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Cílem aktivit je: 
• snaha o aktivizaci studentových poznávacích procesů 
• podněcování k interaktivitě a sociální komunikaci 
• strategie směřující k samostatnosti (k tvorbě vlastních poznatků) 
• podpora a využití představivosti a logického myšlení 
• podněcování ke kritickému posuzování informací 
• přechod od transmisivního vyučování ke konstruktivismu 

 
• typické výukové metody:  

• diskuze 
• brainstorming 
• didaktické hry 
• projektová výuka 
• podněcování kritického myšlení 
• skupinová a kooperativní výuka 

• klíčové kompetence:  
• komunikativní 
• k řešení problémů 
• k učení 
• sociální a personální 

 

• organizace výuky:  
• 90 minut (seminář) 
• 3./4. ročník 

• mezipředmětové přesahy 
• CLIL 
• dějepis 
• ZSV 

 



WARM-UP:  
REÁLNÉ NEBO 
FIKTIVNÍ CITÁTY? 

• STUDENTI SE POMOCÍ SMARTPHONU* PŘIHLÁSÍ NA: 
 

           WWW.MENTI.COM S KÓDEM 83 25 72 
 

• Jejich úkolem je hlasovat, jestli je prezentovaný citát  
     reálný nebo fiktivní 
• (Reálné citáty se týkají války o nezávislost) 

•  10-20 minut (upravitelné) 

 

 

 

• * pouze jedna možná varianta, lze hlasovat i jinak 



Poslechová aktivita: O co se jednalo.  

https://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0&fbclid=IwAR1jM2aJTp8iJSy4Ld-qQu7MXuIyCI1ughcwWsTLo2WxwD5qFiHPRXRwORc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0&fbclid=IwAR1jM2aJTp8iJSy4Ld-qQu7MXuIyCI1ughcwWsTLo2WxwD5qFiHPRXRwORc
https://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0&fbclid=IwAR1jM2aJTp8iJSy4Ld-qQu7MXuIyCI1ughcwWsTLo2WxwD5qFiHPRXRwORc
https://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0&fbclid=IwAR1jM2aJTp8iJSy4Ld-qQu7MXuIyCI1ughcwWsTLo2WxwD5qFiHPRXRwORc
https://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0&fbclid=IwAR1jM2aJTp8iJSy4Ld-qQu7MXuIyCI1ughcwWsTLo2WxwD5qFiHPRXRwORc
https://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0&fbclid=IwAR1jM2aJTp8iJSy4Ld-qQu7MXuIyCI1ughcwWsTLo2WxwD5qFiHPRXRwORc
http://www.youtube.com/watch?v=-h5Nh7mggx0


Poslechová aktivita – kroky 
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Porovnání 
novinových 

článků 

• Žáci dostanou novinový článek popisující 
„Bostonské pití čaje“ 

• Žáci mají tři odstavce obsahující nepravé 
informace, tři odstavce obsahující pravé 
informace 

• Jejich úkolem je ve spolupráci odhalit nepravé 
informace v textu 

• 15 minut 

 



Porovnání novinových článků 
 

• Text studenta B: 

 
1) The Boston Tea Party was a political 
protest that occurred on December 16, 
1758 in Boston, Massachusetts. 
American colonists, frustrated and 
angry at Britain for imposing “taxation 
without representation,” dumped 234 
chests of tea into the waters of the 
harbour. 

 

• Chybné informace: 
1: Místo roku 1773 je uveden rok 1758. 

2: Je uveden nesprávný počet truhel které byly shozeny z lodě. 

• Text studenta A: 
 
1) The Boston Tea Party was a 
political protest that occurred on 
December 16, 1773 in Boston, 
Massachusetts. American colonists, 
frustrated and angry at Britain for 
imposing “taxation without 
representation,” dumped 342 chests 
of tea into the waters of the harbour.  



Boston Tea Party Aftermath – Dozvuky Bostonského pití čaje 
 

Conversation game – Konverzační hra 
  

• Konverzační aktivita do skupin (2-5 lidí) 

 

• Studenti obdrží kartičky (příklad na dalším 
slidu), které slouží jako zadání a pomocná 
berlička (scaffolding) zároveň 

 

• Cílem aktivity je vyjádřit rolí dané názory a 
zároveň také reagovat na vyjádření 
ostatních účastníků 

 

• Kromě jednotlivých rolí, lze zahrnout i 
pozorovatele/komentátora pro shrnutí pro 
zbytek třídy 

 

• 10-20 minut (upravitelné) 

 



Conversation cards – Konverzační kartičky 

The Colonist Patriot – Koloniální vlastenec 

Task/Cíl: Justify and explain the reason for the destruction of the tea shipment. – 

Obhájit a vysvětlit důvody pro zničení nákladu čaje. 

For/Pro: Freedom – Svobodu, American nationalism – americký nacionalismus 

Against/Proti: Taxation without representation – Zdanění bez zastoupení. 

Presence of British Army – Přítomnost britské armády 

The Observer – Pozorovatel 

  

  
Task/Cíl: 

  

Observe the discussion between the three previous students and sum it up in 

the end. 

  

Pozorovat diskuzi mezi předešlými třemi studenty a shrnout o čem mluvili. 

The British Loyalist – Stoupenec Británie 

Task/Cíl: Criticize the destruction of the tea and condemn the protests 

against the crown. – Kritizovat zničení čaje a odsoudit protesty 

vůči koruně. 

For/Pro: Taxation – Daně, British dominance – Britskou nadvládu 

Against/Pr

oti: 

Colonial protest – koloniálním protestům 

The Native American – Domorodý Američan 

Task/Cíl: Defend the Native heritage. Express dislike of using Native 

costumes by the Colonists. – Bránit domorodé dědictví. Vyjádřiv 

nesouhlas vůči použití indiánských převleků kolonisty. 

For/Pro: Own freedom and respect – vlastní svobodu a respekt 

Against/Pr

oti: 

British and Colonial Opression – Britskému i koloniálnímu útlaku 


