
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list C14 

V ková kategorie: Starší školní v k s. 1/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Každý den se na nás valí spousta informací – z televize, z novin, reklamních leták , z billboard  
u silnic, ze sociálních sítí. Jak tyto informace vnímáte? V íte všemu, co vám doporu í nap . v televizní reklam ? 
Koupili jste si n kdy n co jen proto, že jste vid li hezkou nebo vtipnou reklamu? Zajímá vás, co se píše v bulváru? 
A jak moc tomu v íte?

Motivace:

Noviny, asopisy – r zné druhy (deníky, odborné asopisy, bulvár), fotoaparát, videokamera, psací 
pot eby – dle zvolené aktivity.

Pot eby:

Média nás ovliv ují mnoha zp soby, a p itom si n kterých z nich ani nemusíte být v domi. Je 
d ležité, abyste poznali, jak sv j vliv uplat ují, a abyste dokázali sami rozhodovat, co vás ovlivní a co ne. Mediální 
gramotnost je ur itým zp sobem posílení lidské osobnosti. Pom že vám využívat média chyt eji, analyzovat jejich 
sd lení a zpracovávat je. (Z knihy Základy mezilidské komunikace, autor Joseph A. DeVito.)

D ti tráví v dnešní dob  sledováním televize velkou ást svého volného asu. Starší d ti k tomu mnoho dalších hodin 
tráví u po íta e, kde komunikují na sociálních sítích, v r zných internetových diskusích apod. Od útlého v ku jsou 
„masírovány“ reklamou, aby uv ily, že v každé porci okolády je plná sklenice mléka, že nejzdrav jší snídan  je chleba 
namazaný Nutelou, že nejlepší máma na sv t  dává svému dít ti na sva inu jenom Brumíka, že kdo nepije denn  
Coca-Colu (nebo Fantu a jiné dobr tky) není dostate n  „cool“.

Vyr stají z nich konzumenti bez vlastního názoru, bez odpov dnosti, toužící mít všechno hned, nové, nejmodern jší, 
lepší než ostatní („Když musíš, tak musíš!“).

Povídejme si s nimi o tom, že to není v po ádku. Že hodnoty jsou v n em jiném. Že zna kové oble ení, boty nebo 
mobil nejsou tím nejd ležit jším v život . 

Hry a aktivity pro dané téma:

1. Diskuse nad novinami
Všichni dostanou za úkol p inést na sch zku noviny a asopisy, které mají b žn  k dispozici – doma, u babi ky, 
u známých (avizovat s dostate ným p edstihem). Na sch zce vedoucí s d tmi prohlížejí, jaké noviny a asopisy kdo 
p inesl, kdo je te pravideln , jaké informace koho zajímají. Zvláštní pozornost pak všichni v nují reklam . Kolik 
prostoru v tisku zabírá? Je nutné, aby byla v novinách a asopisech reklama? Jaká reklama nás zaujala? Koupili bychom 
si n co z p edstavovaného zboží? Pro ? Je reklama pravdivá?

2. Mysti  kace
Skupiny hrá  dostanou za úkol vymyslet:
• neexistující zví e a popsat jeho chování, zp sob obživy, zvyky,
• neexistujícího spisovatele a jeho životopis, uvést jeho hlavní díla,
• neexistujícího v dce a jeho objev, za který dostal Nobelovu cenu,
• senza ní (smyšlenou) zprávu TK.

Po krátké dob  na p ípravu skupiny sv j „výmysl“ prezentují co nejv rohodn ji ostatním. Záv rem hodnotíme, jak 
p esv d iv  jednotlivé skupiny p sobily na ostatní.

3. Parodie
Hrá i si ve skupinách zvolí jeden známý televizní po ad a pokusí se o jeho vkusnou parodii, která lehce zd razní 
sm šné prvky, ale zachová rámec a snahu o jeho vážné a smysluplné vyzn ní.

4. Známé reklamy
D ti si ve skupinách p ipraví scénky, ve kterých hrají známé televizní reklamy. Ostatní hádají, o jakou reklamu se jedná 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, ešení problém .

Uv domit si vliv médií na náš život, u it se analyzovat jejich sd lení, vnímat vliv reklamy, bulvá-
ru, televize, um t jim odolávat.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry 
pro d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát 

na individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

(na jaké zboží). Záv rem m žeme za adit diskusi o tom, kolik asu trávíme sledováním televize, jestli b hem reklam 
p epínáme na jiné programy apod.

