
Současné dění – Válka na Ukrajině 
3. března 2022  

4. a 5. ročník 12 dětí  

Časová dotace: 3 vyučovací hodiny  

Pomůcky: tvrdý papír A3, tvrdý barevný papír A4, barevné papíry velikosti A3, 

linkovaný papír A5, psací potřeby, kartičky s  písmenem F nebo P  

 

Cíl: Žáci se orientují v aktuálním dění ve světě. Seznámí se s fakty o Ukrajině a Rusku. Interpretují 

zprávy z internetu a televize. Rozeznají falešné a pravdivé zprávy.  

1. vyučovací hodina – Rusko 

versus Ukrajina 
Žáci jsou rozděleni do dvojic. Každá z dvojic 

reprezentuje buď Rusko, nebo Ukrajinu. Cílem je 

vytvořit z barevných papírů státní vlajku a na ni 

napsat informace, které o dané zemi mají. Tyto 

informace sepisují pouze z hlavy, mají zakázané 

používání internetu i jakýchkoliv dalších 

pomůcek. Ke konci hodiny se vlajky shromáždí na 

koberci, všichni si projdou jednotlivé výtvory a 

přečtou informace na vlajkách. Následuje 

diskuse o obou zemích a o událostech, které se dějí.  

 



2. a 3. vyučovací hodina – Falešné a 

pravdivé zprávy 
V úvodu učitel přečte žákům dvě zprávy – jejich 

úkolem je rozpoznat, která z nich je pravdivá a která 

falešná. Žáci následně přispívají svými zprávami, které 

zaslechli nebo viděli, společně se pobavíme o tom, jak 

ověřit, zda je zpráva pravdivá, nebo ne. Následně si 

každý žák vylosuje kartičku, na které uvidí buď 

písmeno F, nebo písmeno P. Kartu uvidí pouze on 

sám. Podle vylosovaného písmene píše falešnou (F) 

nebo pravdivou (P) zprávu o naší škole.  

Po dokončení každý z žáků položí svoji zprávu na koberec. Všichni postupně 

přečtou všechny zprávy a ke každé napíší písmeno F nebo P, podle toho, jestli 

se podle nich jedná o zprávu pravdivou nebo falešnou. Následuje hlasité čtení 

zpráv a vyhodnocení pravdivosti.  

V závěru s žáky zhlédneme několik zpráv na 

ČT Edu, které se týkají rusko-ukrajinského 

konfliktu. Po společné diskusi vystavíme 

vlajky a třídní zprávy na nástěnku.  

 


