Jan Palach – práce s wikipedií
Obsahový cíl:
-

Žák pracuje s informacemi z otevřených zdrojů,

-

Žák vybírá důležité informace a informace dává do souvislostí

-

Žák kriticky zvažuje zdroje informací.

Jazykový cíl:
-

Žák čte s porozuměním

-

Žák pracuje se slovní zásobou

-

Žák vyjadřuje vlastní názor (s oporou v tvrzeních)

Slovní zásoba:
význam, ohlas, důležité, pohřeb, smuteční průvod, stávka, upálit se x upálit, zapálit, hořlavina,
sebevražda, pochodeň

Jazykové struktury:

slovesa spojená s životopisem (narodil se, žil, vyrůstal, studoval, pracoval, měl, pocházel)
důležitý je, protože …..
udělal to, protože … ; …., a proto ….
myslím si, že …./ podle mého názoru… /můj názor je, že …….

1. Práce s wikipedií. Napište dvě výhody a dvě nevýhody:
Výhody

Nevýhody

2. Základní pravidla pro práci s wikipedií. Doplňte:
Neopisuju, čemu ne……………..

. Vybírám jen to, co je dů…………………. . Ověřuju in……………....

3. Doplňte myšlenkovou mapu o Janu Palachovi.

4. Spojte slovíčka a obrázek, přepište slova.
A. protest, stávka

1. C_ …………………..

B. sebevražda

C. pohřeb

D. smuteční průvod

E. urna

2.__…………………..
3.__…………………..

4. __……………………………….

5. __…………………..

5. Spojte slovíčka a obrázek, přepište slova.
A. popálenina
1. _A …………………..

B. zapálit

C. pochodeň

2.__…………………..

D. hořlavina

E. upálit

3.__…………………..
4.__……………………

5. __ …………………..

5. Vysvětlete rozdíl mezi: upálit se x upálit (někoho)
6. Doplňte informace z myšlenkové mapy:
Jan Palach žil …………………………………………………………………………..………………………..………………………..
Jan Palach měl ……………………………………………………………………………………………………………………………
Jan Palach ………………………………………, protože ……………………………………………………………………….
Lidé reagovali tak, že ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bylo to důležité, protože …………………………………………………………………………………………………………

7. S čím souhlasíte a s čím nesouhlasíte?
Názor
Udělal to
zbytečně.
Byl to hrdina.
Byla to hloupost.
Pomohl tím lidem
vidět, co je
důležité.
Život za to nestojí.

souhlas nesouhlas Názor
V té době bylo potřeba
radikálních akci.
Pomohlo to ke svobodě.
Život má největší
hodnotu.
Někdy je potřeba
obětovat život pro vyšší
cíl.
Svoboda je důležitější
než život.

8. Diskutujte se spolužáky.

9. Máte podobnou osobnost i ve vaší historii? Popište:

souhlas nesouhlas
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