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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)
Uvedeme studentům náplň vyučovací hodiny. Studenty rozdělíme do čtyř týmů podle vlastního uvážení/klíče – je vhodné se zamyslet nad tím, v jaké podobě skupiny žáků budou,
aby bylo předejito některým situacím, které mohou 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 mezi
sebou, 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.

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 odpovídá 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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