skupinový návrh řešení problému a obhajuje ho.
Student hodnotí návrhy ostatních skupin a společně s tím i své skupiny.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
1. Formulace problému:
Studenti dostanou k dispozici seznam názorů a problémů, které se vztahují ke škole (viz
příklady níže a v přiloženém dokumentu v sekci „další poznámky, tipy nebo doporučení“).
Může se jednat i o seznam stanovisek. Prodiskutujeme je se studenty a ukážeme, jak se s nimi
dá pracovat (viz příklad v sekci „další poznámky, tipy nebo doporučení“). Příklady otázek: Jsou
potřeba turnikety u vstupu do školy a evidenční systém příchodu a odchodu studentů? Měli
by se studenti přezouvat? Musí se student hlásit vyučujícímu, když chce jít během hodiny
na toaletu? Měl by existovat školní parlament, jehož usneseními by se vedení školy muselo
řídit? Měli by studenti na chod školy přispívat v podobě školného? Měly by se v bufetu školy
prodávat jen zdravotně nezávadné potraviny, tedy měl by se zakázat prodej párků, energetických nápojů, sladkostí apod.? Mělo by se vedení školy zodpovídat studentům ze své
činnosti?

2. Výběr problému, který bude chtít student řešit:
• Studenti si označí otázky čísly 1 – 5, přičemž 1 = tuto otázku chci řešit nejvíce ze všeho.
• K vybraným otázkám si zaznamenají své stanovisko – např. turnikety ve škole jsou
potřeba, jelikož je nutné evidovat docházku studentů školy, aby nechodili pozdě na
hodiny a aby v průběhu výuky ze školy neodcházeli.
• Pak se projdou mezi spolužáky a budou hledat možné spojence. Nemusí hledat lidi, kteří
jednotlivým problémům připsali stejnou váhu jako oni. Mohou vybírat i jiným způsobem.
Důležité je, aby si našli skupinku, jejíž členové se nebudou v zásadních momentech lišit.
Pak by veškerá pře probíhala v rámci skupinky a jako celek by nebyla schopna najít
společný návrh. Mohou se např. spojit s někým, komu je vše jedno nebo mohou pracovat
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s člověkem, který má daný problém názor lehce odlišný, ale ne zcela opačný. Studenty
je třeba upozornit na to, že s kamarádem, s nímž se jim obvykle dobře pracuje, stejný či
podobný pohled na věci mít nemusí.

3. Diskuse a hlasování:
V takto vzniklých skupinkách se bude konat diskuse, z níž vzejde jeden návrh. Skupinky by
neměly mít více než 4 členy. Není důležité, jestli bude více skupin řešit stejné téma. Mohou
vzniknout přirozené koalice, ale zároveň může vzniknout skupina, která stejný problém vidí
jinak. Studenti se prvně dohodnou na tom, který problém budou jako skupinka řešit. Pak si
připraví návrh řešení – k tomu, jakou formu by měl návrh mít, dostanou pracovní list. Svůj
postoj se tedy pokusí převést do podoby návrhu a pak pro něj budou hledat argumenty. Argumenty slouží k tomu, abychom přesvědčili ostatní a třída může hlasovat nebo si je připraví
písemně. Tady záleží na času, který této aktivitě přisoudíme. Aktivita může rovněž skončit tak,
že se sepíší návrhy a diskuse se nechá jen uvnitř skupiny. Skupiny si návrhy vzájemně krátce
představí, takže by se nekonala delší argumentační část s hlasováním. Byla by to je krátká
a stručná prezentace.

4. Reflexe:
Reflexe může probíhat různým způsobem. Studenti ji mohou napsat. Pak by měli zohlednit
následující otázky: Co pro vás bylo během projektu nejtěžší?; V čem jste se cítili nejistě/slabí
a naopak, v čem jste se cítili jistě?; Co vás nejvíce překvapilo?; Jak jste spokojení s výsledkem,
k němuž dospěla buď celá třída, nebo alespoň vaše skupina?; Co byste za sebe udělali jinak,
kdyby se tato aktivita hypoteticky opakovala?
Reflexe by měla proběhnout i v hodině. Řídíme obsahovou reflexi - nakolik jejich návrhy řešení
odpovídají tomu, co se reálně diskutuje ve škole či v politice.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Co se vám osvědčilo?
Osvědčilo se limitovat délku vystoupení podle toho, kolik skupinek vzniklo. Rovněž vzorová
usnesení či návrhy byly dobrou volbou. Studenti neměli žádnou představu o tom, jak vypadají
usnesení PSPČR, zastupitelstev apod., netušili, že v každém zastupitelském sboru musejí
existovat návrhové komise, které mají poměrně složitou práci.
Studenti od počátku věděli to, že vítězný návrh bude prezentován vedení školy, které k němu
zaujme stanovisko. Díky tomu pocítili reálnost podobného snažení a uvědomili si, že jejich
hlas může mít váhu, a že tedy mají čím přispět.

Co se povedlo méně a jak to vyřešit?
Překážkou byl v této aktivitě čas. Podobná aktivita by si zasloužila několik dvouhodinových
bloků (dva by mohly být ideální). S tím souvisí rovněž další nedostatek: Studenti by si vše
potřebovali jednou vyzkoušet nanečisto. Zprvu složitost celé aktivity nedokázali odhadnout.
Díky tomu se pak museli spokojit s nedopracovanými výsledky.
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Jaké byly reakce vašich studentů při reflexi?
Aktivita studenty bavila. Před vystoupeními byli nervóznější, než by čekali. Netušili, co obnáší
vytvořit smysluplný návrh, a uvědomili si, že návrh řešení věcí, které jim připadají jednoduché,
zabere hodně úsilí. Se svými návrhy byli spokojeni, jelikož jim i díky propracovanější argumentaci věřili. Nepřímým důsledkem je i to, že si schůzku s vedením školy domluvila i další
skupinka – nejen skupinka vítězná. Největším nedostatkem byl i z jejich pohledu čas. Potřebovali ho více. Velkým překvapením pro ně rovněž bylo to, že politika se odehrává každý den
a že je nedílnou součástí našich životů, i když si to spousta lidí vůbec neuvědomuje.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Pracovní list – vzor usnesení:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12
ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI
USNESENÍ
č. Z-18-005-20
ze dne 8. 12. 2020

Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 12
18. zasedání Zastupitelstva městské části

1.

schvaluje

změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 12 spočívající v doplnění
možnosti účastnit se zasedání zastupitelstva distančním způsobem pro členy zastupitelstva, kteří jsou v den zasedání zastupitelstva v karanténě nebo izolaci, účinnou dnem
8.12.2020 a nahrazující stávající Jednací řád Zastupitelstva městské části Praha 12
Viz příloha tohoto usnesení

2.

ukládá

2.1.

Ing. Bohumile Budkové - tajemnici ÚMČ

zajistit zveřejnění Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 12 dle bodu 1.
tohoto usnesení na intranetových stránkách úřadu a internetových stránkách městské
části
Termín: 15.12.2020
Poměr hlasů: 18 pro 1 proti 10 se zdrželo

46

Mgr. Jan Adamec
starosta
Ing. Vojtěch Kos, MBA
1. místostarosta
2) Návrh k rozboru základní sady problémů (v průběhu aktivity je to fáze 1):

Vstupní diskuse nad seznamem názorů a problémů
Učitel by měl na počátku aktivity, v rámci rozboru předkládaných problémů ukázat, že se
nejedná o bagatelní záležitosti a že mezi žáky vyvolávají téměř stejné reakce a probouzejí k životy podobné názorové proudy jako věci týkající se celého státu.
Seznam možných problémů k řešení: (ten je třeba upravit podle situace a aktuálních
problémů dané školy)
1. Jsou potřeba turnikety u vstupu do školy a evidenční systém příchodu a odchodu
studentů?
2. Měli by se studenti přezouvat?
3. Musí se student hlásit vyučujícímu, když chce jít během hodiny na toaletu?
4. Měl by existovat školní parlament, jehož usneseními by se vedení školy muselo řídit?
5. Měli by studenti na chod školy přispívat v podobě školného?
6. Měly by se v bufetu školy prodávat jen zdravotně nezávadné potraviny, tedy měl by
se zakázat prodej párků, energetických nápojů, sladkostí apod.?
7. Mělo by se vedení školy odpovídat studentům ze své činnosti?
Např. u problému s přezouváním může učitel ukázat, že povinné přezouvání bude podle
názoru jedněch sloužit k zajištění základní hygieny studentů. Noha se celý den nepotí
v uzavřených botách, takže i studentovi samotnému je ve výsledku příjemněji. Pokud
se nařízení bude opravdu důsledně vymáhat, pak navíc odpadne potřeba některých
obouvat se podle poslední módy. Dalším důvodem je ochrana podlah, které se při nošení
bot rychleji opotřebovávají. V budově se na botách roznáší nepořádek donesený zvenčí –
kamínky, bláto, rozbředlý sníh, prachová zrnka a další věci pak celý den zatěžují podlahy.
Toto jsou spíše konzervativní postoje, jelikož dávají hlavní slovo autoritě, která rozhoduje
za všechny bez toho, aniž by se jich ptala. I když se toto nařízení některým nelíbí, je to
jedno, protože úzká skupinka osob k tomu zmocněných ví, co je v jejich zájmu.
Proti tomuto nařízení budou stát lidé v této věci s liberálnějšími názory, kteří se budou
cítit utlačeni či poníženi. Oni sami vědí dobře, co je a co není v jejich zájmu nebo v zájmu
budovy či školy. Vadilo by jim, že s nimi věc nikdo nediskutuje, že se jich nikdo neptá a cítili
by, že např. učitelé jsou privilegováni. Ti totiž boty nosit mohou, takže jich se hygiena či
ochrana podlah nejspíše netýká.
Tento způsob uvažování by se dal použít u všech problémů, které si vyučující definuje
a studentům navrhne.
Je možné se studenty diskutovat základní rozdíl mezi konzervativním přístupem
a liberálním či progresivním přístupem. Na vybraných příkladech lze ukázat pohled levicový (dotování, subvence, bezplatná škola apod.) a pohled pravicový (chceš – li studovat,
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zaplať si to – je to tvá investice, kterou posléze zúročíš apod.). Dovedu si rovněž představit
environmentální tématiku (např. tříděný odpad, recyklační dílny, školní jídelna vaří z plodin
školou vypěstovaných apod.) nebo tématiku genderovou (ve školním parlamentu bude
stejné zastoupení žen a mužů a předsedou parlamentu bude žena apod.).
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Metodický list
Nácvik sebevnímání – životní role
Časová náročnost:

30 minut

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

20

Vzdělávací oblast:

Základy psychologie a sociologie

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti
Člověk a svět práce

Klíčové kompetence:

Personální a sociální kompetence

Pomůcky:

Post-it bločky, bílá čtvrtka formátu A4, odkládací deska
formátu A3 (papír, plastová podložka, karton)

Klíčová slova:

Sebeuvědomění, hodnoty, sebevnímání

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor, datum:

PhDr. Roman Liška, Ph.D.

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Tzv. self identita je jednou z částí Eriksonovy teorie Ego identity. Vychází z psychoanalýzy
a zaměřuje se na důležitost uvědomění si sebe sama, svých životních rolí, hodnot a závazků.
Když si člověk uvědomí, jaké role v životě má, pak s nimi může pracovat, upřednostňovat
mezi nimi a efektivně je naplňovat. Sebevnímání je kognitivní struktura, která může zahrnovat
obsah, postoje nebo hodnocení, a je používána k vytváření smysluplného obrazu o světě
daného jedince a pomáhá zaměřit jeho pozornost k vlastním stanoveným cílům a hodnotám.
Cílem je poznání sebe sama.

CÍLE
Student uvede základní sociální potřeby a míru jejich naplnění.
Student dokáže pojmenovat životní role.
Student sdílí individuální prožitek.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Nejprve studenty seznámíme s cílem aktivity (např. „předpokladem k naplnění životních rolí
a spokojenosti v životě je nutnost si jednotlivé role nejprve uvědomit. Uvědomit si, které role
jsou nám dané, které jsou zvolené, které nás naplňují, naopak, které vyčerpávají“). Studenti
sedí v kruhu.
Dále moderujeme průběh aktivity (pomalu) např. takto:
„Napište si na barevné Post-it lístečky slovo, které vyjadřuje roli, kterou nyní v životě zastáváte.
Mělo by jich být minimálně devět. Lístečky postupně nalepte na papír, který představuje vás
sama, vaši osobnost.
Nyní si zkuste své životní role pomalu, postupně odlepovat, lepte je na odkladnou desku
a uvědomujte si, co to s Vámi dělá, jak to ovlivňuje vaši mysl, jak se cítíte, jak Vás to nabíjí.
Vnímejte, jak se to projevuje v těle, co cítíte, co děláte.
Zkuste se zadívat na bílý papír, to jste vy, to je vaše osobnost. Zamyslete se nad tím, co je pro
vás podstatné, jako pro člověka. Co je důležité, když můžete odhlédnout od povinností a rolí,
co vám v životě dává sílu. Zamyslete se nad svými potřebami. Jak máte naplněny základní
životní potřeby, bezpečí, přijetí, ocenění? Kde čerpáte energii?
A teď postupně na papír zpětně pokládejte role, které chcete vrátit. Možná vás napadla i nějaká
nová role, klidně ji dopište. Pomalu pokládejte vaše životní role zpět na papír, uvědomujte si,
co to s vámi dělá, proč jste sáhli zrovna po té a té roli. Co se děje uvnitř vás, uvnitř vašeho těla,
na co myslíte, co cítíte? Zkuste se podívat na papír a vyberte si roli, která vám bere nejvíce
energie a pak si vezměte do rukou roli, která vám energii nejvíce dává.
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A teď si zkusíme stoupnout si do role a znovu se zkusit zamyslet nad jednotlivými otázkami,
co cítím, co vnímám, jak se má role projevuje v těle (pozn. neurolingvistické programování).
To vyvolává hlubší, vnitřní prožitky. Vezměte si znovu bílý papír. Vezměte si lísteček s rolí, se
kterou jste ztotožněni a lísteček s rolí, na kterou byste se chtěli podívat, nerozumíte jí, potřebujete o ní přemýšlet. Zbytek rolí dejte na hromádku, již s nimi nebudeme pracovat. Bílý papír
a dva lístečky si vezměte do rukou a rozmístěte se po místnosti. Potřebuji, aby lístečky byly dál
od sebe, abyste se dokázali na ně podívat z nadhledu. Postavte se na bílý papír a naberte do
sebe svoji podstatu, kdo jste, co v životě potřebujete, co vám dělá radost, co vás nabíjí a teď
se podívejte na roli, které ne úplně rozumíte. Zamyslete se nad tím, jak vám je, jak hodně tu roli
v životě potřebujete, co vám dává, jak hodně jste se pro tu roli rozhodli sami, co vám bere, co
byste mohli udělat pro to, aby vám víc dávala? Co ještě byste mohli udělat?
A teď se přesuňte z bílého papíru a postavte se na roli, kterou děláte. Uvědomte si, co děláte,
co říkáte, jak vám v tom je a otočte se k bílému papíru, k vaší podstatě. Pořád si představujte,
že tu roli žijete, co potřebujete, co se děje, co to s vámi dělá? Co by se dalo udělat pro to, aby
vás role víc bavila, nabíjela, abyste se v ní cítili dobře?
Teď si z role vystupte a znovu se postavte na bílý papír a podívejte se na roli, se kterou jste
ztotožněni, naberte si z podstaty sílu, tak aby to bylo v souladu s vaším nastavením. Uvědomte
si, co vás na roli nabíjí, co vyčerpává, co byste potřebovali jinak? Jak spolu obě role souvisí?
Teď si vyskočte z papíru, vyklepejte si nohy, vezměte papíry do ruky a posaďte se na svá
místa“.
Následuje fixace uvědomění, např. takto:
„Aby uvědomění bylo hlubší, odpovězte si na následující otázky:
• Jaké role jsou pro mě důležité?
• Jaké role mi dávají sílu? Jak to mohu využít?
• Jaké role mi sílu ubírají? Co s tím můžu udělat?
• Kde čerpám zdroje pro své role?
• Jak vnímám svoji nejdůležitější roli? Jaká je má motivace k ní?
• Co mi v mé nejdůležitější roli dává sílu? Jak a kde ji mohu využít?
Co mi v mé nejdůležitější roli sílu bere? Co s tím mohu udělat?“
Sledujeme studenty, v závěru s nimi diskutujeme.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Aktivita vyžaduje jistou míru sociální zralosti, proto je vhodná pro motivované studenty.
Nicméně ze zkušenosti lze konstatovat, že ji zvládnou a pozitivně hodnotí i studenti prvních
ročníků středních škol. Je vhodné, aby vyučující studenty, se kterými aktivitu realizuje, znal,
může tak omezit jejich případné nečekané reakce. V průběhu aktivity je vhodné studenty
rozmístit po místnosti, aby měli určité soukromí a nerušili se vzájemně.
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DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Někteří studenti odmítají prožitkové aktivity, školní prostředí na ně nepůsobí bezpečně. To je
nutné respektovat a nehodnotit.
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Metodický list
Plasty
Časová náročnost:

