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Médiá

Žiaci a ich rodičia poznajú a odlišujú jednotlivé druhy médií a chápu ich špecifické

funkcie. Chápu, že majú moc ovplyvňovať verejnú mienku a spoločenský život.

Zamýšľajú sa nad ich významom vo vlastnom živote, nad dôvodmi ich využívania,

uvedomujú si miesto médií v ich voľnom čase, sú schopní definovať, ktoré médium

využívajú najčastejšie, ktoré ich najviac ovplyvňuje – a prečo.

Najvýznamnejšie posolstvá pre ľudstvo vznikli v hĺbkach mlčania. Mali by sme si uvedomiť, že to, čo nimi
odovzdávame, môže zanechať následky nielen v našom živote, ale aj v živote ľudí okolo nás. Môžu byť
kameňom vrhnutým do priestoru a môžu zasiahnuť kohokoľvek, spätným odrazom i nás. Môžu však byť aj
chlebom na vodách - môžu v núdzi pomôcť komukoľvek, môže sa oň s nami podeliť ktokoľvek. Je na nás či
nimi budeme ničiť, či liečiť. (prof. Eva Fordinálová)



TelevíziaV televízii žiakom a rodičom

sprostredkúvame obraz o tom, ako

televízia funguje, čo všetko vysiela,

kto sa podieľa na tvorbe programov,

filmov, žiaci majú možnosť

nahliadnuť do sveta režisérov,

hercov a scenáristov, ich pohľad sa

presúva aj do kolísky filmov –

Hollywoodu. Neskôr súťažia v hre

Milionár, pri ktorej využívajú

interaktívnu tabuľu. Komplex

činností uzatvára aj anketa na rôzne

vtipné a zaujímavé otázky zo sveta

televízie.



Rádio

Žiaci majú možnosť oboznámiť sa a zasúťažiť si aj v oblasti 

rozhlasových médií. 

Dokážu rozoznať hodnoty 

komunikované v hudobných 

reláciách, videoklipoch, 

uvedomujú si úlohu zvuku       

a hudby v médiách a v jeho 

živote.



Internet
So svetom internetu sa žiaci zoznamujú

v počítačových miestnostiach, kde majú

za úlohu v časovom limite vyriešiť čo

najviac zadaných úloh, na vyriešenie

ktorých potrebujú šikovnosť, um a aj

zručnosti práce s internetom.

Žiak a rodič chápe podstatu Internetu ako

informačného a vzdelávacieho média,

dokáže ho využívať s mierou pre

uspokojovanie vlastných potrieb,

uvedomuje si nebezpečenstvá internetu a

vie na ne reagovať, odmieta neetické

obsahy a porušovanie etiky na internete.



Tvorba animovaného
filmu

Kreatívna aktivita, pri ktorej sa žiaci podieľajú na tvorbe

animovaného filmu postupným kreslením jednotlivých obrázkov a

ich nafotením. Potom sa pomocou špeciálneho programu zo

vzniknutých fotiek vytvorí animovaný film. Táto aktivita umožňuje

uplatniť vlastnú tvorivosť a fantáziu.



Žiaci a rodičia dokážu identifikovať a zaujať

kritický postoj k technikám presvedčovania

ľudí v reklame, odhaliť, kedy reklama

podporuje vznik konzumných návykov, ale aj

identifikovať pozitívne vplyv reklamy na

postoje ľudí napr. v environmentálnej reklame,

charitatívnej reklame. Tiež dokážu reflektovať

svoj vzťah k reklame a jej vplyv na vlastné

správanie, dokážu vytvoriť reklamný plagát,

leták.



Tlačené médiá
Žiaci spolupracujú pri práci s novinami

a riešia rôzne zaujímavé úlohy.

Vystrihujú, lepia, čítajú, zisťujú,

porovnávajú, diskutujú, zhodnocujú tlač

a jej obsah.



Školský časopis
KVAPKA

V rámci Mediálneho dňa hrá tento

časopis veľmi dôležitú úlohu pri

prezentácii a oboznámení sa s tlačenými

médiami a novinami. Okrem iného sa

žiaci oboznamujú s prácou redaktorov

a ilustrátorov tlačených médií. Podieľajú

sa sami na tvorbe ankiet, rozhovorov,

článkov, ilustrácií a tajničiek. Žiaci majú

tak možnosť využiť svoje vedomosti

a jazykové schopnosti z materinského

jazyka a tiež si vyskúšať prácu

žurnalistu v teréne.
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Ďakujem za pozornosť!


