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ZÁKLADNÍ AKTIVITY – PŘED A PO PROJEKCI

JAK NA REFLEXI PO FILMOVÉ PROJEKCI

HLEDÁNÍ OTÁZEK

Anotace: Žáci po projekci ve skupinách připraví alespoň tři otázky k filmu. Odpovědi pak hledají společně

v dalších hodinách nebo za domácí úkol.

Délka: 20 min.

Pomůcky: papíry a psací potřeby pro každého žáka, tabule nebo flipchart

Postup: Po projekci žáky rozdělíme do skupin po čtyřech až pěti. Jejich úkolem je na základě diskuze1.

připravit alespoň tři otázky vztahující se k filmu, na které by rádi znali odpověď.

Následuje prezentace, při níž zástupce každé skupiny v kruhu představí připravené otázky2.

a argumentuje, proč skupina vybrala právě tato témata.

Otázky zapisujeme na tabuli. Vznikne tak zásobník dotazů, díky němuž zjistíme, co z dané3.

látky žáky nejvíce zajímá a na co bychom se měli v dalších hodinách zaměřit. Je možné,

že se budou otázky skupin opakovat. Takové otázky spojíme po dohodě s žáky do jedné,

tematicky společné. 

Reflexe: Na závěr shrneme výběr otázek a krátce diskutujeme o tom, proč si žáci vybrali právě tato témata.

Ujistíme je, že odpovědi na jejich otázky budeme hledat v následujících hodinách věnovaných

tématu.

Poznámka: Aktivitu lze použít po projekci jakéhokoliv filmu. V další hodině na ni může navazovat diskuze

s odborníkem na dané téma. Připravené otázky je možné dát hostu k dispozici předem, případně

je mohou žáci při besedě sami pokládat. Pokud není možné pozvat hosta, mohou si žáci vybrat

ze „zásobníku“ otázek jednu, kterou zpracují za domácí úkol. Vybraní žáci si následně připraví

krátký referát, prezentaci, se kterou seznámí spolužáky. Žákům poskytneme podporu formou

výběru vhodné literatury či dalších materiálů. Otázkám, které nebudou zodpovězeny, se věnujeme

při společné diskuzi, kdy sami vysvětlíme danou problematiku. Vhodné je nabídnout žákům další

materiály k samostudiu. Můžeme poskytnout i Informační texty k tématu, které jsou uvedeny

u každé AV lekce.


