Let číslo 19 (5.prosinec 1945)
AKTIVITA:
NÁZEV:

ZŠ
Let číslo 19

ANOTACE:
Aktivita Let číslo 19 slouží k informování žáků o záhadném místě, tzv. bermudského
trojúhelníku. Při aktivitě zdokonalují svou schopnost práce s textem – vyhledávání a třídění
informací. Druhotně aktivita podporuje práci v týmu. Při následných diskusích formulují své
postoje, zlepšují kvalitu argumentace pro svoje názory.
VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBSAHOVÉ VZDĚLÁVACÍ OKRUHY:
ZV: zeměpis, dějepis, český jazyk a literatura (čtenářská gramotnost)
PRŮŘEZOVÁ TÉMATA:
ZV: výchova demokratického občana, osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení
v evropských a globálních souvislostech
KLÍČOVÉ KOMPETENCE:
k učení, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní, k řešení problémů
CÍLE:
Žáci:
- jednoduše převypráví příběh bermudského trojúhelníku
- orientují se na mapě
- zdokonalují se v metodě brainstormingu a skládankového čtení
DÉLKA:
45 minut
POMŮCKY:
- text
- mapa Bermudského trojúhelníku
- sada fotografií (Viz. Postup - bod č. 4)
- papír tužka
- kniha Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii (str. 308)
POSTUP:
1) Učitel nastíní žákům téma dnešní hodiny. Sdělí jim, že téma má spojitost s tzv.
bermudským trojúhelníkem. Učitel vyzve žáky, aby pomocí metody brainstormingu
společně na tabuli zapsali možná tvrzení platná pro bermudský trojúhelník. Následnou
diskusí shrnou informace o této oblasti.

2) Poté učitel žákům promítne video http://www.stream.cz/slavnedny/636269-den-kdy-nadbermudskym-trojuhelnikem-zmizelo-sest-letadel-5-prosinec nebo přečte text z knihy
„Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii“.. Rozdělí žáky do skupin po třech –
pěti a přiřadí určitou část textu jednotlivým skupinám. Žáci ve skupinách mají poté za
úkol vybrat ze své části nejdůležitější informace, které jim text sděluje a přednést je
ostatním skupinám. Metodou skládankového učení si celá třída zafixuje nejdůležitější
události o Letu číslo 19.
Možné rozdělení:
Skupina 1 – šest odstavců, skupina č. 2 – pět, skupina č. 3 – čtyři, skupina č. 4 – tři,
skupina č. 5 – čtyři
(menší počet odstavců lze přiřadit skupině, ve které se nachází děti s individuálním
vzdělávacím plánem)
3) Učitel skupinám rozdá mapku, která znázorňuje oblast bermudského trojúhelníku.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/LocationBermudaTriangle.png
Zadáním pro skupiny je zakreslení do slepé mapy. K této aktivitě můžou využít informací
z textu.
a) názvy bodů, které bermudský trojúhelník vytyčují
b) název oceánu, ve kterém se bermudský trojúhelník nachází
c) vyznačte trasu Letu číslo 19

4) V této aktivitě učitel seznámí žáky s dalšími záhadnými zmizeními v oblasti
bermudského trojúhelníku. Využije k tomu karty s názvy a fotografie. Úkolem žáků je
vytvořit správné dvojice.

Let číslo 19

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f0/TBF_%28Avengers%29_flying_in_f
ormation.jpg/220px-TBF_%28Avengers%29_flying_in_formation.jpg

Nákladní loď Cyclops

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/USS_Cyclops_in_Hudson_R
iver_19111003.jpg/300px-USS_Cyclops_in_Hudson_River_19111003.jpg

dopravní letadlo Star Tiger

http://img.abicko.cz/img/5/gallery/510577_letadlo-star-tiger-bermudsky-trojuhelnik.jpg
Poznámka pro učitele:
1918 – Na trase z Berbadosu do Baltimoru zmizela americká nákladní loď Cyclops s 309
lidmi na palubě
1948 – Beze stopy zmizelo dopravní letadlo Star Tiger společnosti British South American
Airways na lince z Azorských ostrovů na Bermudy. Na palubě bylo 25 cestujících a 6 členů
posádky
5) Závěrem může být diskuse o předtuše desátníka Alana Kosnara.
DOPORUČENÍ:
Další záhadná zmizení naleznete v knize Slavné dny 50+2 příběhy, které psaly historii.

Zpracovala:
Jana Třetinová

