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PROTICH DNÉ ZPRÁVY

Reklama a reklamní p edm ty dnes již neodmysliteln  pat í k výstup m všech médií. S reklamními 
spoty a upoutávkami se setkáváme denn  v tisku, rozhlase, televizi, nejvíce je reklama užívána na internetu. Pouta e 
a billboardy jsou umíst ny ve velkém po tu na frekventovaných místech ve m stech a obcích, kolem komunikací, 
kde si jich tém  nelze nevšimnout. V dnešní dob  p edstavuje reklamní pr mysl jeden z nejvýznamn jších vliv  na 
obchodování ve všech oblastech. Dobrá a poutavá reklama spole n  s propagací výrobku zcela ur it  ovlivní jeho 
následnou prodejnost. 

Každý z nás se jist  již setkal s odlišnými názory na stejnou reklamu. Je z ejmé, že každý m že vnímat stejnou reklamu 
r zn  podle toho, jak je nap . informován o daném zboží, jak je pro n j pot ebné nebo podle toho, jak je zboží zrovna 
populární. N kte í mohou vnímat ur itou reklamu pozitivn  a jiní naopak negativn . T chto a dalších skute ností 
využívají lidé v reklamním pr myslu k ovlivn ní prodeje výrobku.

Motivace:

Sady karet s textem (p íloha C6B), velké obrázky (p íloha C6A) hamburger , zoologické zahrady, 
sn žného skútru, limonády, osoby oble ené v kožichu (vše dvakrát), pro každou skupinu  xy, barvy, arch balicího 
papíru, barevné papíry, n žky, lepidlo.

Pot eby:

Planeta P ekonání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – dobré 
rozlišení obrázk , aktivitu d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší 

stupe  postižení – podrobný slovní popis obrázku.

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího. Vysv tlit krok za krokem. Zjednodušený návod v textové podob . Prezentující ú astníci by m li mluvit 
nahlas, srozumiteln  a pomalu.

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát d tem dostate ný prostor na dotazy a komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i h e.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu na zpracování podklad . Pro d ti s ADHD mít 
p ipraveny další úkoly, než se pokro í k dalším kroku.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Ú astníky rozd líme do 10 skupin. Každá skupina dostane obrázek a p íslušnou kartu k danému 
obrázku. Je vhodné, aby skupinky navzájem nevid ly obrázky ani zadání ostatních. Úkolem každé skupiny je vytvo it 
reklamu pomocí obrázku, který dostala, a podle zadaného textu. Po dokon ení se všechny skupinky sejdou a prezentují 
své reklamy. Ve vhodné chvíli p e tou jednotlivé skupiny svá zadání.

Po prezentaci všech skupinek následuje diskuse o tom, jak lze jeden stejný obrázek (výrobek) využít odlišným zp sobem 
a jaká m že být odlišnost názor  na danou v c.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pravda a P íroda.

Provedení:

Moje poznámky:

V ková kategorie

15+

Prostor

místnost, venku

Po et ú astník

20 a více

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

70 minut

as p ípravy

15 minut

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální, ob anská.

Uv domit si, jak reklamní pr mysl používá obrazy kombinované se slovy k ovlivn ní lidí, rozvoj 
tvo ivosti, um t prezentovat své návrhy.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Upozornit na nepoužívání vulgarism  i jiných nevhodných slovních spojení.
Pozor na:

Moje poznámky:


