HON ZA
INFORMACEMI
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
1,5 hodiny
Tužky a papíry pro skupiny, mapy, vytištěné zprávy pro vedoucí a 4 rozmístěné zašifrované zprávy
(doporučujeme vymyslet skutečné zprávy, které
se vztahují k lokalitě, ve které se hra odehrává)
4 vedoucí do pole + vedoucí s každou skupinou

Vyzkoušet si práci novináře
Strategické myšlení, logické myšlení

Workshop pro Skautský institut připravila Pavla Kafková

PŘÍPRAVA
Vytiskněte doplňující materiál (příloha 1), vedoucím rozdejte události, o kterých budou svědčit, a vyšlete je na stanoviště. Vytiskněte si mapy herního pole a vyznačte na nich, kde se svědci
událostí nacházejí.
Do terénu rozmístěte 4 zašifrované zprávy, týkající se vašeho města (volitelně), a jejich polohu
také zaznačte do map. Každé skupině dejte jednu mapu.

ORGANIZACE
Hra se odehrává venku, na rozlehlém území. Skupiny mají za úkol nalézt co nejvíce aktuálních
zpráv z okolí. Vítězí skupina, která v omezeném čase nasbírá nejvíce informací.

POPIS AKTIVITY
V hracím území jsou rozmístěni vedoucí - svědkové událostí. Událost, o které svědčí, se po uplynutí určité doby mění. Úkolem skupiny je během hry vyzpovídat co nejvíce svědků a zjistit tak
co nejvíce událostí.
V hracím poli se nacházejí stanoviště, kde lze přečíst stálou zprávu (zašifrovanou), zpráva je
stejná po celou dobu hry.
Vyhrává skupina, která zjistila nejvíce událostí.

PŘÍLOHA 1
Vedoucí 1
1. Krádež dítěte: Matka nechala na chvíli na ulici stát kočárek a když se na místo vrátila, zmizel.
Je přesvědčena, že jí někdo dítě ukradl, policie je už na cestě.
2. Vykradený dům: Do domu se v noci vkradl zloděj a odcizil většinu vybavení. Zbyly jen holé
stěny. Majitel se vrátil dneska z dovolené a v domě ho čekalo nemilé překvapení.
3. Krádež peněženky: Mladého muže přepadla skupina výtržníků, vyhrožovala mu nožem a
fyzickým útokem, vzali mladému muži peněženku a zmizeli.
4. Mrtvola bezdomovce: Nalezena mrtvola bezdomovce, příčina úmrtí dosud není jasná.
5. Zapálené auto: V noci tu hořelo auto. Nikdo neví, kdo ho zapálil.

Vedoucí 2
1. V obci se vedou už dlouhou dobu spory o osudu památného stromu. Strom je spjat s historií
obce, na druhou stranu svým vzrůstem ohrožuje chodce. V noci někdo stromu nařízl kmen tak,
že bude nutné ho pokácet. Je záhadou, jak to, že nikdo neslyšel v noci zvuk pily.
2. Auto srazilo malého kluka na kole. Chlapec byl již odvezen do nemocnice, je ve vážném stavu.
3. V nedávné době byl v této oblasti učiněn výjimečný archeologický nález. Ozdobné jehlice z
doby bronzové a také rituální nádoby, vše ve velmi zachovalém stavu.
4. Podařilo se zachránit topící se dítě z vody. Díky pohotové reakci dospělých, kteří viděli, jak
dítě do vody spadlo, se ho podařilo velmi rychle vytáhnout. Dítě odvezla sanitka, ale je ve stabilizovaném stavu, bez trvalého poškození.
5. Ozvalo se několik výstřelů a vyděšení obyvatelé Měňan okamžitě volali policii. Bohužel se
nepodařilo zjistit, odkud výstřely přicházely.

Vedoucí 3
1. Na náměstí se poprali dva muži. Povídá se, že předmětem jejich sporu byla partnerka jednoho z nich.
2. Na střeše blízko stojícího domu se zahnízdily vzácní ptáci. Odchyt zajistila ornitologická stanice, která opeřence přesunula do bezpečí.
3. Čtvrteční bouřka vyplavila několika domům sklepy. Zasahovali hasiči, kteří odčerpávali vodu.
4. Nabourané auto: Srazila se tu dvě auta.
5. Nabourané policejní auto, když převáželo vězně

Vedoucí 4
1. Výpadek elektřiny: Velká bouřka způsobila výpadek elektřiny v celé obci.
2. Ztratil se mi pes (osobní emotivní vyprávění)
3. Soused druhému zapálil vyschlý trávník. Naštěstí to poškozený včas zpozoroval a oheň uhasil. Na svého souseda již podal trestní oznámení. Povídá si o tom celá vesnice.
4. Lidé bydlící v tomto domě pálí pravidelně plasty a určitě i další nedovolené materiály. Strašně
to zapáchá.
5. Zemřelo zde dítě v autě. Matka ho zapomněla na sedačce a dítě horkem zemřelo.

