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Měsíc Probraná látka
Sebe-

hodnocení 

Hodnocení 

učitele

Vím, co jsou to média (zdroj informací)

Vím, která média jsou masová a proč jim tak říkáme

Umím vysvětlit, jaká je rozdíl mezi realitou a fikcí

Vím, co je myšlenková mapa a umím ji použít pro konkrétní téma 

Umím vytvořit myšlenkovou mapu v online programu (např. www.mindmup.com)

Umím vysvětlit, proč je umění médiem, jak působí na lidi a jaké informace jim 

může předávat

Mám hotovou prezentaci o výtvarném umění

Rozlišuji jednotlivé druhy tištěných médií (noviny, časopisy, knihy)

Orientuji se ve vydávaném denním tisku, rozlišuji bulvár a seriózní tisk

Znám strukturu denního tisku a vím, jaký typ zpráv v něm najdu

Znám druhy časopisů pro děti a uvedu jejich příklady

Vytvořil jsem vzorovou strukturu dětského časopisu

Umím správně formulovat zadání ve vyhledávači

Umím porovnat vyhledané informace/webové stránky a vyhodnotit, které se mi

nejlépe hodí

Umím vyhledat potřebnou informaci a ověřit si ji alespoň ze 3 zdrojů

Vím, jak uvádět zdroje u informací z internetu, které používám

Orientuji se v různých typech knih (román, poezie, detektivka, …)

Umím jednoduše vlastními slovy vysvětlit myšlenky a informace nalezené na

internetu

Rozlišuji různé druhy hudby a umím říci, jaká hudba se mi líbí a proč

Mám hotovou videoprezentaci o vybraném hudebním stylu/hudebníkovi

Umím vysvětlit, jak funguje reklama

Chápu, jakým způsobem reklama ovlivňuje rozhodování lidí

Chápu, jakým způsobem mohou být zneužity informace/fotky, které dávám na

internet

Umím se zamyslet nad tím, zda je konkrétní reklama klamavá, a v čem

Umím popsat fungování rádia jako média

Natočil jsem s kamarádem zvukový příspěvek do rádia na vybrané téma

Orientuji se v různých typech rozhlasových stanic a umím říci, které jsou vhodné 

pro děti

Znám rozdíl mezi klasickým a internetovým rádiem
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Umím popsat fungování televize jako média

Znám typy televizních kanálů a pořadů, rozlišuji mezi zpravodajským, zábavným a

vzdělávacím vysíláním

Vytvořil jsem vzorovou strukturu vysílání dětského televizního programu

Umím říci, který televizní program je vhodný a nevhodný pro můj věk a proč

Vím, jak funguje internet a jak se bezpečně chovat online

Umím na internetu vyhledat konkrétní informaci a vybrat zdroj, který mi nejlépe

vyhovuje

Umím vyhledávat v internetových encyklopediích a vím, jak se naplňuje/upravuje

Wikipedie

Napsal jsem vzorový článek do Wikipedie se všemi náležitostmi

Poznám nevěrohodné informační zdroje

Orientuji se ve výukových programech na internetu

Vím, co to je virtuální realita

Zapojil jsem se do tvorby školního časopisu

Umím prezentovat svůj názor na vybrané téma a vysvětlit ostatním své argumenty
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