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Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu v PRAXI

Anotace sady Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu

Sada „Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu“ byla vydána v roce 2007 v rámci
vzdělávacího programu Jeden svět na školách a v roce 2008 se realizovalo její druhé vydání. Sada
obsahuje 24 dokumentárních filmů na DVD, které svou tematikou pokrývají všechna průřezová témata
RVP pro základní školy. Lze je využít především při práci s žáky 2. stupně. Součástí sady je rozsáhlá
metodická příručka, která je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou
zpracovány informace o průřezových tématech a jejich zařazení do ŠVP a o využití dokumentárního
filmu při zavádění průřezových témat. Vzhledem k tomu, že filmy v sadě pokrývají vždy několik
průřezových témat najednou, jsou na konci příručky tabulky, které zpřehledňují přiřazení filmů
a aktivit k jednotlivým průřezovým tématům. Praktická část příručky obsahuje ke každému filmu
podrobnou synopsi, nejčastější otázky vztahující se k problematice i odpovědi na ně, rady a doporučení
k využívání dokumentárních filmů ve výuce, pracovní listy, ale především širokou nabídku aktivit
rozšiřujících práci s filmy v hodinách. Aktivity připravil tým zkušených pedagogů, kteří kladli důraz
na jejich praktické využití ve výuce. Sadu „Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu“
využívá v této době 780 základních škol a víceletých gymnázií.
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Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu v PRAXI

Slovo úvodem

Vážení učitelé,
v rámci vzdělávacího programu Jeden svět na školách byla v roce 2007 vydána sada „Průřezová témata
prostřednictvím dokumentárního filmu“. Jejím cílem bylo pomoci vám, pedagogům, při zavádění
průřezových témat do každodenní výuky. Jak už název sady napovídá, využívá sada k začleňování
průřezových témat dokumentární film. Ten se při výuce společenskovědních témat dlouhodobě
osvědčuje. Konkrétní příběhy lidí žákům přibližují danou problematiku komplexně. Snímky díky
tomu pokrývají vždy více průřezových témat najednou.
Sadu měly během školního roku 2007/2008 k dispozici učitelé na 500 základních školách
a víceletých gymnázií po celé České republice. Metodická příručka, kterou právě otvíráte, vám přináší
zkušenosti pěti z nich. Obsahuje jejich postřehy, tipy, ukázky výstupů z aktivit, které učitelé se svými
žáky zrealizovali, ale také nápady, jak jednotlivé aktivity „posunout“ nebo upravit, aby vyhovovaly
konkrétní třídě nebo podmínkám školy. Od každého průřezového tématu tak nabízíme jeden příklad
dobré praxe – podrobně popsaný průběh aktivity spolu s ukázkami některých výstupů a doporučením,
co se osvědčilo nebo na co si dát naopak pozor.
Věříme, že vám tato příručka pomůže najít další možné způsoby, jak se sadou pracovat a bude pro
vás další inspirací při přípravách vašich hodin.
Děkuji všem pedagogům, kteří byli ochotni své zkušenosti zveřejnit a dát je tak k dispozici svým
kolegům.
Za kolektiv autorů
Markéta Břešťanová
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osobnostní a sociální výchova
„Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova umožňuje nejen vést
žáky k lepšímu sebepoznání a sebehodnocení, ale především uvědomit
si kladné mezilidské hodnoty nutné pro život ve společnosti. Ukazuje
cestu, která nekončí dosažením konkrétního vzdělání, ale je celoživotní poutí. Aktivity z metodické příručky Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu pomáhají učiteli a především jeho
žákům klást si otázky po smyslu lidské existence a hledání vlastního
místa v životě. Ukazují na pozitivní hodnoty lidského bytí a upozorňují na nebezpečí a úskalí, která mohou člověka potkat. Nemohou
dát jednoznačný recept na řešení složitých životních situací, ale vedou žáky k přemýšlení a k posuzování nalezených východisek z hlediska morálních kritérií. Výhodou práce s dokumentárním filmem je
v tomto případě jeho konkrétnost. Děti si snáze uvědomí, že se neučí ,o něčem‘, ale že se aktivně připravují na svůj budoucí život,
na svou vlastní roli v občanské společnosti, na potřebu angažovanosti
při obraně demokracie nejen u nás, ale i ve světě.“
Stanislav Švejcar

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, Litomyšl
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Film

Děti ze stanice Leningradská

Průřezové téma

osobnostní a sociální výchova

Realizace v rámci předmětu:

občanská výchova, rodinná výchova

Téma aktivity

děti v náročné životní situaci, život na ulici, drogy

Dopis

Aktivita:
Stránka v příručce:

59

Škola: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, Litomyšl
Pedagog: Stanislav Švejcar
Třída: VIII. A, VIII. B, VIII. C
Počet žáků: 72 žáků (aktivita byla realizována postupně ve třech třídách)
Místo realizace: odborná učebna dějepisu (video, DVD, přenosný dataprojektor)
Reálný čas: 90 minut (včetně projekce filmu)
Anotace aktivity: Žáci na základě zhlédnutého filmu psali dopis rodičům z pohledu vybraného dítěte,

které ve filmu vystupovalo.
Cíle aktivity:

—— zpětně reflektovat svůj prožitek z filmu a pracovat s ním
—— pomocí techniky volného psaní písemně formulovat svůj názor
—— empaticky naslouchat druhým a sdílet s nimi psaný autorský text
—— na konkrétních příkladech dětí poukázat na nebezpečí užívání drog
Průběh aktivity:

Před projekcí filmu proběhla krátká motivační aktivita formou diskuse zaměřená na zjištění povědomí
žáků o politické situaci v Rusku. Zároveň učitel položil několik otázek týkajících se problému užívání
drog mladistvými.
Následovala projekce filmu, který v dětech vyvolal velice silné emoce. Je to patrné i z poznámek
konkrétních vyučujících, kteří si po projekci filmu poznamenali:
VIII. A – Velmi působivý film, který každého žáka motivoval k zamyšlení nad řadou otázek: „Proč ty děti takhle žijí?“
„To se o ně někdo nepostará?“ „Proč nezakážou alkohol?“ Kdo jsou jejich rodiče?“ „Jak mohou být na sebe v takové
situaci ještě zlí?“ atd.
Po zhlédnutí filmu chtěl každý žák své pocity vyjádřit nahlas. Následovala diskuse a závěr – žáci si uvědomili
hodnoty, které mají ve své rodině a které považují za samozřejmé.
VIII. B – Film žáky velice zaujal. Sami uváděli, že byl „nejlepší“ ze všech, co zatím viděli. Bezesporu nejvíce je
přitahoval příběh Táni, která na konci filmu umírá. Když měli žáci po skončení projekce za jednu z dětských postav
napsat krátký dopis rodičům, většina z nich si vybrala právě ji.
VIII. C – Film byl velmi působivý. Děti ho od začátku do konce pozorně sledovaly. Po ukončení nastalo naprosté ticho.
Až po chvíli se děti rozmluvily. Film zapůsobil emotivně hlavně na děvčata. Nejčastější větou bylo, že si teprve teď
uvědomují, jak se mají ve svých rodinách dobře.
Po projekci filmu se ve všech třídách rozpoutala diskuse nad vším, co žáci ve filmu zhlédli. Ve třídě
VIII. B pak byli žáci vyzváni, aby napsali dopis rodičům z pohledu některého z dětí, jež viděli ve filmu.
[
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Film

Děti ze stanice Leningradská

Průřezové téma

osobnostní a sociální výchova

Realizace v rámci předmětu:

občanská výchova, rodinná výchova

Téma aktivity

děti v náročné životní situaci, život na ulici, drogy

Poznámka k aktivitě:

Jelikož je film sám o sobě velmi emotivní, je dobré dát po jeho zhlédnutí dětem prostor, aby tyto
emoce mohly projevit. Na druhou stranu by aktivita neměla skončit u emocionálních projevů. Měla by
se buď rozvinout v diskusi, do níž se zapojí většina třídy, nebo je dobré nechat žáky film prožít znovu
prostřednictvím činnosti, u které se ztiší, a k příběhu, který viděli, se po chvíli znovu sami vrátí.
Srovnají si tak v hlavě, co viděli a před čím je mohl film varovat. Obsah filmu částečně odkrývá i jednu
ze stinných stránek Ruska, o které se mnoho neví a o níž se v naší společnosti takřka nemluví.
Film a následná aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence:

—— Kompetence komunikativní
—— Kompetence k řešení problémů
—— Kompetence sociální a personální
—— Kompetence občanské
—— Kompetence pracovní
Podrobněji viz tabulky Klíčové kompetence.
Doporučení na závěr – možná úskalí:

Film je možné využít i při probírání tematiky drogové závislosti. Ve třídách VIII. B a VIII. C byl
v následujících hodinách promítnut vybraný dokument z cyklu Dokumentární filmy o drogách
a zadán úkol vytvořit obrázek nebo informační leták, v němž by se žáci pokusili vystihnout, co se asi
odehrává v mysli člověka pod vlivem drog (jak droga na člověka působí). Mnozí z nich čerpali inspiraci
z filmu Děti ze stanice Leningradská, v němž děti fetují drogu, která je jim nejdostupnější – lepidlo.
I následná práce s filmem o drogách tak měla velmi dobré výsledky.

[
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výchova demokratického občana
„…ukazuje směr, kterým by se v 9. ročníku mělo s žáky pracovat
v předmětu dějepis při probírání tak závažných témat, jako jsou doba
nacistické okupace Evropy (včetně holocaustu) a doba komunistické
diktatury v Československu, SSSR a dalších státech, zejména východní Evropy.“
Stanislav Švejcar

Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, Litomyšl
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Film

Nesměl jsem ani umřít

Průřezové téma

výchova demokratického občana

Realizace v rámci předmětu:

občanská výchova, rodinná výchova

Téma aktivity

totalitní režim, vyrovnání s minulostí, zneužití moci, politický vězeň, Severní Korea

Svědectví
154

Aktivita:
Stránka v příručce:

Škola: Základní škola Litomyšl, Zámecká 496, Litomyšl
Pedagog: Stanislav Švejcar
Třída: VIII. B, VIII. C, IX. A
Počet žáků: 73 žáků (aktivita byla realizována odděleně ve třech třídách)
Místo realizace: odborná učebna dějepisu (video, DVD, přenosný dataprojektor)
Reálný čas: 90 minut (včetně projekce filmu)
Anotace aktivity: Žáci na základě několika obrázků z pracovního listu a informací z filmu psali příběh

vězenkyně I Sun-ok z koncentračního tábora v Severní Koreji.
Cíle aktivity:

—— přemýšlet nad otázkami týkajícími se svobody, důstojnosti lidského života a jeho dalšími
hodnotami
—— získat základní informace o politické situaci v Severní Koreji z hlediska nedodržování základních
lidských práv a svobod
—— uvědomit si význam demokracie pro běžný život člověka
Průběh aktivity:

Film a aktivita byly použity pro znázornění tématu lidských práv a svobod. Žáci byli dopředu
seznámeni se základními lidskými právy a s nejdůležitějšími právními dokumenty týkajícími
se lidských práv doma i ve světě. Před projekcí filmu byli pouze upozorněni, aby se snažili zapamatovat
si co nejvíce příkladů porušování lidských práv a uvědomili si důvody, které za tímto problémem stojí
(totalitní politický systém apod.).
Po projekci následovala krátká diskuse, v níž žáci nejčastěji reflektovali své pocity a dojmy z filmu,
který v mnohých z nich vyvolal velmi silné emoce. Mohli také položit doplňující otázky, na které
se učitel snažil odpovědět. Pak dostal každý z nich pracovní list Svědectví s obrázky vězenkyně
I Sun‑ok. Společně s pracovním listem obdržel každý žák také prázdný list papíru A3. Následně byli
žáci vyzváni, aby na základě obrázků a informací, které viděli ve filmu, sestavili příběh vězenkyně
I Sun‑ok. Nikoliv však ze svého hlediska, ale z pohledu právě této ženy:
„Představte si, že vězenkyně I Sun-ok nezemřela (jak se ve skutečnosti stalo), ale po nějaké době
se jí podařilo utéci a nyní se snaží svým životním příběhem podat svědectví všem, kteří netuší nebo
také nechtějí tušit, jak situace v Severní Koreji vypadá. Pokuste se ve svém příběhu vystihnout
důvody, proč byla uvězněna, jak s ní zacházeli dozorci, co všechno musela ve vězení vidět a prožít,
k čemu byla nucena apod. Zachyťte nejen konkrétní činy, ale také pocity, bolest, kterou prožívala, nad
čím přemýšlela, po čem toužila apod.“
Žáci pracovali samostatně, nesměli mezi sebou při práci komunikovat. Na sepsání stručného
příběhu většině z nich stačilo 30 minut, poté následovala prezentace vybraných prací a diskuse nad
problémem porušování lidských práv a svobod. Během diskuse byla připomínána i situace v někdejším
Československu v době komunistické diktatury.
[
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Film