45 minut

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

16

Vzdělávací oblast:

Člověk a příroda, předmět chemie

Průřezová témata:

Environmentální výchova
Výchova demokratického občana

Klíčové kompetence:

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Pomůcky:

Smartphone, vytištěná tabulka I.N.S.E.R.T.

Klíčová slova:

Práce s textem, I.N.S.E.R.T., diskuse, plasty, chemie

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Mgr. Petra Sobotková

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Tato modelová hodina chemie umožňuje studentům vyšších ročníků víceletých gymnázií se
zamyslet nad problematikou recyklace plastů. V průběhu této hodiny se studenti zaměří na
porozumění a analýzu textu. Při závěrečné diskusi studenti posilují vzájemnou komunikaci
v kolektivu a učí se respektovat své názory.

CÍLE
Student analyzuje text a skrze metodu I.N.S.E.R.T. porozumí textu.
Student si klade otázky k textu.
Student posoudí, co o tématu ví, co je pro něj nové.
Student uvede svůj názor spolužákům, obhájí jej.
Student respektuje názory svých spolužáků.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Na začátku hodiny chemie pustíme studentům krátké video, které shrnuje životní cestu plastů
(odkaz na video: Cesta plastu www.samosebou.cz/video/). Tento krok slouží jako evokace,
aby se zamysleli nad tím, co všechno vědí o recyklaci plastů. Na tuto aktivitu navazuje brainstorming, při němž studenti na tabuli píšou, co je k tématu recyklace plastů ještě napadá. Je
možné zvolit jednoho studenta, který bude psát na tabuli, co mu budou ostatní diktovat, nebo
mít více kříd a pozvat k tabuli více studentů najednou, kteří se budou v zápisu průběžně po
vymezený čas střídat. Po zapsání všech nápadů dáme pouze krátký čas k přečtení, jelikož
studenti záznamy četli již v průběhu zapisování.
Následně studenty požádáme, aby zkusili najít na svých mobilních telefonech nejnovější aktuality, které se týkají recyklace plastů. Studenti mohou pracovat ve dvojici. Na vyhledání dáme
studentům maximálně 8 minut. Poté se zeptáme studentů, jaký článek našli a o čem pojednává (+ z jaké webové stránky čerpali). Pokud článek studenti nemohou najít, tak studenty
nasměrujeme, například jim doporučíme stránky ČT24, ekolist, enviweb, samosebou, atp.
Po té, co všichni studenti najdou svůj článek, jim vysvětlíme metodu I.N.S.E.R.T., kterou použijí
při zpracovávání vybraného textu. Studenti během četby porovnávají to, co se dozvídají
z textu, s tím, co už vědí a co by ještě chtěli vědět. Při čtení článku si dělají poznámky do připravené tabulky, kterou jim rozdáme. Informace si zapisují do tabulky hned při prvním čtení. Na
zpracování tohoto úkolu dáme studentům 15 minut.
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Tabulka I.N.S.E.R.T.
√

Informace v textu potvrzuje, co si
věděl/a nebo sis myslel/a, že víš.

+

Informace je pro tebe nová.

-

Informace je v rozporu s tím, co víš.

?

Informace, které nerozumíš, která tě mate
nebo o které chceš vědět více.

Po dokončení zápisu vyzveme studenty, aby si vzali každý svou židli a v prostoru třídy udělali
kruh. Každá dvojce nebo jedinec představí článek, který analyzovali, a dodají svůj názor – pro
svou argumentaci využívají záznamy v tabulce I.N.S.E.R.T. – ta jim umožňuje pracovat s fakty,
vznášet otázky, uvádět, co bylo v rozporu. Ostatní studenti mají vždy prostor se vyjádřit
k danému výstupu spolužáků.
Vyučovací hodina končí tím, že požádáme studenty o takzvanou propustku. To znamená,
že každý student řekne poznatek, který si z vyučovací hodiny odnáší.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
V praxi se ukázalo, že studenti mají problém s hledáním relevantních článků. Myslím si však,
že je dobré studenty v tomto podporovat, protože v dnešní době plné informací je důležité si
najít relevantní informace.
U některých studentů se vyskytla nechuť se o tématu bavit. Měli pocit, že se téma opakuje
a řeší všude kolem nich. Proto je dobré se zaměřit například na to, na co se zrecyklovaný plast
dále používat. Studenty zaujalo například využití recyklovaného plastu do oblečení atp. Bylo
by vhodné připravit i materiály ze zahraničí, jak vypadá recyklace tam. Dále je možné se také
zaměřit na recyklaci u nás a ve světě.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Během jedné vyučovací hodiny se téma nedá probrat plně do hloubky. Pro příště by bylo lepší
vyčlenit 2 vyučovací hodiny.
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Místo pro poznámky
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Metodický list
Mediální kvíz
Časová náročnost:

45 minut

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

26

Vzdělávací oblast:

Jazyk a jazyková komunikace

Průřezová témata:

Mediální výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Osobnostní a sociální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Kompetence k práci s informacemi
Kompetence občanská
Kompetence komunikativní

Pomůcky:

počítač s přístupem k internetu, projektor, webová stránka
Factile

Klíčová slova:

kvíz, soutěž, média, mediální výchova

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Bc. Jana Kapounová

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Při aktivitě Mediální kvíz si studenti třetích ročníků středních škol ověří, do jaké míry se orientují v současném mediálním světě, případně si rozšíří povědomí o dané problematice. Aktivita se zaměřuje na vybrané mediální osobnosti, vlastníky médií, tvůrce mediálních obsahů
a konkrétní média (noviny, časopisy apod.). Studenti rozvíjejí mediální gramotnost, zároveň
během aktivity spolupracují ve skupinách, což vede k rozvoji komunikačních dovedností
a pozitivního klimatu třídy.

CÍLE
Student respektuje názory a připomínky svých spolužáků.
Student vyjadřuje své názory, vede dialog se spolužáky a vyučujícím.
Student kooperuje ve skupině a aktivně se zapojuje do skupinové práce.
Student odpovídá na otázky týkající se mediálního světa.
Student uvede nejméně pět informací, které pro něj byly nové.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Úvod (5 minut)
Seznámíme studenty s náplní vyučovací hodiny. Studenty rozdělíme do čtyř týmů podle
vlastního uvážení/klíče – je vhodné se zamyslet nad tím, v jaké podobě skupiny žáků budou,
abychom předešli nežádoucím situacím, které by mohly nastat. Někdy náhodné dělení není
na překážku, jindy může zásadně zkomplikovat práci v hodině, neboť vzniknou skupiny, které
jsou nekooperativní apod.
Na projektoru studentům promítneme předem připravený kvíz vytvořený na stránce playfactile.com a určíme, která skupina studentů bude začínat pomocí rozstřelové otázky: „Který
channel na YT má v současnosti nejvíce odběratelů?“. Skupina, která odpoví správně jako
první, začíná v samotném kvízu. Pokud žádná skupina neodpoví správně, je možné studentům
poskytnout výběr z odpovědí, případně zvolit jinou otázku, která není součástí samotného
kvízu.

Kvíz (30 minut)
Studenti sledují projektor, na kterém je promítnuta plocha s otázkami a jejich bodová hodnota.
Kvíz obsahuje celkem 5 kategorií, každá z kategorií zahrnuje 5 otázek. První skupina vybírá
libovolné téma a otázku o libovolné hodnotě. Na výběru otázky se vždy skupina domluví, to
samé platí u odpovědi. Skupiny se střídají, při správné odpovědi se skupině přičte daný počet
bodů, při chybné odpovědi se odečte. Zastupujeme roli moderátora, po odhalení správně
odpovědi můžeme studentům dodat další informace. Vítězí skupina, která po zodpovězení
všech otázek získala nejvyšší počet bodů.
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Reflexe (10 minut)
Studenti po skupinkách zhodnotí, jak se jim pracovalo, jakým způsobem se domlouvali na
odpovědi, zároveň zhodnotí, se kterou kategorií a se kterými otázkami měli největší problém.
Dáme studentům v závěru ještě čas na to, aby si uvědomili, co nového se dozvěděli. Metodou
pero doprostřed každý student uvede jeden poznatek, který byl pro něj nový. Je také možné
dát studentům „lepíky“, na které napíšou nejméně 5 informací, které pro ně byly nové, a lepíky
umístit na tabuli. Získáme tak podrobnější přehled o tom, jak přínosná byla aktivita, co se týká
obsahu. Okomentujeme práci studentů a odpovídáme na případné dotazy.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Soutěživí studenti nejsou příliš ochotni spolupracovat se zbytkem týmu, je třeba, aby vyučující
hlídal a moderoval i práci ve skupinách.
Nejnáročnější kategorií pro studenty v obou zapojených třídách byli „vlastníci médií“. Zejména
u této kategorie by bylo dobré nechat studenty odpovědi vyhledat na internetu. Komě nalezení
odpovědi samotné by si procvičili hledání a ověřování informací.
U složitějších otázek je dobré mít případně připravenou nějakou nápovědu, např. dát na výběr
ze tří možností apod.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Pro daný kvíz byla využita stránka Playfactile.com, kde je nutná registrace, nicméně vytvoření
tří kvízů je zdarma. Lze využít i jiné stránky/aplikace, ve kterých je možné vytvořit soutěž podle
televizního pořadu Riskuj! (zahraniční aplikace a stránky doporučuji vyhledávat pomocí slova
jeopardy). Kvíz lze uspořádat i bez pomoci počítače pouze na tabuli ve třídě.
Témata a konkrétní otázky si může každý učitel vytvořit sám pro potřeby výuky a konkrétní
třídy.
Pokud by na realizaci aktivity bylo více času, můžou studenti odpovědi vyhledávat a ověřovat
na internetu.
Je dobré vždy před realizací aktivity zkontrolovat, zda jsou témata a zejména odpovědi na
otázky stále aktuální, jelikož mediální svět se mění a vyvíjí velmi rychle.
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YouTube

Vlastníci médií

Historie médií

Časopisy v ČR

Webové stránky

Který český
youtuber má nejvíce
odběratelů?

Jak se jmenuje
vlastník společnosti
Empressa group,
která mimo
jiné vlastní TV
Barrandov?

Co je MTV?

Který herní časopis
je v současnosti
nejčtenější?

Který internetový
vyhledavač je
nejpoužívanější na
světě?

Který channel má
nejvíce odběratelů
na světě?

Která společnost
provozuje iDnes.cz?

Co je to VHS?

Který časopis pro
ženy je nejčtenější?
Vlasta, Chvilka pro
tebe, nebo Blesk pro
ženy?

Kdo v roce 2012
koupil sociální síť
Instagram?

Který český
youtuber je
v současnosti
nejvýdělečnější?

Kterou televizní
stanici vlastní
společnost PPF
nedávno zesnulého
Petra Kellnera?

V jakém roce bylo
uvedeno první
veřejné promítání
v kině? Tolerance 5
let.

Jaké zaměření má
časopis Forbes?

Je Wikipedia
v TOP 5 nejnavštěvovanějších
webových stránek?

V kterém roce YT
vzniklo? Tolerance
1 rok.

Jak se jmenuje
vlastník televizní
skupiny Prima?

Co znamená zkratka
www?

Co je časopis
Marianne?

Která česká
webová stránka je
nejnavštěvovanější?

Co bylo původním
záměrem webu
youtube.com?

Jak se jmenuje
zakladatel Czech
Media Invest, která
vlastní např. Evropu
2, Blesk a Reflex?

Která rozhlasová hra
v roce 1938 vyděsila
Američany natolik,
že věřili, že přichází
válka?

Jak se jmenuje
časopis spadající
pod Blesk a je
zaměřen na vaření?

Co je to Baidu, 4.
nejvyužívanější
webová stránka na
světě?
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Metodický list
Dezinformace v praxi
Časová náročnost:

30 minut

Cílová skupina:

2. ročník SŠ

Počet studentů:

22

Vzdělávací oblast:

Politologie

Průřezová témata:

Mediální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence občanské
Kompetence komunikativní

Pomůcky:

Krátké zprávy

Klíčová slova:

Kritické myšlení, dezinformace

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Bc. Jakub Pavlovský

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Aktivita se zaměřuje na praktickou ukázku toho, jak snadno se šíří dezinformace. Studenti
na základě práce se zdroji zjistí, jak snadno se dezinformace dostane do širšího povědomí.
Diskuse umožní studentům ujasnit si vlastní postoj k dezinformacím a kritickému vhledu na
zprávy, které se k nim dostávají.

CÍLE
Student diskutuje o problémech, které s sebou nesou dezinformace.
Student sdílí nesprávné údaje a zkresluje realitu, následně s obsahem kriticky pracuje.
Student si prakticky vyzkouší snadnost šíření nesprávné informace.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Připravíme studentům 5 aktuálních zpráv z domova, stačí perexy. (Já jsem vybral různá
témata z posledních dvou dnů, která jsem našel na webu Seznam Zprávy.) Poté je vytištěné
na papírku rozdáme 5 studentům, kteří se přihlásí. Pokud by se nepřihlásilo dostatečné
množství studentů, nevadí, rozdáme zprávy náhodně. Studenti mají minutu na přečtení zpráv,
jejich úkolem je zapamatovat si co nejvíce a co nejpřesnější formulace. Minuta je ideální čas,
v dnešní době totiž čtení na internetu věnujeme málo času, často texty jen prolétneme očima
(tzv. skimming). Minuta má proto připomínat moderní způsob „čtení“. Následuje tichá pošta,
tedy šíření nových informací mezi ostatními. Rozdělíme studenty do pěti skupin, do řady tak,
aby si mohli v průběhu šeptat informace. A to následujícím způsobem: 5 studentů s informací
to řekne pěti spolužákům, ti následně dalším pěti. V tom bude třída pokračovat, dokud se ke
každému nedostane alespoň jedna zpráva. Ti poslední, kteří si zprávu vyslechli, ji nakonec
řeknou nahlas a následně si třída společně vyslechne původní znění. Aktivita je ideální jako
úvod do tématu kritického myšlení a práce s dezinformacemi.

Ukázka vybraných zpráv, které si studenti měli zapamatovat:
Ze všech streamovacích služeb má Netflix nejvíce předplatitelů na světě. V Indii je ale malým
pánem. Tamní diváci totiž upřednostnili služby jako jsou Disney+ či Prime Video. Netflix tam
proto zlevnil předplatné o 60 procent.
Bezpečnostní chyba postihla velké i malé firmy. Hackeři teď rychle zkoušejí využít této zranitelnosti k napadení sítí po celém světě, zatímco administrátoři horečně záplatují. Pokus o útok
hlásí až polovina firemních sítí v Česku.
U britských očkovacích center se v pondělí tvořily dlouhé fronty. Stalo se tak po výzvách vlády,
aby si všichni dospělí nechali dát do konce měsíce posilující dávku. Objednávkový web sotva
odolával náporu žádostí.
Česko trápí bytová krize. Nůžky mezi dostupným bydlením a schopností ho měsíčně splácet
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bez fatálního dopadu na příjem domácnosti se rozevírají. Podle dat některých realitních
serverů se zdá, že je tu řešení – sestěhování s rodiči.
Rada Evropské unie ve čtvrtek souhlasila se vstupem Chorvatska do schengenského prostoru. Záhřeb totiž přesvědčil Brusel, že je schopen efektivně spravovat svoji část vnějších
hranic evropského bloku.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Praxe ukázala, že jde o zábavnou aktivitu, která je navíc poučná a využívá pro své potřeby
práci s textem, i když krátkým. Je dobré pořádně vysvětlit pravidla sdílení – první čtenáři zpráv
mají své zprávy předat pouze jednou, tím se zvýší pravděpodobnost postupného zkreslení.
Každý předává svou zprávu jen jednomu dalšímu člověku, ale každý student může slyšet
zpráv víc, nicméně není to nutné. Jinou zprávu si může vyslechnout i ten, kdo byl tím prvním,
kdo sdílel svou zprávu.
Jeden student záměrně předal úplně jinou zprávu, než byla napsána na papírku, což se nakonec
ukázalo jako dobrý nápad. V běžném světě totiž nemusí docházet pouze k pozměňování existujících zpráv, ale dokonce k vymýšlením si naprosto lživých zpráv. Díky tomu jsme si ukázali,
jak je to snadné a jak se tato smyšlená zpráva jednoduše šířila třídou.
Do této aktivity se nechtěl zapojit pouze jeden student, proto jsem ho po jednom ujištění
nechal sledovat okolí. Není potřeba studenty nutit. Nicméně ostatní se zapojili s chutí, navíc
bylo dobré, že se mohli pohybovat po třídě – to je samozřejmě pěkně zaktivizovalo.
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Místo pro poznámky
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Metodický list
Ceny základních potravin v grafech
Časová náročnost:

45 minut

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

25

Vzdělávací oblast:

Matematika a její aplikace, statistika, ekonomika
(mediální výchova)

Průřezová témata:

Výchova demokratického občana
Mediální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence k řešení problémů
Kompetence občanské

Pomůcky:

Přístup na internet (PC/mobil/tablet), sešit, rýsovací
potřeby, psací potřeby

Klíčová slova:

Ceny, potraviny, graf, aritmetický průměr

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Mgr. Eliška Křikavová

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Cílem aktivity je zpracovat spojnicový graf na základě aktuálních cen základních potravin
(máslo, vejce, mléko, chléb, vepřové maso…), které studenti sami zjistí, zaznamenají. Poté
porovnají vývoj cen v posledních letech pomocí sloupcového diagramu. Na závěr studenti
shrnou, zda došlo ke zvýšení, či snížení ceny a vzájemně si porovnají své závěry.

CÍLE
Student dohledá informace na internetu.
Student dokáže zpracovat získané informace a porovnat je.
Student sestrojí spojnicový a sloupcový diagram podle daných hodnot.
Student popíše rozdílné využití spojnicového a sloupkového diagramu.
Student je schopen vyjádřit prognózu vývoje cen ve společnosti u základních komodit
a posoudit dopad na společnost.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Zadáme studentům několik vybraných komodit z oblasti základních potravin. Ideálně pět
druhů potravin (podle času). A umožníme studentům přístup na internet, buď v počítačové
pracovně, nebo na mobilech/tabletech. Studenti vyhledají vývoj cen jednotlivých komodit za
poslední tři roky. Informace můžou najít například na portálu www.kurzy.cz.
Nejprve zjistí aktuální průměrnou cenu potravin. A na základě těchto informací sestaví spojnicový diagram do sešitu. Pokud má vyučující k dispozici počítačovou učebnu, mohou studenti
diagram tvořit například v MS Excel.
Dále studenti zjistí vývoj cen jednotlivých druhů potravin v posledních třech letech. Tyto
hodnoty porovnají ve sloupcovém diagramu. Podle trendu vývoje cen se pokusí vytvořit
odhad, jak by se ceny mohly vyvíjet v následujícím roce.
Když studenti zmapují situaci a vytvoří prognózu, zjistí na internetu průměrné mzdy, minimální
mzdu (případně jim toto předloží vyučující) a budou dále analyzovat, jak může být pro některé
občany složité dosáhnout na vybrané komodity v potřebném množství, aby měli zachovány
základní životní potřeby. Dále mohou být rozděleni do skupin a hledat např. po regionech
– průměrná mzda v Praze se bude lišit od průměrné mzdy v Karlovarském kraji. Studenti
debatují o schopnosti obyvatel ČR dosáhnout na nákup základních surovin. Tato záležitost
může být diskutována ve dvojicích, ve skupinách či s celou třídou. Je-li dostatek času, může
být písemně popsána.
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CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Studenti musí získat informace o základních statistických pojmech a principech, podle kterých
se vytvářejí statistické diagramy. Pak bude aktivita probíhat hladce.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Ideální pro mezipředmětové vztahy matematika – ekonomika – občanská nauka, případně
další.
Aktivitu lze dále rozvinout, například vypočítat procentuální navýšení/snížení cen.
Debatovat o pravděpodobném vývoji cen do budoucna.
Aktivitu lze realizovat také ve skupinách, kdy jednotlivé skupiny mají na starosti jednotlivé
komodity.
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Metodický list
Karel Čapek, T. G. Masaryk a demokracie
Časová náročnost:

45 minut

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

26

Vzdělávací oblast:

Jazyk a jazyková komunikace, společenské vědy, dějepis

Průřezová témata:

Výchova v demokratického občana
Osobnostní výchova
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Klíčové kompetence:

Kompetence k učení
Kompetence páce s informacemi
Kompetence občanské

Pomůcky:

Tabule, pracovní list, psací potřeby

Klíčová slova:

T. G. Masaryk, Karel Čapek, demokracie,
Hovory s T. G. Masarykem

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Bc. Jana Kapounová

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Při aktivitě Karel Čapek, T. G. Masaryk a demokracie se studenti třetího ročníku středních
škol seznámí s osobností T. G. Masaryka a s jeho vybranými postoji a názory. Během aktivity
studenti pracují s úryvkem z Hovorů s T. G. Masarykem od Karla Čapka, jenž pojednává
o demokracii. Studenti si uvědomí, jakým způsobem Masaryk demokracii pojímal, zamyslí
se nad tím, které názory jsou jim v současnosti blízké a do jaké míry Masarykova představa
o demokracii odpovídá současné podobě této formy vlády u nás.

CÍLE
Student zná představy T. G. Masaryka o demokracii.
Student samostatně vyhledává informace v textu a hodnotí je.
Student vyhodnocuje informace kriticky.
Student respektuje názory a připomínky svých spolužáků.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Úvod (5 minut)
Učitel studentům sdělí, že tématem hodiny je dílo Hovory s T. G. Masarykem od Karla Čapka.
Pokud tak neučinil v předchozích hodinách, studenty alespoň stručně seznámí s tvorbou
Karla Čapka s důrazem na to, že kromě umělecké tvorby se věnoval publicistice a politickým
textům.

Práce s textem (15 minut)
Vyučující studentům rozdá pracovní list, který obsahuje výchozí text z probíraného díla.
Jedná se o úryvky z kapitoly Demokracie. Studenti mají za úkol přečíst si výchozí text a do
pracovního listu zapsat, s kterými názory Masaryka souhlasí, se kterými ne a které jim jsou
nějakým způsobem nejasné. Vyučující mezitím na tabuli načrtne tabulku, která je součástí
pracovního listu studentů.

Diskuze ve skupinách (12 minut)
Vyučující rozdělí studenty do čtyřčlenných skupin a vyzve je, aby se spolužáky porovnali svá
řešení prvního úkolu. Studenti diskutují, vyučující kontroluje jednotlivé skupiny. Studenti se
mají zároveň zamyslet nad tím, v čem Masarykovy představy o demokracii korespondují se
současnou podobou této formy vlády u nás. Své odpovědi zaznamenávají do pracovního
listu.

Prezentace skupinové práce (10 minut)
Učitel nejprve studentům položí otázku: „Myslíte si, že dnešní podoba demokracie odpovídá
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Masarykovým představám?“ a vyzve studenty, aby hlasovali (zvednutím rukou). Jednotlivé
skupiny jsou poté vyzvány, aby spolužákům sdělili, v čem se při práci s výchozím textem
shodli a v čem nikoli. Vyučující odpovědi zapisuje na tabuli. Nejasnosti vyučující (nebo další
spolužáci) vysvětlí. Studenti také představí své odpovědi na otázky, v čem Masarykova představa o demokracii odpovídá demokracii současné a v čem se liší. Studenti po prezentaci
jednotlivých skupin mají možnost okomentovat odpovědi spolužáků, vyučující řídí diskuzi.

Reflexe (5 minut)
Vyučující shrne, jaké odpovědi během diskuze zazněly. Poté položí znovu stejnou anketní
otázku jako na začátku diskuze a pozoruje, zda se postoj některého studenta po diskuzi
změnil.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Studenti obecně s Masarykovým vnímáním demokracie souhlasili, zejména se shodovali na
tom, že i dnes je neustále něco v krizi. Poté ale nedokázali formulovat, jak se krize projevuje
globálně, tento pocit vztahovali spíše k vlastním životům.
Někteří studenti tvrdili, že nerozumí celému textu, to spíše vycházelo z jejich lenosti číst ho
pozorně. Poté spíše nerozuměli konkrétním výrazům než obsahu samotnému. I přesto je
dobré, aby vyučující během četby studentům dovysvětlil některé problematické výrazy (Např.
bědnost, privilej).
Diskuze se týkala zejména poslední věty celé ukázky. Někteří studenti vnímají demokracii
jako ryze politické téma a mají pocit, že do školy nepatří. Dále se shodovali, že církev nyní
nemá na jejich výchovu žádný vliv. Také mají pocit, že na rozdíl od Masarykova pohledu pojetí
demokracie nemá nic společného s láskou.
Studenti byli poměrně cyničtí. Mají pocit, že i přes demokracii dochází k vykořisťování občanů
(což Masaryk zmiňuje).

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Ukázka pochází z knihy Hovory s T. G. Masarykem Karla Čapka, Fragment: 2009.

VÝCHOZÍ TEXT
Karel Čapek: Hovory s T. G. Masarykem (1928-1935)
Demokracie
(…) Demokracie není jen formou státní, není jen tím, co je napsáno v ústavách; demokracie
je názor na život, spočívá na důvěře v lidi, v lidskost a v lidství, a není důvěry bez lásky, není
lásky bez důvěry. Řekl jsem jednou, že demokracie je diskuse. Ale pravá diskuse je možná
jen tam, kde si lidé navzájem důvěřují a poctivě hledají pravdu. Demokracie, to je hovor mezi
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rovnými, přemýšlení svobodných občanů před celou veřejností – slovo „parlament“ má krásný
smysl, jen je učinit tělem!
Demokratický ideál není jen politický, je i sociální a hospodářský. Komunismus odmítám.
Bez individualismu, bez nadaných a vynalézavých jedinců, bez schopných vůdců, bez géniů
práce pro společnost se nedá rozumně a spravedlivě organizovat. Demokracie po stránce
sociální znamená překonání degradující bědnosti; v republice, v demokracii nesmí být možné,
aby jednotlivci nebo stavy vykořisťovali své spoluobčany – v demokracii člověk člověku
nesmí být prostředkem. Ta přirozená rozmanitost musí být uspořádána dělbou a hierarchií
funkcí a práce; není možná organizace lidí bez nadřaděných a podřaděných, ale musí to být
právě organizace a ne privilej, ne aristokratické panování, ale vzájemná služba. Demokracie
potřebuje vůdců, ne pánů.
Přijímám demokracii i s důsledky hospodářskými a materiálními; ale zakládám ji na lásce
– na lásce a spravedlnosti, jež je matematikou lásky, a na přesvědčení, že máme na světě
pomáhat k uskutečnění řádu božího, k synergii s vůlí boží.

