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Jaké to asi je, být noviná em? Poj me si to vyzkoušet.Motivace:

Psací pot eby.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C21A.

Pot eby:

Vedoucí p inese na sch zku výst ižky z r zných regionálních novin – lánky o akcích z okolí.

Spole n  s d tmi je tou. Poté následuje krátká debata: Líbilo by se vám, kdyby se i o našich akcích psalo v novinách? 
Máme se ím pochlubit? A víte, jak to za ídit?

Samostatný úkol pro d ti (skupinky asi po t ech):
1. Zjistit, jaké regionální noviny v míst  vycházejí, jak asto.
2. Kde je jejich redakce?
3. Mají tyto noviny n jaké internetové stránky?
4. Zjisti kontakt na n koho z redakce – šéfredaktor, redaktor.

Podle možností pak vedoucí zprost edkuje d tem besedu s redaktorem – pozvou ho do klubovny, kde si s ním povídají 
o práci noviná e – jaké to je, jak noviny vznikají, jaké lánky jsou pro n  zajímavé, co se v nich m že psát, co ne (skrytá 
reklama), kdo m že do novin p ispívat atd. Je možné také zajistit exkurzi do redakce, aby d ti na vlastní o i vid ly, jak 
takové noviny vznikají a co práce noviná e obnáší.

Na záv r se s redaktorem domluví na publikaci lánku z p íští akce oddílu.

MOZAIKA – vedoucí d tem ukáže asopis Mozaika Pionýra, ve kterém je rubrika Sami o sob , do které mohou posílat 
p ísp vky všechny oddíly. Domluví se, že z p íští akce pošlou p ísp vek i tam.

Pokud téma d ti zaujme, je možné na výše uvedené aktivity navázat v širším okruhu – vliv médií, reklama, bulvár atd.

Tyto aktivity jsou popsány v ML . C14 (Mediální gramotnost).

Provedení:

Moje poznámky:

U d tí se speci  ckou poruchou u ení (dysgra  e, dysortogra  e) 
je pot ebné dopomáhat s korekturou textu, který bude vyv šen 

v klubovn , p ípadn  bude v jiné psané podob . Vhodné je nap . ustanovit n jakého korektora textu, jak je to b žné 
v tisku. Vedoucí by nem l „dopustit“ chyby, protože p i tení textu s chybami se chyba  xuje. Mozek má tendenci si ji 
pamatovat jako správný tvar, naopak tením správn  napsaných slov si jejich tvar dít  zapamatovává a potom je snáze 
automaticky použije.

U d tí, které obtížn  tou, je vhodné, aby etly kratší sd lení, p ípadn  aby si sami vybraly kousek textu. Není vhodné 
je z této innosti „vylou it“. 

U d tí s poruchou pozornosti je vhodn jší, aby etly spíše na za átku lánku (udrží snáz pozornost).

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

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, k u ení, komunikativní.

Zjistit n co o práci noviná e. Mít p ehled o tom, jaké místní/regionální noviny v míst  existují. 
Nau it se propagovat svou innost v novinách.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

od 6. t ídy/12+

Prostor

klubovna

Po et ú astník

libovolný

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

n kolik sch zek

as p ípravy

1 hodina
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Moje poznámky:

Do této aktivity je vhodné zapojit i leny z kategorie 15+, kte í se na propagaci innosti oddílu i 
skupiny mohou velkou m rou podílet.

Pozor na:


