11. – 12. lekce
VLASTNÍ PREZENTACE ANEB JAK NA TO?
Prostor (učitel):
Připravíme prostor pro společné setkání deseti pracovních skupin. Je třeba pamatovat na
možnost prezentovat práci pomocí PowerPointu na interaktivní tabuli, proto připravíme
potřebnou techniku.
Pozvánka (žáci):
Zajistíme pozvánku pro všechny, které bychom na prezentaci své práce rádi viděli.
Kromě spolužáků, pro které je naše prezentace určena, můžeme pozvat rodiče, učitele,
mladší spolužáky – podle prostorových možností a podmínek.
Hodnotící komise
Je sestavená ze tří učitelů a tří žáků školy. Bude mít za úkol zhodnotit komunikační
schopnosti členů jednotlivých skupin, náročnost přípravy panelu, vypovídající úroveň
panelu, estetické ztvárnění. Pokud bude mít skupina prezentaci i v PowerPointu, získá
body k dobru. Hodnotícím prvkem je i počet zapojených členů skupiny do prezentace
daného práva.
Bodová stupnice 0 (nejméně) – 10 (nejvíce), označení X
Úroveň vyjadřovacích schopností – komunikativní dovednosti
Jméno

Mluví
zřetelně,
jasně,
sebevědomě

10








Vyjadřuje se
vlastními
slovy

10 - 9

Memoruje
text bez
chyb

8-6

Memoruje
text se
zadrháváním

5-3

Není
rozumět, co
říká

2–0

označte křížem kolonku, která je pro žáka platná (někdo může mít křížek ve dvou
polích)
logická stavba celého vystoupení skupiny – pochopili jsme, co skupina chtěla říci
schopnost skupiny odpovídat na otázky posluchačů
grafická úroveň panelu
prezentace v PowerPointu (PC)
pomocné body umístěné na pracovních deskách
celkový dojem

Čas:
Celkový počet bodů:

Prezentace (žáci):
Připravte si komentář k vašemu přehledu informací o daném právu zpracovaném na
základě Úmluvy práv dítěte. Komentář by měl trvat kolem deseti minut, neměl by být
čtený. Volně popisujte, vyprávějte, buďte přirození a myslete na to, že chcete objasnit
ostatním spolužákům dané právo a vše, co s ním souvisí. Při prezentaci by se měli
postupně vystřídat všichni členové skupiny, ukážete tím, že jste dobře spolupracující
tým. Poté, co svůj projekt představíte, vyzvěte hosty k dotazům. Nastane pro vás
nejpřínosnější část prezentace, zjistíte názory ostatních a určitě získáte další nové
podněty k zamyšlení. Je výhodné zapisovat si některé názory ostatních, pomůže vám to
při zhodnocení projektu.