Mluvíte o demokracii dokonalé; dnes je spíš zvykem hledat na ní chyby a mluvit o krizi
demokracie.
Krize demokracie – prosím vás, co dnes není v krizi? Žijeme právě v době přechodní; jak víte,
Švehla říkal, že válka dosud trvá, i když se nestřílí. Jsme – všechny státy a národy – v těžkém
přerodu; těžko žádat hned dílo dokonalé a na věky. To neznamená, že by naše demokracie,
vůbec naše řády nemohly být lepší, než jsou. Demokracie má své chyby, protože občané mají
své chyby. Jaký pán, takový krám.
(…) Říká se například: prý parlament už nedostačuje. Ne už, ale ještě ne: parlament je volen
voličstvem – kdo to voličstvo vychoval politicky a mravně? Starý režim; poslanců vyrostlých za
republiky ještě nemáme. Demokracie nesmí být jen na ústavním papíře a v ústech demagogů.
Ani ten nejlepší parlament není k tomu, aby odhlasoval, co je pravda, právo a mravnost;
o pravdě, o základních zásadách politiky, práva a mravnosti se nemůže hlasovat podle většiny.
Demokracie sama lidí nevychová. Slušní, opravdoví lidé se vychovávají rodinou, školami,
církvemi, státní správou, literaturou, žurnalistikou a tak dále – překáží tomu demokracie?
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1) Přečtěte si výchozí text a na základě něj utvořte pětilístek:

„Tahák“ k pětilístku:
1.

řádek: Téma textu (1 slovo)

2.

řádek: Popis vlastností tématu (2 slova)

3.

řádek: Dějová slovesa (3 slova)

4.

řádek: Jedna věta vztahující se k tématu (4 slova)

5.

řádek: Shrnutí podstatu tématu (1 slovo)
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Metodický list
Elektrická auta
Časová náročnost:

35 minut

Cílová skupina:

3. ročník SŠ

Počet studentů:

25

Vzdělávací oblast:

Člověk a společnost, základy společenských věd

Průřezová témata:

Občan v demokratické společnosti

Klíčové kompetence:

Kompetence komunikativní

Pomůcky:

https://www.mentimeter.com/, projektor

Klíčová slova:

Zelená dohoda, udržitelný způsob života, klimatická
neutralita

Způsob ověření:

PREZENČNĚ

Autor:

Mgr. Lenka Quintero

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Aktivita je zaměřena na argumentační cvičení, ve kterém studenti hledají argumenty pro
a proti preferování aut na elektrický pohon. Tato aktivita umožní studentům uvádět argumenty a dívat se na téma i z opačného úhlu.

CÍLE
Student formuluje argumenty pro podporu a proti podpoře elektrických aut.
Student diskutuje o výhodách a nevýhodách elektrických aut.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Na tabuli vyučující napíše/promítne: „Od roku 2035 má být zakázán prodej aut se spalovacím motorem (benzín, nafta). Nahradit je mají především auta na elektrický pohon.“ Vyučující vysvětlí, že tento návrh prosazuje Evropská komise a má pomoci dosáhnout klimatické
neutrality v r. 2050. Tento závazek je součástí Zelené dohody, kterou odsouhlasila i česká
vláda. Je tedy závazný.
Dále vysvětlí studentům, že jim bude přidělena pozice (pro a proti), kterou se budou snažit
obhájit. Bez ohledu na své osobní názory tedy musí hledat argumenty, které by podpořily
přidělený názor. Po skončení aktivity budou moci vyjádřit svůj vlastní názor.
Studenty vyučující rozdělí na Pro a Proti (dbá, aby ustálené dvojice nezůstaly spolu) a rozdá
jim papíry (pro přehlednost může použít jinu barvu pro každou skupinu). Nejprve se každý
sám pokusí najít argumenty, které by obhajovaly danou pozici, a napíše si je. Poté mohou
sdílet své nápady se svým sousedem (který obhajuje stejnou pozici) a dopsat si další nápady.
Následuje argumentační fáze: Každý si najde partnera z opačné skupiny (s jinou barvou
papíru), řekne mu 1 svůj argument, druhý řekne protiargument a střídají se, dokud všechny
argumenty nevyčerpají. Když vyučující vidí, že diskuse utichá, vyzve studenty, aby si dopsali
případné další myšlenky, které je při diskusi napadly. Poté si najdou jiného partnera pro diskusi
a aktivitu opakujeme. Takto by měli vystřídat alespoň 3 zastánce opačného tábora. Poté se
vrátí na svá místa.
Na tabuli do T-grafu vyučující sepíše argumenty, které se objevily. Pro vyjádření osobního
názoru využije mentimeter: (multiple choice). Měla by být elektrická auta zvýhodněna na úkor
spalovacích motorů? ANO/NE (open ended). Vysvětlete svůj názor.
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CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Hodinu jsme začali prezentací jedné ze studentek na téma “Zelená dohoda pro Evropu”, což
byl skvělý úvod do tématu. Bohužel se prezentace trochu protáhla, takže nám pak zbylo málo
času.
Jak se dalo očekávat, mnoha studentům bylo nepříjemné hledat argumenty, které podporují
jiný názor než jejich. Byly velké rozdíly v tom, kolik pro a proti dokázali vymyslet. Proto i některé
výměny argumentů byly krátké a jiné dvojice povídaly dlouho. Stihli jsme 3 výměny a více by
asi bylo zbytečné.
Na konci hodiny nám nezbyl čas na mentimeter, který jsem tedy zadala za domácí úkol.
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Metodický list
Čokoláda
Časová náročnost:

90 minut

Cílová skupina:

2. ročník SŠ

Počet studentů:

25

Vzdělávací oblast:

Člověk a příroda, předmět chemie

Průřezová témata:

Výchova demokratického občana
Mediální výchova
Osobnostní a sociální výchova

Klíčové kompetence:

Kompetence komunikativní
Kompetence k učení
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální

Pomůcky:

Vytištěný text, tabulka výroků k videu, obaly od čokolády,
papíry A4 a A3

Klíčová slova:

Čokoláda, složení čokolády, skládankové učení, dětská
práce, Vennův diagram, vzkaz

Způsob ověření:

PREZENČNÍ

Autor:

Mgr. Petra Sobotková

ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Tato modelová hodina chemie umožňuje studentům zamyslet se nad problematikou tématu
ČOKOLÁDA. Čokoládu má každý ze studentů rád, ale většina z nich si neuvědomuje, co
všechno stojí za samotnou výrobou čokolády. Během hodiny se studenti s tématem seznamují
pomocí skládankového učení, zaměří se také na téma dětské práce na kakaových plantážích.
Sami se zamyslí nad tím, co mají s dětmi z plantáže společného a co je pro ně odlišné.
V závěru se studenti napíšou vzkaz dítěti pracujícímu na plantáži.

CÍLE
Student reflektuje svoji práci.
Student shrne text, vybere klíčové informace.
Student sdílí svůj názor se svými spolužáky.
Student respektuje názory svých spolužáků.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Na začátku hodiny vyučující uvede studenty do tématu pomocí hádanky, kterou se studenti
snaží uhodnout. Hádanka zní: „Každý ji na světě miluje, od dospěláků po děti. Přichází s náplní
i bez ní. Necítí se zodpovědná za dětské zuby ani za pár kilo navíc. Přijde na pomoc, když jsme
smutní. S ní nám je vždy líp. Kdo je ta „ona“ záhadná?“
Skládankové učení
Po uhodnutí nechá vyučující studenty, aby se náhodně rozdělili do pětičlenných skupin
(domovské skupiny). Ve skupinách si na základě svých preferencí rozdělí podtémata, kterým
se budou věnovat. Podtémata jsou:
Učitel studentům vysvětlí průběh následující aktivity:
• historie čokolády
• výroba čokolády
• legislativa označování čokoládových výrobků
• kolik cukru je v čokoládách, které si kupujeme?
• čokoláda a její vliv na zdraví
K daným podtématům vyučující vytiskne články – kapitoly v této bakalářské práci „Čokoláda
jako jedna z preferovaných potravin“: https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/33112/1/
Bakalarska%20prace%20-%20Karolina%20Campulova.pdf
K podtématu „Kolik cukru je v čokoládách, které si kupujeme?“ vyučující donese obaly od
různých čokolád nebo informace vyhledá na internetu a předá studentům.
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Vyučující následně vyzve domovské skupiny, aby se rozdělily na skupiny expertní, tzn.
skupina, která se bude zabývat historií čokolády atp. Nejdřív se v expertní skupině zamyslí,
co o podtématu vědí (cca 5 minut). Poté vyučující každé expertní skupině přidělí text (viz výše
z odkazu). V expertní skupině si studenti text přečtou a dohodnou se, co za informace předají
své domovské skupině (cca 30 - 40 minut). Následně se studenti vrací zpět do domovských
skupin.
Za domovskou skupinu studenti vytvoří dle svých uvážení soupis nejdůležitějších informací,
které se dozvěděli a zanesou je na papír A3 (cca 20 – 25 minut). Stejně tak za skupinu odpoví
na následující otázky: Podařilo se nám v expertní skupině text dobře shrnout? Vymysleli jsme
dobrý způsob, jak své domovské skupině předat informace? Co bych příště udělal jinak?
Následně po třídě žáci rozvěsí své informační papíry A3, kde shrnuli ty nejdůležitější informace. Skupiny obcházejí A3 ostatních domovských skupin a u každé zvýrazní podtržením 4
informace, které jim přijdou nejdůležitější.
Poté si domovské skupiny papíry A3 opět vezmou k sobě a společně si studenti sdělí, jaké
informace mají zvýrazněné.
Vyučující vznese otázku: „A víte, kde a kdo sklízí kakao?“. Vyučující nechá chvíli prostor pro
vyjádření studentů a poté jim rozdá tabulku „Výroky“, kde si studenti, dle svého mínění, vyplní
první sloupec. Následně vyučující pustí video „Kdo sklízí kakao v západní Africe?“. Odkaz na
video: https://www.youtube.com/watch?v=tyqku-4sA2w&ab_channel=Rozvojovka%C4%8Clov%C4%9Bkvt%C3%ADsni
Po videu si studenti zhodnotí výroky ve druhém sloupci.
Tabulka 1: Výroky

Výroky

PŘED VIDEEM
(souhlasím/nesouhlasím)

Kakaové boby do čokolád,
které si dnes kupujeme v obchodech, už nejsou sbírány
dětskýma rukama.
V kakaovém průmyslu
pracuje na Pobřeží slonoviny
a Ghaně stále 1,8 milionů
dětí.
Děti dostávají za práci na
kakaových plantážích zaplaceno.
Rodinné farmy v západní
Africe jsou životně závislé
na pěstování kakaa.
Děti jsou na kakaových
plantážích ohroženy
chemickými postřiky nebo
manipulací s mačetami.

81

PO VIDEU
(souhlasím, nesouhlasím)

Velké firmy, jako Nestlé, se
snaží propagovat, že se
na jejich výrobku nebyla
zneužita dětská práce.
Čokoládové produkty celosvětově překonaly tržbami
kávu.
Většina dětí v západní Africe
pomáhá rodinám na úkor
vlastního vzdělání.
1/3 dětí se do školy zapíše,
ale přeruší ji kvůli sklizni
kakaa.
30% populace v Ghaně
neumí číst a psát.
V roce 2006 se o téma
„dětská práce“ začala zajímat i EU.
V roce 2011 se počet dětí,
které ukončili základní
vzdělání dostal na 70%.
Po videu si studenti namalují do sešitu Vennův diagram. Zamyslí se nad sebou a nad dítětem
z plantáže a zkusí napsat, co mají společného.
Na úplný závěr studenti napíšou vzkaz dítěti z kakaové plantáže. Zadání zní: „Co bys chtěl/a
po zhlédnutí videa vzkázat dítěti, který pracuje na kakaových plantážích.“. Minimem je 5
smysluplných vět.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Vzkazy a práce s videem byly novou aktivitou a velmi zdařilou. Studenti pracovali po celou
dobu velmi intenzivně.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Doporučila bych vyučujícím, kteří si budou připravovat texty ke skládankovému učení, aby
si texty upravili a zkrátili, aby jejich čtení a analýza nezabraly více než půl vyučovací hodiny.

82

VÝKLAD POJMŮ UŽITÝCH V METODICKÝCH LISTECH
Argumentace

Skládankové učení

Vennův diagram

T-graf

Podvojný deník

Dezinformace

I.N.S.E.R.T.

Pětilístek

Dovednost zdůvodňovat a podepírat tvrzení. K argumentaci je
přistupováno tak, že přednesené tvrzení je dále podporováno
argumenty. Díky argumentaci je možné přesvědčit někoho jiného
a prezentovat mu vlastní názory, poznatky, či poukázat na to, že
vznesené argumenty nejsou pravdivé, opodstatněné atp. S argumentací je pracováno v několika metodických listech, např. Hlavní
nebezpečí sekt, Třídní parlament, Chudoba aj.
Jedná se o kooperativní metodu, při které se žáci učí navzájem. Je
používaná ve fázi uvědomění a je vhodná při práci s delšími texty.
S touto metodou je pracováno v metodickém listu Čokoláda.
Je druh grafického organizéru, který je tvořen dvěma či třemi
překrývajícími se kruhy / čtverci. Vennův diagram umožňuje
porovnávání dvou a více jevů, jsou patrné odlišnosti a shody.
S tímto organizérem je pracováno v metodickém listu Čokoláda.
Metoda vedoucí k ujasnění si postojů k tématu, otázce. Jsou v ní
tříděny protichůdné názory a argumenty. S touto metodou je
pracováno v metodickém listu Elektrická auta.
Metoda užívaná k propojení čteného/viděného/slyšeného se
zkušenostmi čtenáře/posluchače/diváka. Umožňuje písemně
reflektovat předkládaný obsah. S metodou je pracováno
v metodickém listu Holokaust Romů.
Záměrné šíření nepravdivých informací, falešná, klamná informace, jejímž cílem je ovlivnit úsudek a názor příjemce. S dezinformacemi je pracováno v metodickém listu Dezinformace v praxi.
Jedna z metod kritického myšlení. Skrze tuto metodu, která používá
při práci s textem systém značek, lze efektivně pracovat s předkládaným textem. Značkami/symboly jsou označovány informace,
které jsou pro čtenáře nové, známé, v rozporu a takové, které
vyvolávají otázky. Metody bylo využito v metodickém listu Plasty.
Výuková metoda pracující s pětiřádkovým grafickým organizérem.
Umožňuje autorovi, aby shrnul informace pomocí hesel, výrazů,
které námět vystihují. Metoda je používána k otevření či shrnutí
tématu. Tato metoda byla použita v metodickém listu Karel Čapek,
T. G. Masaryk a demokracie.

83

