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Střední a vyšší 

odborné školy 



Lekce informačního vzdělávání a besedy 

Lekce pořádáme v prostorách American Corner nebo přímo na vaší škole. 

 

THIS IS USA 

Náročnost: 90 minut / B1 

Termín realizace: dle dohody 

Anglická lekce o amerických reáliích: např. státní symboly, zeměpis, historie, američtí 

prezidenti, přírodní krásy a národní parky, velká města (Washington D.C, New York). Lekci 

vám přizpůsobíme na míru podle toho, která témata si vyberete. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a jeho svět, člověk a příroda, 

člověk a společnost 

 

MEDIA LITERACY 

Náročnost: 90 minut / B1 

Termín realizace: dle dohody 

Žáci si vyzkouší aktivitu „Personal Media Landscape“, při které se zamyslí nad tím, jakému 

mediálnímu obsahu v průběhu dne věnují svou pozornost. Ve druhé části lekce budou 

pracovat s novinovými články. Naučí se, co je to propaganda, manipulace a falešné zprávy a 

jak si ověřit fakta. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, k řešení problémů 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, průřezová témata 

 

MILESTONES IN BLACK HISTORY 

Náročnost: 90 minut / B1 

Termín realizace: dle dohody 

Spojené státy se snaží vyrovnat se svou historií otrokářství a rasismu už od občanské války. 

Současné hnutí Black Lives Matter ukazuje, že přestože se černoch mohl stát prezidentem 

USA, systémový rasismus a diskriminace jsou stále palčivým problémem. V průběhu 

anglické lekce se studenti seznámí s nejdůležitějšími milníky afroamerické historie v USA od 

počátků otroctví po hnutí Black Lives Matter a zamyslí se nad tím, jak historie ovlivňuje 

současnost. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, průřezová témata, člověk a společnost 

 

 



NASA AND SPACE EXPLORATION 

Náročnost: 90 minut / B1 

Termín realizace: dle dohody 

V průběhu anglické lekce se žáci seznámí s historií a možnou budoucností dobývání 

vesmíru, s fungováním vesmírné agentury NASA a dozvědí se, jaký dopad má vesmírný 

výzkum na obyčejné lidi. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost,  

 

RELIGIOUS TOLERANCE 

Náročnost: 90 minut / B1 

Termín realizace: dle dohody 

Co je to svoboda náboženství a proč bychom se měli naučit mluvit o náboženství 

s respektem? V průběhu anglické lekce si žáci procvičí slovní zásobu související s tématem 

náboženství, budou vyhledávat základní informace o některých světových náboženstvích 

z knih a na internetu a výsledky pak budou sdílet se skupinou s pomocí pracovního listu 

Speaking With Respect. 

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální, občanské 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět 

 

WHAT IS FEMINISM? 

Náročnost: 90 minut / B1 

Termín realizace: dle dohody 

Co je to feminismus? Jsou všechny ženy feministky – a může být feministou muž? 

V průběhu anglické lekce se žáci stručně seznámí s historií feministického hnutí v USA a 

Evropě a s jeho základními myšlenkami. V praktické části lekce si žáci ve skupinách rozdělí 

role a zúčastní se debaty na téma „Is the wage gap a result of women’s choices or 

discrimination?“  

Klíčové kompetence: komunikativní, k učení, sociální a personální, občanské 

Vzdělávací oblast: jazyk a jazyková komunikace, člověk a společnost, člověk a jeho svět 

 


