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ANOTACE aneb O ČEM JE TATO AKTIVITA?
Obsahem aktivity je práce s články, které se týkají aktuálních událostí. Studenti z předložených článků vybírají ty, které je zaujmou a vyjadřují k nim vlastní názory, postoje. Cílem je,
aby studenti dokázali debatovat o obsahu sdělení, dokázali obhájit své názory, analyzovat
případné fake news, objasnit nejasnosti sdělení, neznámé pojmy.

CÍLE
Student zformuluje vlastní názor.
Student rozpozná kontroverzní téma a pojmenuje jeho kontroverznost.
Student kriticky hodnotí obsah vybraných článků.
Student kultivovaně komunikuje se spolužáky a respektuje odlišné názory.

POPIS PRŮBĚHU AKTIVITY aneb JAK NA TO?
Před výukou si projdeme denní tisk, který je populaci volně dostupný (Metro, 5+2, idnes.cz…)
a vybereme podle svého uvážení články, které se vztahují k aktuální situaci (předvolební
rozhovory, průzkumy, články), nebo k aktuálně probíranému tématu v daném předmětu
(ekonomika – inzerce – zjevně lživá reklama, článek seznamující s aktuální nabídkou hypoték
a jiné). K vybraným článkům se musíme dobře připravit, projít webové stránky, na které článek
odkazuje, vyhledat podrobnější informace vztahující se k článku, porovnat různé nabídky, připravit si vysvětlení pojmů z článku (např.: jistina, RPSN, anuitní splátka…), vyhledat si případně
historické souvislosti.
Vybrané články vystřihneme/vytiskneme a nalepíme na pevný karton. Je to vhodné z několika
důvodů - pokud budeme články posílat po třídě, nedojde k jejich poničení, vypadá to lépe
a následně je možné články pověsit ve třídě.
Na začátku hodiny učitel studentům články přečte (celé, případně vybrané zajímavé části)
a následně pošle po třídě. (Je také možnost články rozmístit po třídě a zadat studentům
úkol - pročíst články, vybrat ten, který je nejvíc zaujal a napsat si vysvětlení svého výběru.)
Studenti mají čas 5 – 10 minut promyslet si, který článek je nejvíce zaujal a proč. Své nápady
a myšlenky zanesou na papír. Po uplynutí vyhrazeného času se studenti seskupí u článků
podle svého výběru a své postřehy si vzájemně sdělí, porovnají své důvody výběru a připraví
si shrnutí těch nejzajímavějších bodů pro ostatní spolužáky. Dále studenti dohledají v textu
manipulativní sdělení a vysvětlí, o co se autor článku snaží. Je-li téma nebo jeho zpracování
kontroverzní, budou studenti uvádět důkazy kontroverznosti. Vše si studenti ve skupinách
zapisují a na konci aktivity umístí své poznatky k článku, se kterým pracovali.
Následuje celkové shrnutí – uzavření aktivity vyučujícím a doplnění informací, které nebudou
zmíněny, a reflexe studentů.

CO UKÁZALA PRAXE A REFLEXE?
Původní záměr pracovat se 4 články byl idealistický a časově nerealizovatelný. Doporučuji
snížit jejich počet na 2-3, ale je třeba také zvážit skladbu studentů. Nebo může být vhodnější
navýšit časovou dotaci na 2x45min.
U článků s kontroverzní tématikou studenty zajímal také názor vyučujícího. Vyučující by si měl
opravdu zvážit, jaká témata zvolí, jakou roli bude zaujímat ke zvoleným tématům, jak moc
bude ochoten studentům sdělovat. Vyučující by měl být připraven na různé argumenty, sám
měl promyšlen svůj postoj.
Pro studenty byla zajímavá například kalkulačka hypoték. Bylo také zřejmé, že to, co vyučující považuje za zajímavé téma (obsah, forma), mohou studenti považovat za nezajímavé
a upřednostní jiný článek. Proto je vhodné dát na výběr z různých typů textů.

DALŠÍ POZNÁMKY, TIPY NEBO DOPORUČENÍ
Ideální pro mezipředmětové vztahy Matematika – Ekonomika – Občanská nauka, případně
další.

