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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

dle zvolené aktivity

dle zvolené aktivity

kdekoliv

kdykoliv

10–20

od|6. tįídy/12+

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a|personální, komunikativní, įešení problémŃ.

Konkrétní cíl:||| Uvødomit si vliv médií na|náš život, uêit se analyzovat jejich sdølení, vnímat vliv reklamy, bulváru, televize, umøt jim odolávat.
Motivace:||| Každý den se na| nás valí spousta informací – z| televize, z| novin, reklamních letákŃ, z| billboardŃ
u| silnic, ze sociálních sítí. Jak tyto informace vnímáte? Vøįíte všemu, co vám doporuêí napį. v| televizní reklamø?
Koupili jste si nøkdy nøco jen proto, že jste vidøli hezkou nebo vtipnou reklamu? Zajímá vás, co se píše v|bulváru?
A|jak moc tomu vøįíte?
Potįeby:||| Noviny, êasopisy – rŃzné druhy (deníky, odborné êasopisy, bulvár), fotoaparát, videokamera, psací
potįeby – dle zvolené aktivity.
Provedení:||| Média nás ovlivĢují mnoha zpŃsoby, a| pįitom si nøkterých z| nich ani nemusíte být vødomi. Je
dŃležité, abyste poznali, jak svŃj vliv uplatĢují, a|abyste dokázali sami rozhodovat, co vás ovlivní a|co ne. Mediální
gramotnost je urêitým zpŃsobem posílení lidské osobnosti. PomŃže vám využívat média chytįeji, analyzovat jejich
sdølení a|zpracovávat je. (Z|knihy Základy mezilidské komunikace, autor Joseph A. DeVito.)
Døti tráví v|dnešní dobø sledováním televize velkou êást svého volného êasu. Starší døti k|tomu mnoho dalších hodin
tráví u|poêítaêe, kde komunikují na|sociálních sítích, v|rŃzných internetových diskusích apod. Od|útlého vøku jsou
„masírovány“ reklamou, aby uvøįily, že v|každé porci êokolády je plná sklenice mléka, že nejzdravøjší snídanø je chleba
namazaný Nutelou, že nejlepší máma na| svøtø dává svému dítøti na| svaêinu jenom Brumíka, že kdo nepije dennø
Coca-Colu (nebo Fantu a|jiné dobrŃtky) není dostateênø „cool“.
VyrŃstají z|nich konzumenti bez vlastního názoru, bez odpovødnosti, toužící mít všechno hned, nové, nejmodernøjší,
lepší než ostatní („Když musíš, tak musíš!“).
Povídejme si s|nimi o|tom, že to není v|poįádku. Že hodnoty jsou v|nøêem jiném. Že znaêkové obleêení, boty nebo
mobil nejsou tím nejdŃležitøjším v|životø.
Hry a|aktivity pro dané téma:
1. Diskuse nad novinami
Všichni dostanou za| úkol pįinést na| schŃzku noviny a| êasopisy, které mají bøžnø k| dispozici – doma, u| babiêky,
u|známých (avizovat s|dostateêným pįedstihem). Na|schŃzce vedoucí s|døtmi prohlížejí, jaké noviny a|êasopisy kdo
pįinesl, kdo je ête pravidelnø, jaké informace koho zajímají. Zvláštní pozornost pak všichni vønují reklamø. Kolik
prostoru v|tisku zabírá? Je nutné, aby byla v|novinách a|êasopisech reklama? Jaká reklama nás zaujala? Koupili bychom
si nøco z|pįedstavovaného zboží? Proê? Je reklama pravdivá?
2. MystiɅkace
Skupiny hráêŃ dostanou za|úkol vymyslet:
• neexistující zvíįe a|popsat jeho chování, zpŃsob obživy, zvyky,
• neexistujícího spisovatele a|jeho životopis, uvést jeho hlavní díla,
• neexistujícího vødce a|jeho objev, za|který dostal Nobelovu cenu,
• senzaêní (smyšlenou) zprávu éTK.
Po| krátké dobø na|pįípravu skupiny svŃj „výmysl“ prezentují co nejvørohodnøji ostatním. Závørem hodnotíme, jak
pįesvødêivø jednotlivé skupiny pŃsobily na|ostatní.
3. Parodie
Hráêi si ve| skupinách zvolí jeden známý televizní poįad a| pokusí se o| jeho vkusnou parodii, která lehce zdŃrazní
smøšné prvky, ale zachová rámec a|snahu o|jeho vážné a|smysluplné vyznøní.
4. Známé reklamy
Døti si ve|skupinách pįipraví scénky, ve|kterých hrají známé televizní reklamy. Ostatní hádají, o|jakou reklamu se jedná
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(na|jaké zboží). Závørem mŃžeme zaįadit diskusi o|tom, kolik êasu trávíme sledováním televize, jestli bøhem reklam
pįepínáme na|jiné programy apod.
5. Senzace
Jak se dølá senzace? Potlaêí se zdravý rozum, zdŃrazní se pŃsobení na|city. V|úvodu s|døtmi vedoucí chvíli debatuje
o|tom, co považují za|senzaci, jakou kdo zažil, mŃžeme pįeêíst nøjakou senzaci z|bulvárního tisku. Úkolem døtí je
