Španělská chřipka (4.březen 1918)
AKTIVITA:
NÁZEV:

ZŠ
Pandemie

ANOTACE:
Žáci si osvojí pojmy pandemie, epidemie, mor. Následně rozebírají jeden z nejhorších
příkladů pandemie v historii - španělskou chřipku.
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:
ZV: český jazyk a literatura, výchova k občanství, dějepis
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:
ZV : multikulturní výchova, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské
CÍLE:
Žáci:
- si osvojí pojem pandemie, epidemie, mor,
- získají informace o průběhu španělské chřipky,
- získají informace o období 1. světové války.
DÉLKA:
45minut
POMŮCKY:
- internet
- tužka
- text z knihy Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 64)
POSTUP:
1) Učitel napíše na tabuli pojmy mor, epidemie, pandemie.
2) Žáci se rozdělí do tří skupin. Každá skupina si vybere jeden pojem a na internetu o něm
dohledá co nejvíce informací. (Co to je? Kde se to vyskytuje/vyskytovalo? Vyjmenovat
příklady.)

3) Každá skupina si zvolí jednoho mluvčího a ten prezentuje získané informace. Učitel se
ptá, z jakých zdrojů čerpal, nakolik jim věří a proč. (Pokud není k dispozici internet, ať si
učitel vytiskne několik článků- ideálně by měl být jejich rozptyl od odborných až po
bulvarizující.)
4) Společně s učitelem si žáci utřídí jednotlivé definice.
5) Učitel žákům pustí video: http://www.stream.cz/slavnedny/10001595-den-kdy-vypuklaspanelska-chripka nebo přečte text z knihy „Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly
historii“.
6) Po zhlédnutí videa si žáci vypisují nejdůležitější informace.
Kde a kdy chřipka vypukla?
Co je to chřipka? (viz poznámky pro učitele)
Které věkové skupiny byly nejvíce ohroženy?
Co bylo možnou příčinou chřipky?
Kolik lidí zabila?
REFLEXE:
Reflexe proběhne formou závěrečné diskuze nad otázkami v bodě 6, ve které se učitel snaží
shrnout nejdůležitější informace.
POZNÁMKA:
Pro učitele:
Co je chřipka?
„Chřipka“ je virová infekce s relativně krátkým průběhem, během nějž svým obětem působí
potíže ve formě několika nepříliš významných efektů (zimnice, vysoké horečky, únava a bolesti
kloubů a hlavy, bolesti v krku a mukózní záněty). Tyto běžné „chřipkové“ stavy sice mohou
zapříčinit, že se někdo „cítí jako na umření“, ale samotný chřipkový virus zpravidla člověka ani
zvíře nezabije.
Co nás zabíjí, jsou průvodní jevy pramenící z těchto stavů poté, jestliže o sebe náležitě
nepečujeme, když onemocníme chřipkovým virem. Jedná se v první řadě o bakteriální infekce
(a někdy plísňová či onemocnění jinými viry, a také o onemocnění z napadení cizopasníky),
které u člověka trpícího chřipkou propuknou v důsledku snížené imunity.
Takovou druhotnou infekcí je obyčejně zápal plic anebo řada gastrointestinálních problémů
(vyvolaných parazity) provázených průjmy, které po nástupu dehydratace mohou být fatální.

DOPORUČENÍ:
Nejhorší události v dějinách podle typu katastrofy naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy,
které psaly historii.
Zpracovala:
Tereza Vodičková