Nesměl jsem ani umřít

Průřezové téma

výchova demokratického občana

Realizace v rámci předmětu:

občanská výchova, rodinná výchova

Téma aktivity

totalitní režim, vyrovnání s minulostí, zneužití moci, politický vězeň, Severní Korea

Poznámka k aktivitě:

Aktivitu Svědectví jsem přizpůsobil charakteru tříd, v nichž bylo s tématem pracováno. Využil jsem
pracovního listu a části zadání úkolu, ale upravil jsem ho tak, abych u každého žáka získal jasnou
informaci o tom, zda probíranému tématu porozuměl. Právě tento moment se nakonec ukázal jako
velice důležitý. Někteří žáci si totiž neuvědomovali, že žena, o které psali, se dostala do vězení vlastně
protiprávně, „za nic“, jak mnozí jiní říkali. Domnívali se, že skutečně něco závažného provedla
a teprve ve vězení se setkala s velkým porušováním svých práv. Tento fakt ukazuje směr, kterým by
se v 9. ročníku mělo s žáky pracovat v předmětu dějepis při probírání tak závažných témat, jako jsou
doba nacistické okupace Evropy (včetně holocaustu) a doba komunistické diktatury v Československu,
SSSR a dalších státech, zejména východní Evropy.
Film a následná aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence:

—— Kompetence k učení
—— Kompetence komunikativní
—— Kompetence sociální a personální
—— Kompetence občanské
—— Kompetence pracovní
Podrobněji viz tabulky Klíčové kompetence.
Doporučení na závěr – možná úskalí:

Je dobré ještě před projekcí ve třídě nejen film zhlédnout, ale rovněž nastudovat potřebné informace
k aktuální situaci v Severní Koreji. Žáci již během filmu a posléze po jeho skončení pokládali řadu
doplňujících otázek, na které nebylo lehké odpovědět.
Osvědčilo se mi poukazovat během projekce i po jejím skončení na obdobnou situaci, která vládla
v Československu během komunistické totality.

[
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výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
„Příručka Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu si
mě získala zejména svou velmi přehlednou a systematickou grafickou
úpravou. Při práci se samotnými filmy mi velmi pomáhá oddíl Otázky a odpovědi (včetně případných odkazů na literaturu a internetové
zdroje), který mi osvětlí některé nejasnosti z filmu a z něhož mohu
čerpat případné argumenty do diskusí s žáky. Pro rychlou orientaci
v průřezových tématech a filmech se mi osvědčila tabulka zařazená
v závěru knihy. Na první pohled se zdá, že s touto příručkou stačí
vejít do třídy a začít učit, což v případě některých témat je docela možné, ale vyzkoušela jsem si, že bez pečlivé přípravy tématu, zhlédnutí filmu a přípravy žáků na některá témata to zkrátka
nejde.“
Markéta Hummlová

Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno
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Cambodia Trust

Film
Průřezové téma

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Realizace v rámci předmětu:

občanská výchova

Téma aktivity

válka, nášlapné miny, následky zranění, pomoc druhému, empatie

Tkanice
42

Aktivita:
Stránka v příručce:

Škola: Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno
Pedagog: Markéta Hummlová
Třída: IX. A
Počet žáků: 24
Místo realizace: učebna
Reálný čas: 45 minut (i se zhlédnutím ukázek z filmu)
Anotace aktivity: Žáci si vlastním prožitkem vyzkoušejí, jaké to je, když nemohou používat obě ruce

tak, jak jsou zvyklí.
Cíle aktivity:

—— uvědomit si důsledky válečných konfliktů
—— uvědomit si důležitost lidské spolupráce
Průběh aktivity:

Žáci seděli v kruhu, osm dobrovolníků dostalo každý jednu ponožku. Dobrovolníci si navlékli ponožku
na levou ruku a pravou rukou si drželi nataženou ponožku těsně kolem zápěstí. Žáci se svým sousedem
vytvořili dvojice. Některé dvojice tvořili dva žáci s ponožkou na ruce, jiné jeden žák s ponožkou
a jeden žák bez ponožky a několik dvojic nemělo ponožku žádnou.
Každá dvojice dostala sadu kartiček (pět kusů) s podstatnými jmény. Úkolem bylo v co nejkratším
čase přemístit kartičky lícem nahoru na vyznačené místo tak, že jeden z dvojice podá druhému
kartičku a ten ji umístí na vyznačené místo uprostřed kruhu. Jednotlivá místa, kam dvojice kartičky
pokládaly, byla předem rozdělena.Všechny kartičky měly být lícem nahoru a neměly se překrývat.
Po aktivitě následovala krátká diskuse. Žáci dostali prostor pro reflexi svých pocitů: jak se jim
plnil úkol s omezením, jak se cítili, když byli „hendikepovaní“ oproti těm, kteří nebyli, a naopak.
Diskuse postupně směřovala k otázce: „Co se mohlo stát lidem, kteří nemohou používat obě ruce?“Vzhledem
k tomu, že nikdo z žáků neuvedl varianty „úraz z války“, „nášlapné miny“, byla dána nápověda v podobě
kartiček s přídavnými jmény, které se postupně rozložily doprostřed kruhu vedle podstatných jmen
(např. hladovějící + děti, utržené + končetiny). Žáci pak vymysleli další přídavná jména, která je napadla
v souvislosti s válkou. Napsali je na kartičky a nalepili na tabuli. Poté se promítl film.
Poznámka k aktivitě:

Použitá aktivita z příručky Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu byla realizována
s obměnou, ponechán byl základní nápad.
Původně jsem zamýšlela, že si žáci budou jednou rukou zavazovat boty, ale zjistila jsem, že většina
z nich neměla boty s tkaničkami, tak jsem aktivitu trochu pozměnila a při její další realizaci
donesla ponožky. Při lichém počtu může být jeden z žáků pomocníkem učitele a zároveň nestranným
pozorovatelem. Při diskusi pak popíše, jak se cítil on sám.
Při zadávání úkolu zazněl výrok „to je lehký“, během aktivity zase jeden z žáků poznamenal „to nemá
cenu“ (byl to jeden z dvojice, kde se náhodně sešli oba žáci s ponožkou). U prvního výroku je možné
[
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Film

Cambodia Trust

Průřezové téma

výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Realizace v rámci předmětu:

občanská výchova

Téma aktivity

válka, nášlapné miny, následky zranění, pomoc druhému, empatie

nabídnout pohled z druhé strany: co je lehké pro jednoho, může být obtížné pro druhého (lze na výrok
upozornit u ukázky z filmu, ve které vystupuje Saorim a jde právě do školy). Druhý výrok může žáky
podnítit k úvaze, zda vzdávat věc předem, když vím, že jiný bude lepší (tento výrok lze připomenout
po zhlédnutí ukázky z filmu o zemědělci, kterému jedna noha problematizuje cestu na trh).
Žáci po zhlédnutí filmu byli překvapeni, jaké důsledky může mít válka – většina z nich
o problematice nášlapných min v souvislosti s dětmi neslyšela. Vzhledem k tomu, že se o nášlapných
minách chtěli dozvědět další podrobnosti (kolik je obětí nášlapných min, kolik min na světě je
aktivních, jak dlouho je mina aktivní apod.), připravila jsem jim na příští hodinu doplňovačku
o nášlapných minách, ze které se dozvěděli další a pro ně docela překvapivé informace.
Ve filmu byla zmiňována i dětská obrna, ale téma jsme již probírali v rámci Rozvojových cílů
tisíciletí, a tak jsme se tímto aspektem podrobněji nezabývali.
Film a následná aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence:

—— Kompetence komunikativní
—— Kompetence k řešení problémů
—— Kompetence sociální a personální
—— Kompetence pracovní
Podrobněji viz tabulky Klíčové kompetence.
Doporučení na závěr – možná úskalí:

Miniaktivitě s ponožkami doporučuji nechat volný průběh, všechny reakce (i ty poraženecké,
odmítavé, poznámky o jednoduchosti úkolu apod.) se dají využít v krátké diskusi po aktivitě. Je dobré
si zapsat některé výroky, popř. jejich autory; pokud je s nimi citlivě zacházeno, mohou též sloužit jako
podněty do diskuse.
Pokud žákům vyberete jen ukázky z filmu, je nutné krátce film uvést a stručně je seznámit
s činností organizace Cambodia Trust. Je dobré ještě před ukázkou ukázat na mapě Kambodžu
a několika větami tento stát představit.
Před zhlédnutím filmu doporučuji nastudovat část Otázky a odpovědi, kde jsou informace
k problému, popř. si vyhledat další informace na zmiňovaných webových stránkách, aby vás
nezaskočily otázky žáků.
Aktivitu mohu doporučit, ale jen v případě, kdy pracujete se skupinou, která se už zná a dovede
poměrně rychle měnit způsob práce (skupina–dvojice–jednotlivec).

[
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multikulturní výchova
„Příklady lichvy by měly být uvedeny i z jiného než romského prostředí, aby nedošlo ke zúžení problému pouze na romskou skupinu
obyvatelstva.“
Jitka Rutschová

Základní škola a Mateřská škola Maleč, Maleč 77, Maleč
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Film

Úžera

Průřezové téma

multikulturní výchova

Realizace v rámci předmětu:

český jazyk, dějepis

Téma aktivity

peníze a zacházení s nimi, předsudky

Peníze a skrupule
261

Aktivita:
Stránka v příručce:

Škola: Základní škola a Mateřská škola Maleč, Maleč 77, Maleč
Pedagog: Jitka Rutschová
Třída: IX.
Počet žáků: 18
Místo realizace: učebna
Reálný čas: 45 minut
Anotace aktivity: V malých skupinkách se žáci zamyslí nad nebezpečím lichvy, odpovídají na připra-

vené otázky týkající se peněz, píšou svoji reakci na reálné situace a zároveň odhalují různé roviny
problému – morální, ekonomickou i právní.
Cíle aktivity:

—— zamyslet se nad hodnotou peněz a nad způsoby , jak s nimi člověk zachází
—— poznat složitost etických, právních a ekonomických otázek spojených s penězi
—— schopnost komunikace a kooperace ve skupinách
Průběh aktivity:

Před samotnou projekcí byly žákům formou myšlenkové mapy objasněny pojmy lichva, lichvář
a úžera. Žáci bezprostředně po projekci samostatně psali své poznámky a postřehy k filmu na papír.
Následovala diskuse. Žáci byli nejdříve vyzváni k vyslovení svých vlastních názorů. Padlo několik
zajímavých otázek, které hned po vyslovení vedly k polemice – Proč ti lidé nešli pracovat? Proč si půjčovali,
když věděli, že musejí splatit mnohem více? Proč si půjčovali zrovna u lichvářů? Proč je pouštěli do domu? Diskuse
se tedy zaměřila na několik tematických okruhů – prostředí, ve kterém lichva vzniká; charakteristika
lidí, kteří ji využívají; její nebezpečí; možné řešení, jeho reálnost.
Dále žáci pracovali podle doporučeného popisu aktivity. Vytvořili dvojice a dvě trojice. Na barevné
papíry (barevné rozlišení roviny právní, ekonomické, mravní) žáci umístili otázky a pod ně psali své
odpovědi. Pokud se neshodli, zapsali všechna řešení a názory.
Poté se papíry vždy jedné barvy rozložily společně na určitém místě. Žáci dostali čas seznámit
se s výsledky ostatních skupin. Reflexe pokračovala v kruhu; členové skupin seděli vedle sebe a před
nimi ležely na zemi jejich práce.
Poznámka k aktivitě:

Téma filmu žáky zaujalo, sledovali vše pozorně. Stejně tak při vlastní aktivitě žáci pracovali se zaujetím
a aktivně. K vysvětlení pojmů jsem zvolila myšlenkovou mapu, kterou jsem zpracovala na tabuli a která
vycházela ze zkušeností dětí, resp. rodičů s půjčkami. Tady jsem navodila situace před Vánocemi, peníze
na dárky atd. Odtud také vyplynulo, jaké možnosti mají lidé, když chtějí získat určitý obnos peněz.
Postřehy k filmu nechám psát žáky vždy před společnou diskusí, donutím je tak zamyslet se nad
filmem a zároveň mají čas si srovnat myšlenky. Jejich poznámky jim pak slouží jako podklad pro
následnou společnou diskusi.
V diskusi jsem využila informace z Otázek a odpovědí, které jsou přehledně zpracovány v příručce.
[
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Film

Úžera

Průřezové téma

multikulturní výchova

Realizace v rámci předmětu:

český jazyk, dějepis

Téma aktivity

peníze a zacházení s nimi, předsudky

Přestože při zadávání úkolů byly objasňovány pojmy morální, právní a ekonomický, žáci jejich
význam zřejmě nepochopili dostatečně, což je vidět z jednotlivých výstupů. Zařazení otázek
k tematickým okruhům je mezi skupinami velmi odlišné. Často se žáci dožadovali pomoci učitele,
jako by chtěli potvrdit správnost svého rozhodnutí. Své pochybnosti projevili také v následné reflexi,
ze které bylo jasné, že každá skupina zařadila otázky k jiným kategoriím. Při obhajobě svého řešení
byla vidět místy naprostá rozdílnost pojetí, především mezi kategoriemi morální a ekonomický.
Jako ekonomický problém viděly některé skupiny vše, co se týká peněz, jejich pojetí bylo tedy dosti
zjednodušené. Do rozdílnosti odpovědí jednotlivých členů skupin se také promítla situace v rodině,
a to finanční (ot. č. 20: Jsou prázdniny. Půjdeš na brigádu, nebo si řekneš rodičům o větší finanční obnos?)
i etická. Na otázku č. 9 (Patnáctiletý kamarád tě požádal, abys mu půjčil 50 Kč na cigarety. Jak se zachováš?)
např. odpověděli: Na cigarety bych mu nepůjčila, kouřit se může až od 18 let. – Na cigarety bych mu půjčila, kdyby
se se mnou rozdělil.
Protichůdná stanoviska na druhou stranu dokazují, že skupiny pracovaly samostatně.
Kruhová formace při reflexi určitě přispěla k lepší komunikaci, žáci viděli na svého partnera při
diskusi. Hodně se polemizovalo o otázce č. 13 (Představ si něco, co bys opravdu nechtěl dělat. Kolik by ti museli
zaplatit, abys to udělal?) Část žáků uvedla, že „hodně“. Jiní, že by „do toho nikdy nešli“. Až v tento moment
si první skupina jasněji uvědomila, že se může jednat také o trestný čin („Ty bys třeba někoho zabil?“), ne
jenom o domácí práce. Na závěr jsem vše shrnula.
Film a následná aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence:

—— Kompetence k učení
—— Kompetence komunikativní
—— Kompetence k řešení problémů
—— Kompetence sociální a personální
—— Kompetence občanské
—— Kompetence pracovní
Podrobněji viz tabulky Klíčové kompetence.
Doporučení na závěr – možná úskalí:

Příklady lichvy by měly být uvedeny i z jiného než romského prostředí, aby nedošlo ke zúžení
problému pouze na romskou skupinu obyvatelstva.V každém případě je nutné vysvětlit pojmy –
ekonomický, morální, právní. Také je dobré uvést žákům příklady, ale nepodsouvat jim řešení, aby
nedošlo k manipulaci. Je nutné si otázky podrobně předem přečíst a uvědomit si, že žáci neznají
některé termíny (daňové přiznání), že budou v průběhu aktivity žádat vysvětlení. Pak žáci mohou
překvapit třeba tím, že se budou zamýšlet nad některými detaily (komu patří pozemek před domem),
ale utečou jim některé souvislosti závažnějších otázek (ot. č. 13: Představ si něco, co bys nechtěl dělat. Kolik by
ti museli zaplatit, abys to udělal?).
Osvědčilo se mi použít různě barevné papíry na rozlišení roviny právní, ekonomické a mravní.
Stejně tak bylo praktické otázky lepit a odpovědi psát pod ně. Žáci se při prohlídce výsledků ostatních
skupin i při diskusi lépe orientovali.
Domnívám se, že aktivita splnila své cíle. Žáci charakterizovali životní podmínky, prostředí lidí,
kteří využívají úžeru, mnozí cítili soucit především v pasážích týkajících se života dětí (matka je krmila
místo sunarem vodou s moukou), dokázali formulovat nebezpečí lichvy a hlavně si ho uvědomili.
[
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Film

Úžera

Průřezové téma

multikulturní výchova

Realizace v rámci předmětu:

český jazyk, dějepis

Téma aktivity

peníze a zacházení s nimi, předsudky

Chtěla bych ještě dodat, že třída, se kterou jsem aktivitu prováděla, nepatří svými školními
výsledky k nejlepším. Neznamená to ovšem, že není schopna reagovat na dokumentární film
a aktivitu. Naopak mé dosavadní pedagogické zkušenosti potvrzují, že i takováto skupina (možná
právě ona) je schopna citlivě pochopit sociální problémy a vyjádřit se k nim. Tím chci říci, že je
zbytečná obava z toho, že by to někdo nezvládl.
Nepostřehla jsem, že by se aktivita a vůbec téma peněz někoho osobně dotklo. Je ale pravda, že žáci
pocházeli z majetkově srovnatelných rodin.
Tuto aktivitu doporučuji ostatním kolegům, je pro žáky přínosná a bavila je.
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environmentální výchova
„Díky hospodářské mapě dětem nečinilo problémy jmenovat rozvojové
země. Tyto země mají děti více méně spojené s válkou a nedostatkem
vody.“
Iva Kopecká

Základní škola a Mateřská škola Maleč, Maleč 77, Maleč
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Film

Podoby šílenství

Průřezové téma

environmentální výchova

Realizace v rámci předmětu:

volitelný předmět – Ekologický seminář

Téma aktivity

ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

Balon
197

Aktivita:
Stránka v příručce:

Škola: Základní škola a Mateřská škola Maleč, Maleč 77, Maleč
Pedagog: Jitka Rutschová
Třída: VI.–VIII.
Počet žáků: 18
Místo realizace: učebna
Reálný čas: 50 minut
Anotace aktivity: Žáci se na základě diskuse pokusí rozhodnout, bez kterých věcí by se v životě obešli

a bez kterých věcí by se obešli, kdyby žili v rozvojových zemích.
Cíle aktivity:

—— uvědomit si svou existenční závislost na půdě, závislost na velké části věcí, které člověk vytvořil
a používá
—— naučit se žít jako správce, nikoliv jako majitel planety
—— uvědomit si nepoměr současného rozdělení hmotných i nehmotných statků ve světě
Průběh aktivity:

Po projekci následovala diskuse o filmu. Někteří mladší žáci (11 let) se s touto tematikou setkali poprvé.
Pro ně bylo těžké filmu porozumět. Starší žáci v besedě o filmu projevili pochopení nad uváděnými
problémy rozvojových zemí, jako jsou těžba nerostů a vystěhování domorodců, zničení přírody,
vytěžení pralesa atd. Vypouštění toxických látek do přírody jsme porovnávali s černými skládkami
v České republice.
Dále jsme postupovali tak, jak navrhovala příručka. Žáci seděli v kruhu a uprostřed měli arch
papíru a fixy. Stanovili se dva zapisovatelé. Po převyprávění textu žáci nejprve vypsali několik
vyspělých a několik rozvojových států. Připravená hospodářská mapa světa jim pomohla zvláště
při hledání rozvojových zemí. Potom metodou brainstormingu vymýšleli a zapisovali věci, které
lidé v daných zemích mají. Po diskusi a v některých případech těžkých „argumentačních“ bojů
zapisovatelé vyškrtali věci, na kterých se žáci shodli, že se bez nich v životě obejdou. V rozvojových
zemích nebyla nalezena žádná věc, která by se dala vyškrtnout s výjimkou války a zbraní. Diskuse
byla velmi dlouhá a aktivita se nestačila v doporučovaném čase dokončit. Žákům byl zadán domácí
úkol – odpověď na otázku: „Co mohu udělat já pro zlepšení stavu naší planety?“
Odpověď žáci vypracovali samostatně doma a při dalším společném setkání ho odevzdali.
Poznámka k aktivitě:

Aktivitu jsme nestihli v doporučeném čase dokončit, musela jsem čas prodloužit. Důvodem byla
bohatá argumentace žáků při rozhodování, které věci vyškrtat a které ponechat, protože se bez nich
v životě neobejdeme. Dlouhá argumentace se vedla zvláště pro zachování mobilního telefonu, televize
a počítače. Citace z argumentace žáků: „Bez mobilu se neobejdu, protože musím volat mámě. – Mobil je potřeba
k zavolání záchranky a záchraně života. – Počítač je nutný ke vzdělání.“ Zajímavé bylo, že nikdo nebyl pro
zachování rozhlasu. Rádio jsme vyškrtli jako první, a to bez jediné argumentace pro zachování.
[
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Film

Podoby šílenství

Průřezové téma

environmentální výchova

Realizace v rámci předmětu:

volitelný předmět – Ekologický seminář

Téma aktivity

ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj

Díky hospodářské mapě dětem nečinilo problémy jmenovat rozvojové země. Tyto země mají děti
více méně spojeny s válkou a nedostatkem vody.
Film a následná aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence:

—— Kompetence k učení
—— Kompetence komunikativní
—— Kompetence k řešení problémů
—— Kompetence sociální a personální
—— Kompetence občanské
Podrobněji viz tabulky Klíčové kompetence.
Doporučení na závěr – možná úskalí:

Doplnila jsem pomůcky o hospodářskou mapu světa. Pomohla nám zvláště při hledání rozvojových
zemí.
Vzhledem k tomu, že jsem aktivitu a film využila ve volitelném předmětu Ekologický seminář,
kde jsem měla třídu sestavenou z žáků 6.–8. ročníku, byly znalosti žáků rozdílné. Film je pro žáky
6. ročníku těžký na pochopení. Žáci 7. a hlavně 8. roč. již měli dostatečný přehled o rozdílech v životní
úrovni rozvojových a vyspělých zemí.
Aktivitu jsem zařadila do úvodní hodiny semináře, děti se navzájem neznaly a já neznala je.
U mladších dětí toto ovlivnilo argumentaci v aktivitě. Ve třídě se negativně projevil jeden starší žák –
silná osobnost –, který za každou cenu prosazoval spotřební způsob života a ovlivnil řadu mladších
žáků. Z tohoto důvodu jsem musela do diskuse v aktivitě vstupovat.
Doporučila bych zhlédnutí filmu, následnou besedu nad filmem, provedení aktivity Balon s diskusí
a zadání domácího úkolu provést ve dvou vyučovacích hodinách za sebou.

[
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mediální výchova
„Po zhlédnutí filmu doporučuji provést nejen reflexi, ale i rekapitulaci vybraných částí filmu se zaměřením na kritické vnímání mediálních sdělení a vliv médií ve společnosti.“
Věra Slámová

Základní škola Nádražní, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem

[
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Čečenská ukolébavka

Film
Průřezové téma

mediální výchova

Realizace v rámci předmětu:

společenskovědní seminář (povinně volitelný předmět)

Téma aktivity

rusko-čečenský konflikt, manipulace prostřednictvím médií, zachycení války

Fotografování války
52

Aktivita:
Stránka v příručce:

Škola: Základní škola Nádražní, Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem
Pedagog: Věra Slámová
Třída: IX. A a IX. B
Počet žáků: 14
Místo realizace: učebna občanské a rodinné výchovy, odpočinkový kout chodby
Reálný čas: 45 minut
Anotace aktivity: Žáci mají pomocí symbolů zobrazit situaci zachycenou na fotografiích a pokusit

se vzájemně odhadnout a popsat, co namalované symboly znázorňují.
Cíle aktivity:

—— umět pracovat s fotografií jako se zprostředkovatelem informací a emocí na téma válka
—— díky vlastnímu prožitku získat zkušenost se stereotypním vnímáním některých symbolů a posílit
schopnost kriticky přistupovat k médiím a informacím, které předkládají
—— umět se vyjadřovat pomocí symbolů
Průběh aktivity:

Před samotnou projekcí si žáci sami vyhledali informace o historii a současnosti Ruska a Čečenska.
Po filmu následovala krátká reflexe a rekapitulace filmu.
Aktivita pak byla realizována téměř přesně podle postupu doporučovaného publikací Průřezová
témata prostřednictvím dokumentárního filmu. Žáci si fotografii nevybrali samostatně, ale vylosovali
si ji tak, aby ostatní neviděli, co fotografie zobrazuje. Znali pouze název aktivity, po zhlédnutém filmu
tedy předpokládali spojitost s válečným konfliktem.
Na příkladech jim bylo ukázáno, jak se dá pomocí symbolů vyjadřovat. Žáci nejdříve pracovali
samostatně: na jeden papír namalovali symbol, který znázorňoval situaci, jež byla zachycena na jejich
fotografii. Na druhý papír pak namalovali opak této situace. Ti, co skončili dříve, se přesunuli
na chodbu do odpočinkového koutu, aby nerušili pomalejší žáky. Dále pracovali ve dvojicích. Jeden
z dvojice ukázal namalovaný symbol jako opak ke své fotografii, druhý žák se snažil uhodnout
a popsat, co je na fotografii zobrazeno, což některým dělalo problémy. Nakonec autor symbolů
ukázal svou fotografii, podle které symboly namaloval. Žáci diskutovali nad tím, co je na fotografii
ve skutečnosti a proč asi fotograf tuto situaci zachytil. Poté si role vyměnili.
Závěrečná diskuse probíhala formou diskusního kruhu.
V reflexi byla diskuse rozšířena o další otázky:
Jaký novinový titulek by tuto skutečnost mohl vyjádřit? Bylo by možné situaci na fotografii zachytit i v době míru
a proč se nikdo před touto otázkou nezabýval tím, že jde o zachycení mírové situace? Odpověď většiny dětí: „Po tom,
co jsem viděl ve filmu, mě ani nenapadlo, že by to nebylo z války.“
Jak lze s nabytými zkušenostmi a prožitky, které aktivitou získali, pracovat v budoucnu? Mají žáci sami osobní
zkušenost s médii a zkreslením informací? Jedna z reakcí žáků: „Sám jsem se přesvědčil, že média vždy neříkají
pravdu, a toto cvičení mi to potvrdilo.“
[
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Film

Čečenská ukolébavka

Průřezové téma

mediální výchova

Realizace v rámci předmětu:

společenskovědní seminář (povinně volitelný předmět)

Téma aktivity

rusko-čečenský konflikt, manipulace prostřednictvím médií, zachycení války

Jak nepodléhat stereotypům ve vnímání mediální reality? Odpověď jednoho žáka: „To, že titulek může obsah
článku zkreslit, jsem věděl. U obrázku mě nenapadlo o tom uvažovat…“
Žáci dále diskutovali o tom, jak to, že děti mohou bojovat.
Poznámka k aktivitě:

Osvědčilo se mi žáky před zhlédnutím filmu motivovat vyhledáváním informací o historii
a současnosti Ruska a Čečenska, protože souvislosti týkající se tohoto tématu znají většinu jen
okrajově. Film žáky zaujal, pouze někteří měli problémy se čtením titulků.
Pro žáky bylo dosti obtížné převést fotografie do symbolů. Bylo nutné jim na příkladech ukázat, jak
se dá pomocí symbolů vyjadřovat.
Je vhodné počítat s tím, že každý potřebuje k namalování symbolu jiný čas.
Pokud se pedagog rozhodne využít pro realizaci aktivity dvě pracovní místa, měl by zvážit, zda již
mají žáci natolik rozvinuté pracovní kompetence, aby zvládli pracovat po určitou dobu samostatně
a bez dozoru.
Film a následná aktivita rozvíjí především tyto klíčové kompetence:

—— Kompetence k učení
—— Kompetence komunikativní
—— Kompetence k řešení problémů
—— Kompetence sociální a personální
—— Kompetence občanské
—— Kompetence pracovní
Podrobněji viz tabulky Klíčové kompetence.
Doporučení na závěr – možná úskalí:

Pro aplikaci do výuky není příliš vhodná délka filmu (57 min), což se dá řešit výběrem pouze
některých výpovědí novinářů nebo dohodou s kolegou, který vede předchozí hodinu. Po zhlédnutí
filmu doporučuji provést nejen reflexi, ale i rekapitulaci vybraných částí filmu se zaměřením
na kritické vnímání mediálních sdělení a vliv médií ve společnosti. Je vhodnější, aby si žáci nevybírali
fotografie sami, ale vylosovali si je tak, aby spolužáci neviděli, co fotografie zobrazuje. Předejde se tím
možnosti, že by odhadli, kterou fotografii si spolužák vybral a symbolicky zobrazil.
Je dobré si předem připravit několik symbolických vyjádření a použít je jako příklad nebo si
připravit jednu fotografii pro sebe a názorně žáky s aktivitou krok po kroku seznámit.
Další možný přístup k aktivitě – rozdělit skupinu na dvě poloviny, jedné říci, že šlo o válku,
a druhé, že jde o zobrazení mírové situace. Dále lze postupovat podle popisu v publikaci.
Důležité je počítat s individuálním pracovním tempem žáků. Každý žák potřebuje jiný čas na kresbu
symbolů a následnou diskusi. Je vhodné, pokud je to možné, aby měli žáci k dispozici dvě pracovní místa.
K malování symbolů je prospěšné zajistit klidné místo; druhé místo (na diskusi ve dvojici) již takové
nároky na klid nemá, spíše klade zvýšené nároky na komunikativní a personální dovednosti žáků.
Jak již bylo uvedeno, žáci mají různû pracovní tempo, proto je vhodnější utvořit dvojice až
po nakreslení symbolů. Předejde se tak zvýšenému tlaku na žáky s pomalým osobním tempem
a poklesu soustředění u žáků pracujících rychleji. V případě, že jsou některé dvojice výrazně rychleji
hotové, je možné vytvořit dvojice nové.
[

39

] Jeden svět na školách

[

40

] Jeden svět na školách

[

41

] Jeden svět na školách

[

42

] Jeden svět na školách

Peníze a skrupule

Aktivita

poznává smysl a cíl učení, má pozitivní
vztah k učení, posoudí vlastní pokrok
a určí překážky či problémy bránící učení,
naplánuje si, jakým způsobem by mohl své
učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky
svého učení a diskutuje o nich

samostatně pozoruje a experimentuje,
získané výsledky porovnává, kriticky
posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití
v budoucnosti

×

×

×

×

Tkanice

operuje s obecně užívanými termíny,
znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí,
propojuje do širších celků poznatky
z různých vzdělávacích oblastí a na základě
toho si vytváří komplexnější pohled
na matematické, přírodní, společenské
a kulturní jevy

×

Svědectví

×

Dopis

vyhledává a třídí informace a na základě
jejich pochopení, propojení a systematizace
je efektivně využívá v procesu učení,
tvůrčích činnostech a praktickém životě

vybírá a využívá pro efektivní učení
vhodné způsoby, metody a strategie,
plánuje, organizuje a řídí vlastní učení,
projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu
a celoživotnímu učení

Źák…

Kompetence k učení

KLÍČOVÉ KOMPETENCE — Kompetence k učení

×

×

Balon

×

×

Fotografování války

[
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×
×

využívá informační a komunikační
prostředky a technologie pro kvalitní
a účinnou komunikaci s okolním světem

využívá získané komunikativní
dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi apod.

×

naslouchá promluvám druhých lidí,
porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně
se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor
a vhodně argumentuje

×

×

formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory
v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně,
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním
projevu

rozumí různým typům textů a záznamů,
obrazových materiálů, běžně užívaných
gest, zvuků a jiných informačních
a komunikačních prostředků, přemýšlí
o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá
ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení
se do společenského dění

Dopis

Źák…

Kompetence komunikativní

×

×

×

×

Svědectví

×

Tkanice

×

×

×

×

×

Peníze a skrupule

Aktivita

KLÍČOVÉ KOMPETENCE — Kompetence komunikativní

×

×

×

×

Balon

×

×

×

×

Fotografování války

[
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×

×

Peníze a skrupule

Aktivita

×

Balon

×

×

Fotografování války

×

×

×

Tkanice

kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí,
je schopen je obhájit, uvědomuje si
zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky
svých činů zhodnotí

Svědectví

×
×

Dopis

ověřuje prakticky správnost řešení problémů
a osvědčené postupy aplikuje při řešení
obdobných nebo nových problémových
situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání
problémů

samostatně řeší problémy; volí vhodné
způsoby řešení; užívá při řešení problémů
logické, matematické a empirické postupy

vyhledá informace vhodné k řešení
problému, nachází jejich shodné, podobné
a odlišné znaky, využívá získané vědomosti
a dovednosti k objevování různých variant
řešení, nenechá se odradit případným
nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení
problému

vnímá nejrůznější problémové situace
ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí
problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich
příčinách, promyslí a naplánuje způsob
řešení problémů a využívá k tomu vlastního
úsudku a zkušeností

Źák…

Kompetence k řešení problémů

KLÍČOVÉ KOMPETENCE — Kompetence k řešení problémů

[
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×
×
×

přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě
celé třídy, chápe potřebu efektivně
spolupracovat s druhými při řešení daného
úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí,
respektuje různá hlediska a čerpá poučení
z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

vytváří si pozitivní představu o sobě
samém, která podporuje jeho sebedůvěru
a samostatný rozvoj; ovládá a řídí své
jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu
sebeuspokojení a sebeúcty

využívá získané komunikativní
dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi apod.

×
×

×

×

×

Tkanice

podílí se na utváření příjemné atmosféry
v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty
při jednání s druhými lidmi přispívá
k upevňování dobrých mezilidských vztahů,
v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni
požádá

Svědectví

×

Dopis

účinně spolupracuje ve skupině, podílí
se společně s pedagogy na vytváření
pravidel práce v týmu, na základě poznání
nebo přijetí nové role v pracovní činnosti
pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Źák…

Kompetence sociální a personální

×

×

×

×

Peníze a skrupule

Aktivita

KLÍČOVÉ KOMPETENCE — Kompetence sociální a personální

×

Balon

×

×

×

×

Fotografování války
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×

chápe základní principy, na nichž spočívají
zákony a společenské normy, je si vědom
svých práv a povinností ve škole i mimo ni

chápe základní ekologické souvislosti
a environmentální problémy, respektuje
požadavky na kvalitní životní prostředí,
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany
zdraví a trvale udržitelného rozvoje
společnosti

respektuje, chrání a ocení naše tradice
a kulturní i historické dědictví, projevuje
pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl
pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje
do kulturního dění a sportovních aktivit

×

×

respektuje přesvědčení druhých lidí, váží
si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit
se do situací ostatních lidí, odmítá útlak
a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost
postavit se proti fyzickému i psychickému
násilí

rozhoduje se zodpovědně podle dané situace,
poskytne dle svých možností účinnou pomoc
a chová se zodpovědně v krizových situacích
i v situacích ohrožujících život a zdraví
člověka

Dopis

Źák…

Kompetence občanské

×

Svědectví

×

×

Tkanice

KLÍČOVÉ KOMPETENCE — Kompetence občanské

×

×

Peníze a skrupule

Aktivita

×

×

Balon

×

Fotografování války

[
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Zdroj: www.vuppraha.cz

využívá získané komunikativní
dovednosti k vytváření vztahů potřebných
k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi apod.

orientuje se v základních aktivitách
potřebných k uskutečnění podnikatelského
záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl
a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské
myšlení

využívá znalosti a zkušenosti získané
v jednotlivých vzdělávacích oblastech
v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy
na budoucnost, činí podložená rozhodnutí
o dalším vzdělávání a profesním zaměření

×

×

používá bezpečně a účinně materiály,
nástroje a vybavení, dodržuje vymezená
pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje
se na změněné nebo nové pracovní podmínky

přistupuje k výsledkům pracovní činnosti
nejen z hlediska kvality, funkčnosti,
hospodárnosti a společenského významu, ale
i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví
druhých, ochrany životního prostředí
i ochrany kulturních a společenských hodnot

Dopis

Źák…

Kompetence pracovní

×

Svědectví

×

Tkanice

KLÍČOVÉ KOMPETENCE — Kompetence pracovní

×

×

Peníze a skrupule

Aktivita
Balon

×

×

Fotografování války
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