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Nelze přehlížet dnešní hrozby 

Žáci se zamyslí nad hrozbami klimatické povahy dnešního světa. 

Cíle: 
 Žák vyjádří a zdůvodní svůj názor na hrozby v dnešním světě.  

 Žák argumentuje vlastní výběr pasáže z textu.  

 Žák popíše důvody svých spolužáků pro výběr konkrétní pasáže z textu.  

 Žák diskutuje nad otázkou hrozeb v dnešním světě a respektují při tom stanovená pravidla. 

Lekce je koncipována na 45 minut 

Pomůcky: 
 kopie článku "Nelze přehlížet dnešní hrozby" (viz příloha) 

POSTUP: 

1.  Názorová škála/ 10 minut 

→ Pomocí názorové škály zjistěte názory žáků na otázku: Jsou události a změny v 
dnešním světě skutečnou hrozbou? Vymezte v prostoru třídy pomyslnou čáru, podél 
které se žáci rozmístí na základě svých odpovědí. Na úroveň jednoho jejího konce si 
stoupnou ti žáci, jejichž odpověď je „rozhodně ano“, na opačný konec se postaví ti, 
jejichž odpověď je „rozhodně ne“. Do prostoru mezi oběma póly se žáci staví do 
toho místa, které podle vzdálenosti od středu či pólů znázorňuje, zda a jak hodně 
jejich názor tíhne k pozitivní nebo negativní odpovědi.  

→ Jakmile si všichni žáci vyberou místo na škále, požádejte několik z nich z různých míst 
názorové škály, aby zdůvodnili svoji pozici. Ptejte se také, jaké konkrétní hrozby žák 
vidí jako nejzávažnější (může jmenovat klimatické změny, migraci, kvalita potravin, 
sucho, odpady aj. – cokoliv dotyčný vnímá za důležité). 

Tip: K případnému doplnění lze použít fotografie. Například: 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1522482-globalni-hrozby-obrazem-fotky-jsou-vic-
nez-slova. 

   2.  Práce s textem/ 15 minut 

→ Rozdejte všem žákům kopii článku „Nelze přehlížet dnešní hrozby“ od Václava Havla. 
Řekněte jim, aby si během čtení článku vybrali dvě až tři pasáže, které je buď něčím 
zaujaly, nebo s nimiž nesouhlasí, popřípadě v nich vyvolávají nějaký pocit apod. 
Každou vybranou pasáž, nechť zapíší doslovně na samostatnou kartičku. Na 
opačnou stranu kartičky, ať napíší svůj vlastní komentář k citátu. 

   3.  Poslední slovo patří mně/ 20 minut 

→ Veďte společně se žáky diskusi nad textem pomocí metody „Poslední slovo patří 
mně“. Sedněte si všichni do kruhu a vyzvěte dobrovolníka či dobrovolnici z řad žáků, 
aby přečetl/a svůj vybraný citát. Po přečtení citátu se k němu nejprve ostatní žáci 
vyjadřují a snaží se odhadovat, proč si dotyčný/á žáky či žákyně vybral/a právě tento 
citát. Ve chvíli, kdy už žáci mají pocit, že se k citátu dostatečně vyjádřili, uzavřete 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1522482-globalni-hrozby-obrazem-fotky-jsou-vic-nez-slova
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/1522482-globalni-hrozby-obrazem-fotky-jsou-vic-nez-slova


VÝUKOVÁ LEKCE  

 

2 

diskusi a dejte slovo tomu, kdo danou pasáž vybral. Ten přečte ostatním svůj 
komentář k citátu z druhé strany kartičky. V tuto chvíli už nikdo (ani Vy v roli učitele) 
nesmí nic dodávat nebo komentovat, neboť poslední slovo patří tomu, kdo citát 
přečetl. Vyzvěte postupně další žáky k přečtení jejich vybrané pasáže a opět nad 
citátem diskutujte s ostatními, jako poslední dostane slovo žák, který citát vybral. 
Více o metodě na http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-
metod/posledni-slovo-patri-mne. 

→ Užitečná pravidla pro chování studentů:  

Ten, kdo přečte svůj citát, sám vyvolává spolužáky, kteří se hlásí o slovo. Jejich 
odhady ale nedoprovází ani slovně ani mimicky, ale počká si na všechny komentáře. 
Teprve, když se nikdo nehlásí, přečte doslova svůj záznam, který už nijak dál 
nerozvádí, nekomentuje.  

Když komentuji, proč si spolužák vybral určitý citát, hovořím přímo k němu, dívám 
se mu při tom do očí: „Pavle, já si myslím, že sis tento citát vybral proto, že...“ A ne: 
„Já si myslím, že Pavel si to vybral proto, že…“  

Nezesměšňuji svým komentářem ničí výběr.  

Neříkám, co si o citátu myslím já, ale hledám důvody, pro které si mohl citát vybrat 
můj spolužák.  

→ Při postupném probírání těchto pravidel se studentů ptejte, proč je dobré právě toto 
pravidlo dodržovat.  

Tip: Také učitel/ka se může zapojit do hledání důvodů, proč si žáci dané komentáře 
vybrali a rozproudit případně větší debatu o současnosti. V případě, že by diskuze stála, 
ptejte se žáků: Je v článku zmíněno něco, co již víme delší dobu? Je v něm nějaká 
nadčasová myšlenka, která stále platí? Jaká? Pokuste se zamyslet, proč je tato otázka již 
tak dlouho diskutována? 
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