
ČLÁNKY
Workshop z cyklu Média v měnícím se světě

VĚKOVÁ SKUPINA

POČET ÚČASTNÍKŮ

PROSTŘEDÍ

DÉLKA

POMŮCKY

PERSONÁLNÍ NÁROČNOST

CÍL

CO AKTIVITA ROZVÍJÍ

10 až 15 let

cca 25

rozlehlé území venku

1 - 2 hodiny

vytištěné a rozstřihané články, papír, nůžky, 
lepidla

4 vedoucí do pole + vedoucí s každou skupinou

Seznámení dětí se základní podobou novinové-
ho článku a s tím, z jakých částí se skládá

Zacházení s textem, zodpovědný přístup k infor-
macím a jejich interpretaci

Workshop pro Skautský institut připravila Pavla Kafková



PŘÍPRAVA
Vytisknout a rozstřihat články, vymyslet souboje na stanoviště a rozdat je vedoucím.

ORGANIZACE
Skupiny dětí (týmy novinářů) navštěvují různá stanoviště. Každé stanoviště mohou navštívit 
pouze jednou. Na jednom stanovišti se vždy sejdou dvě skupiny, které se utkají v souboji. Sku-
pina, která vyhraje, dostává určitý počet částí novinových článků, prohrávající skupina dostává 
částí méně. 

POPIS AKTIVITY
Soutěže mohou probíhat v plavání na čas, potápění, fotbale, fyzickém cvičení (dřepy, kliky), běh 
na čas, vybíjená, skok do dálky, vědomostní duel apod.

Skupiny mohou mezi sebou části článků měnit (i v jiném poměru než 1:1). Úkolem skupin je se-
stavit co nejvíce kompletních článků. Kompletní článek se skládá z nadpisu, data, jména autora, 
popisu situace a fotografie.

Po skončení duelů mají děti čas na sestavování a vyměňování článků. Kompletní články lepí na 
papír a tím je “publikují”.



♣ Bouřky zastavily vlaky, komplikace jsou ve 
středních a jižních Čechách
♣ 23. června 2017  6:58,  aktualizováno  7:39

♣ Autoři: ČTK, Vítězslav Bureš 

♣ 

♣ Následky nočních bouřek pociťují cestující na železnici. Ve středních Čechách komplikují pro-
voz vlaků stromy spadlé na koleje. Se zpožděním jezdí spoje z Prahy do Kolína a Lysé nad Labem 
či na trase Beroun-Rakovník. Komplikace hlásí také jižní Čechy, kde je několik set domácností 
bez elektřiny.

♦ Koženky mají zmizet z vlaků do dvou let. ČD 
slibují moderní soupravy
♦ 23. června 2017  5:00

♦ Autor: Jan Sůra

♦ 

♦ Staré vagony přezdívané „koženky“ postupně mizí z českých kolejí. Do roku 2019 by už na tra-
tích měly přestat sloužit úplně, především pak mezi Prahou a západočeskými městy. Postupná 
modernizace se však chystá i u jiných vozů.



♥ Zákaz hudby v ulicích si radnice pochvalují, 
problémy jsou s bublinami
♥ 22. června 2017  19:25

♥ Autor: Benedikt Lederer   

♥ 

♥ Pražští strážníci řešili za rok platnosti vyhlášky omezující pouliční umělce 427 přestupků. 
Nejvíce problémů s hudebníky a dalšími umělci měla Praha 1. Vyhlášku si městská část pochva-
luje, stížností na hlasitou hudbu ubylo. Problémy jsou však s umělci, kteří dělají jarové bubliny.

♠ V obchodech chybí stovky prodavačů. Nahrazují 
je brigádníci a automaty
♠ 22. června 2017  17:29

♠ Autorka: Aneta Řezníčková

♠ 

♠ Krize s nedostatkem zaměstnanců v obchodech se s přicházejícím létem ještě prohlubuje. K 
pokladnám i na jiné provozní pozice se tak dostávají především brigádníci. Jinde je lidská síla 
nahrazována samoobslužnými pokladnami. O kvalifikované zaměstnance se řetězce přetahují 
také navyšováním mezd.



∙  Test ruských zmrzlin: smetanová za 10 korun,  
z levných tuků dvakrát dražší
∙ 20. června 2017  5:00

∙ Autorka: Magdalena Nová

∙ 

∙ Ruské zmrzliny mají Češi rádi. Je za tím možná trocha sentimentu. Lahodné chuti smetany 
se rostlinný tuk nikdy nevyrovná. MF DNES otestovala, zda si v obalu s kupolemi moskevského 
chrámu či Mrazíkem kupujeme skutečně smetanovou zmrzlinu, nebo průmyslový prefabrikát z 
rostlinného tuku.

&  Bezlepkové potraviny mají méně bílkovin a 
vlákniny, více éček a vyšší cenu
&  6. června 2017  5:00

&  Autorka: Hana Večerková

& 

&  V obchodech přibývá potravin s označením „bez lepku“. Pro lidi s celiakií, nesnášenlivostí 
lepku, je taková dieta nutností. V poslední době se ale stala módním hitem také mezi zdravými 
lidmi. Otestovali jsme proto deset dvojic potravin s lepkem a bez něj a porovnali jejich složení, 
výživové hodnoty a ceny.



∅ Pozor na dětské křupky. Inspektoři v nich našli 
nebezpečná azobarviva
∅ 26. května 2017  12:00

∅ Autor: iDNES.cz

∅ 

∅ Hned tři druhy nepovolených syntetických azobarviv odhalila Státní zemědělská a potravi-
nářská inspekce v kukuřičných křupkách pro děti. Konkrétně se jednalo o křupky značky Trudi.

∩  Prodejkyně nabízela na Aukru pravý šafrán, 
posílala jen obarvené listí
∩  16. března 2017  15:27

∩  Autoři: ČTK, iDNES.cz

∩ 

∩  Místo deseti gramů vzácného šafránu nabízela prodejkyně na portálu Aukro.cz za 2 500 
korun jen obarvené bezcenné listí. Listy byly navíc obarveny látkou, která pro daný sortiment 
není povolena. Státní zemědělská a potravinářská inspekce se začala více zaměřovat na interne-
tový prodej potravin přes sociální sítě, soukromou inzerci či aukční servery, jako je právě třeba 
Aukro.cz.



⌂ Metrem v plastu. Dopravní podnik zkouší nový 
typ sedaček
⌂ 13. června 2017  15:45

⌂ Autorka: Michaela Bůnová

⌂ 

⌂ Jeden z vagonů metra na lince C se liší od ostatních. Dopravní podnik ho totiž osadil plasto-
vými sedačkami. Chce zjistit, jak budou cestujícím vyhovovat a jak obtížná bude jejich údržba. 
Pokud se sedačky osvědčí, možná jimi v budoucnu nahradí ty stávající, potažené látkou.

☮  Stanice metra Staroměstská byla uzavřena kvůli 
poruše eskalátoru
☮  22. června 2017  8:30,  aktualizováno  9:22

☮  Autor: Filip Klicnar

☮ 

☮  Kvůli technické závadě byla ráno necelou hodinu a půl uzavřena stanice metra Staroměst-
ská na lince A. Podle mluvčí dopravního podniku se porucha týkala eskalátoru.