se domluvit a| vytvoįit êlánek, zprávu v| rozhlase nebo televizní šot (scénku), ve| kterém udølají senzaêní událost –
z|mokrého hadru pod umyvadlem, z|uschlé kvøtiny za|oknem apod.
6. Absolutní įasy
Každá skupina si zvolí reklamu, která obsahuje stupĢování, napį. ještø úspornøjší žárovky, rychlejší auta, štíhlejší
postava, delší įasy, plnøjší rty apod. Pak vytvoįí reklamu na|výrobek, který už dosáhl absolutního vrcholu. VystupĢují
téma do|absurdity a|vytvoįí reklamu napį. na|rtønku, která zajistí absolutnø nejvøtší a|nejplnøjší rty atd. Je dobré mít
k|dispozici dostatek rekvizit a|pomŃcek, které se pro hru dají použít.
7. Na|reportéry
Hra, která pįivádí starší døti do|kontaktu se skuteêností. To jim êasto poopraví jejich „jasné“ názory. Hráêi se rozdølí
do|skupin, každá skupina má k|dispozici nahrávací zaįízení (kamera, diktafon). Urêí se základní otázka, na|kterou se
budou døti ptát, napį. Co pokládáte za|nejdŃležitøjší ze všeho? Jaký je podle vás smysl života? Skupiny pak vyrazí
do|ulic na|lov názorŃ. Mají za|úkol pįinést co nejzajímavøjší sbírku odpovødí a|názorŃ na|dané téma. Po|návratu si
poslechneme jejich úkoly a|necháme døti vyprávøt zážitky z|„práce v|terénu“.
8. Táborové (oddílové) noviny
Aktivita vhodná zejména na|tábor, kde jsou spolu døti v|úzkém a|intenzivním kontaktu, mají na|„novináįskou práci“
dostatek prostoru.
Pįipravíme dostateênø velkou nástønku, která pįedstavuje táborové noviny, mŃžeme je nøjak vtipnø pojmenovat.
Vysvøtlíme døtem, co všechno by naše noviny møly obsahovat – kromø denního programu a|aktuálních informací také
rubriky jako drby, vtipné historky, z|táborové kuchynø, pikantní tajemství, mŃže se pįidat i|reklama (napį. na|nejlepší
êistiê oêoudøných kotlíkŃ), inzerce, seznamka, anketa, soutøž o|ceny atd. Nešetįit vtipem a|nadsázkou. Úkolem døtí je
bøhem tábora noviny plnit informacemi, obrázky, pikantnostmi z|táborového života. Mohou být urêené skupiny, které
se jako služba v|redakci pravidelnø stįídají. Pokud to technika na|táboįe dovolí, lze informace doplĢovat vytištønými
fotograˬemi, kolážemi, urêitø se budou hodit vystįižené obrázky z|rŃzných êasopisŃ, drobné vlastnoruênø vyrobené
dekorace a|další. Pokud to podmínky a|program dovolí, mŃže být urêeno, v|kolik hodin každý den musí „vyjít“ êerstvé
noviny, do|té doby by „redakce“ møla mít vše hotové. Bylo by dobré, kdyby z|týmu vedoucích a|instruktorŃ byli urêeni
2–3 lidé, kteįí budou mít noviny na|starosti a|budou na|plnøní úkolŃ skupiny dohlížet, vyhodnocovat ankety, pomáhat
døtem, když si nebudou vødøt rady. MŃže být též vyhlášena táborová soutøž o|nejlepší redakêní tým.
9. Propagace
Pįi realizaci výše uvedených aktivit a|diskusích o|reklamø, vlivu médií apod. jistø narazíte na|to, že reklama, propagace
slouží k|tomu, aby do|povødomí lidí dostala urêitý výrobek, službu, ˬrmu, organizaci. MŃže to vést k|zamyšlení, jak
my sami umíme „prodat“ svou êinnost. Umíme využívat média ke|svému prospøchu? Napsat êlánek do|novin? Vyrobit
poutavé plakáty êi letáky k|nøkteré z|našich akcí? Co naše nástønky v|klubovnø nebo ve|škole? Zaujmou? ZveįejĢujeme
fotky z| akcí, videozáznamy (napį. na| www.youtube.com)? Využíváme k| propagaci sociální sítø, jako je Facebook?
Nenašel by se ve|vašem týmu nøkdo, koho by to bavilo, kdo to umí? Tuto aktivitu lze propojit s|obsahem metodického
listu ê. C21 (Dejme o|sobø vødøt aneb Malí redaktoįi).
Touto aktivitou pįibližujeme Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Pįekonání.
Pro návaznost mŃžeme využít celorepublikové soutøže Pionýra – Sami o|sobø, Pionýrský sedmikvítek-Clona.
Námøt a|hry êerpány z|knihy Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, autoįi Z. Šimanovský, B. Šimanovská, Portál, 2010.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do| kolektivu a| nevytváįí bariéry
pro døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát
na|individuální pįístup k|tømto døtem a|respektovat obecná doporuêení v|úvodní êásti metodiky.
Moje poznámky:|||
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