9. – 10. lekce:
PŘIPRAVUJEME PREZENTAČNÍ PANEL
Pokud budete mít ujasněno, co dané právo obsahuje, budete mít dostatek sebraného
materiálu pro svoji prezentaci, budete si muset materiál přehledně uspořádat, aby vaše
prezentace byla přehledná, pro ostatní srozumitelná a každý si odnesl dostatek nových
poznatků.
Dokumentace je soubor přehledně uspořádaných podkladů a informací tak, aby byl
jasný váš záměr, postup i výsledek – seznámit spolužáky s určitým právem. Je na vašem
zvážení, jak váš informační přehled (dokumentaci) chcete předvést ostatním.
 tvrdý karton nebo polystyren
 prezentace v programu PowerPoint
Jak zajistit, aby vaše dokumentace byla přehledná
Vaším úkolem bude zodpovědět tři hlavní okruhy otázek, proto je potřeba rozvrhnout
váš přehled na tři části:
1. část: Popis práva
 vysvětlit podstatu daného práva
 čím je dané právo důležité, co dítěti přináší
 jak je dané právo porušováno v ČR
 jak je porušováno v jiných zemích
 jakou povinnost má každý člověk, aby bylo právo naplněno
2. část: Ukázky z tisku, literatury
 řekni vlastními slovy, o čem je novinová zpráva, kniha, literární ukázka
 aplikuj dané právo na uvedený příběh
 najdi v textu východiska řešení (stalo se, ale nemuselo, kdyby…….)
3. část: Obrazový doprovodný fond
 obrázky z novin a časopisů
 obrázky z internetu
Na co si dát pozor
 pečlivě vybírejte nejdůležitější informace; méně někdy znamená více
 ilustrace, grafy a další přehledy musí být opatřeny titulkem; vždy by měly
přispívat k vysvětlení uvedeného textu (samoúčelným ilustracím se raději
vyhněte)
 vyvarujte se gramatických chyb
 všechny informace (zejména číselné údaje) znovu ověřte, aby byly skutečně
správné
 vždy uvádějte zdroj informací, odkud jste čerpali
Tato lekce je pracovní, učitel sleduje, zda se na práci podílejí všichni členové skupiny.





ujasnění dotazů z minulé hodiny – všichni společně
kde jste čerpali informace, sepište si zdroje informací do plánu práce
každá skupina si rozdělí role – střihač, lepič, textař, malíř, režisér prezentace
samostatná tvorba panelu

Pomůcky:
 flipchart
 panely (tvrdý karton, polystyren, velká čtvrtka)
 nůžky
 lepidlo
 fixy
 pastelky
 pravítko