5. Senzace
Jak se d lá senzace? Potla í se zdravý rozum, zd razní se p sobení na city. V úvodu s d tmi vedoucí chvíli debatuje 
o tom, co považují za senzaci, jakou kdo zažil, m žeme p e íst n jakou senzaci z bulvárního tisku. Úkolem d tí je 
se domluvit a vytvo it lánek, zprávu v rozhlase nebo televizní šot (scénku), ve kterém ud lají senza ní událost – 
z mokrého hadru pod umyvadlem, z uschlé kv tiny za oknem apod.

6. Absolutní asy
Každá skupina si zvolí reklamu, která obsahuje stup ování, nap . ješt  úsporn jší žárovky, rychlejší auta, štíhlejší 
postava, delší asy, pln jší rty apod. Pak vytvo í reklamu na výrobek, který už dosáhl absolutního vrcholu. Vystup ují 
téma do absurdity a vytvo í reklamu nap . na rt nku, která zajistí absolutn  nejv tší a nejpln jší rty atd. Je dobré mít 
k dispozici dostatek rekvizit a pom cek, které se pro hru dají použít. 

7. Na reportéry
Hra, která p ivádí starší d ti do kontaktu se skute ností. To jim asto poopraví jejich „jasné“ názory. Hrá i se rozd lí 
do skupin, každá skupina má k dispozici nahrávací za ízení (kamera, diktafon). Ur í se základní otázka, na kterou se 
budou d ti ptát, nap . Co pokládáte za nejd ležit jší ze všeho? Jaký je podle vás smysl života? Skupiny pak vyrazí 
do ulic na lov názor . Mají za úkol p inést co nejzajímav jší sbírku odpov dí a názor  na dané téma. Po návratu si 
poslechneme jejich úkoly a necháme d ti vypráv t zážitky z „práce v terénu“.

8. Táborové (oddílové) noviny
Aktivita vhodná zejména na tábor, kde jsou spolu d ti v úzkém a intenzivním kontaktu, mají na „noviná skou práci“ 
dostatek prostoru.

P ipravíme dostate n  velkou nást nku, která p edstavuje táborové noviny, m žeme je n jak vtipn  pojmenovat. 
Vysv tlíme d tem, co všechno by naše noviny m ly obsahovat – krom  denního programu a aktuálních informací také 
rubriky jako drby, vtipné historky, z táborové kuchyn , pikantní tajemství, m že se p idat i reklama (nap . na nejlepší 
isti  o oud ných kotlík ), inzerce, seznamka, anketa, sout ž o ceny atd. Nešet it vtipem a nadsázkou. Úkolem d tí je 

b hem tábora noviny plnit informacemi, obrázky, pikantnostmi z táborového života. Mohou být ur ené skupiny, které 
se jako služba v redakci pravideln  st ídají. Pokud to technika na tábo e dovolí, lze informace dopl ovat vytišt nými 
fotogra  emi, kolážemi, ur it  se budou hodit vyst ižené obrázky z r zných asopis , drobné vlastnoru n  vyrobené 
dekorace a další. Pokud to podmínky a program dovolí, m že být ur eno, v kolik hodin každý den musí „vyjít“ erstvé 
noviny, do té doby by „redakce“ m la mít vše hotové. Bylo by dobré, kdyby z týmu vedoucích a instruktor  byli ur eni 
2–3 lidé, kte í budou mít noviny na starosti a budou na pln ní úkol  skupiny dohlížet, vyhodnocovat ankety, pomáhat 
d tem, když si nebudou v d t rady. M že být též vyhlášena táborová sout ž o nejlepší redak ní tým.

9. Propagace
P i realizaci výše uvedených aktivit a diskusích o reklam , vlivu médií apod. jist  narazíte na to, že reklama, propagace 
slouží k tomu, aby do pov domí lidí dostala ur itý výrobek, službu,  rmu, organizaci. M že to vést k zamyšlení, jak 
my sami umíme „prodat“ svou innost. Umíme využívat média ke svému prosp chu? Napsat lánek do novin? Vyrobit 
poutavé plakáty i letáky k n které z našich akcí? Co naše nást nky v klubovn  nebo ve škole? Zaujmou? Zve ej ujeme 
fotky z akcí, videozáznamy (nap . na www.youtube.com)? Využíváme k propagaci sociální sít , jako je Facebook? 
Nenašel by se ve vašem týmu n kdo, koho by to bavilo, kdo to umí? Tuto aktivitu lze propojit s obsahem metodického 
listu . C21 (Dejme o sob  v d t aneb Malí redakto i).

Touto aktivitou p ibližujeme Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, P ekonání.

Pro návaznost m žeme využít celorepublikové sout že Pionýra – Sami o sob , Pionýrský sedmikvítek-Clona.

Nám t a hry erpány z knihy Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, auto i Z. Šimanovský, B. Šimanovská, Portál, 2010.

Moje poznámky:


