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Pracovný zošit z mediálnej výchovy vytvárame ako výstup našej diplomovej práce, ktorý nadväzuje na 
vytvorené učebné texty. Vytvoriť pracovný zošit sme sa rozhodli, pretože sme chceli prispieť k rozvoju 
mediálnej výchovy na Slovensku, nakoľko didaktické pomôcky k výučbe mediálnej výchovy  ponúka-
júce konkrétne príklady učebnej činnosti žiakov na hodinách v slovenských podmienkach absentujú.
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Úvod

Pracovný zošit z mediálnej výchovy obsahuje cvičenia, ktoré priamo nadväzujú na Učebné texty z 
mediálnej výchovy pre druhý stupeň ZŠ. Cvičenia v pracovnom zošite sú zoradené chronologicky, 
podľa toho, ako boli informácie preberané v učebných textoch a sú navrhnuté tak, aby pomáhali roz-
víjať osobnosť žiakov na všetkých jej úrovniach a taktiež podporovali rozvoj ich tvorivosti.

Cieľom pracovného zošita je, aby si žiaci mohli precvičiť nadobudnuté poznatky, čo by malo prispeť 
k lepšiemu pochopeniu danej problematiky. Pri každom cvičení sa nachádzajú malé farebné bodky, 
ktorých cieľom je informovať o tom, akú stránku osobnosti žiaka cvičenie rozvíja. 

       
       
        modré bodky znamenajú rozvoj kognitívnej stránky osobnosti žiakov
        žlté bodky znamenajú rozvoj afektívnej stránky osobnosti žiakov
        zelené bodky znamenajú rozvoj psychomotorickej stránky osobnosti žiakov
        fialové bodky znamenajú rozvoj tvorivosti žiakov
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Moja mediálna biografia. Do nasledujúcich riadkov napíšte, ako vyzerá váš bežný deň s 
médiami (ako médiá využívate). Napíšte minimálne 10 viet.

Vytvorte pojmovú mapu na tému komunikácia.

Komunikácia

1.

2.

MÉDIÁ OKOLO MŇA
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Do nasledujúceho textu doplňte správne slová.4.

Obdobia, ktoré mapujú priebeh ľudskej komunikácie sa nazývajú ............... . V ................ 
................ ... ............... bola komunikácia veľmi pomalá a jednoduchá. Charkteristické pre 
túto epochu boli ........... a ............ . Epocha reči nastala vďaka rozvoju ............... ................, čo 
umožnilo ľuďom lepšie ....................... . Epocha písma viedla k vytvoreniu prvej abecedy, ktorú 
vymysleli ................... . Epocha tlače nastala vďaka vynálezu ...................., ktorého autorom bol 
Johan Gutenberg. Epocha masovej komunikácie nastala vďaka ....................... z 20. storočia.

Priraďte správne synonymá k slovám:3.

Komunikant

Komunikátor

Komunikát

Vysielateľ

Informácia

Príjemca

Vymyslite čo najviac slov z písmen slova KOMUNIKÁCIA tak, aby sa týkali médií.5.

Komerčené médiá

Koncesionárske poplatky

Ako sa z hľadiska rovín komunikácie nazýva mediálna komunikácia?6.
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Vyberte z nasledujúcich možností tie, ktoré sú znakom masovej komunikácie.8.

Informácie vysiela verejne
Komunikácia prebieha face to face

Na šírenie informácií využívajú technické prostriedky

Vysieľateľ pozná svoje publikum Vysielateľom je obyčajne inštitúcia

Vysielané informácie sú zámerné

Na šírenie informácií nepotrebujú žiadne technické prostriedky

K nasledujúcim definíciám správne doplňte ich význam.7.

Proces, ktorý je zložený z komunikačných aktov a prebieha v ňom komunikácia sa nazýva - ....
............................ ..............

Zovšeobecnený typ komunikačnej situácie  sa nazýva - .................................... ..............

Prípad, kedy prebieha komunikácia medzi dvoma alebo viacerými komunikantmi sa nazýva - 
........................... ................

Rečová zložka komunikačnej udalosti sa nazýva - ............................................

Zakrúžkujte slová v rámčeku, ktoré definujú masové publikum.9.

anonymné

publikum sa navzájom pozná

organizované

rôznorodé

rozptýlené

jednotvárne neorganizované

zoskupené

Charakterizujte masové publikum jedným slovom.10.
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Vytvorte cinquain na tému médiá.

Médiá

Priraďte obrázky šípkami do správnych kategórií.

1. Printové médiá

2. Audiovizuálne médiá

3. Nové médiá

13.

Doplnte chýbajúce slová v texte.12.

Médiá majú za úlohu poskytovať a šíriť nové informácie, vyplýva to z ich ............................ 
.................. . Odovzdávajú nám informácie o ........................ povedomí našej krajiny a tak-
tiež nám pomáhajú .............................. sa v spoločnosti. Okrem toho, vďaka .......................... 
..................... médií máme informácie o politickom dianí v našej krajine. V neposled-
nom rade sú médiá aj formou relaxu a oddychu, čiže plnia svoju ................... .................. .

Napíšte, v čom spočíva najväčší rozdiel medzi komerčnými a verejnoprávnymi médiami.14.

11.
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Vyberte, ktoré médiá sú verejnoprávne, a ktoré sú komerčné a napíšte prečo.15.

Verejnoprávne Komerčné

Odpovedzte na nasledujúce otázky, raz za seba a raz za spolužiaka (predstavte si, že ste on 
a odpovedzte na otázky tak, ako by podľa vás na ne odpovedal váš spolužiak). 
Odpovede si prečítajte a porovnajte.

1. Aké médiá najčastejšie využívaš?
2. Koľko času tráviš denne s médiámi?
3. Načo konkrétne využívaš médiá?

16.

Spolužiak Ja

Napíšte meno filozofa, ktorý delí médiá na horúce a studené.17.
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Napíšte do tabuľky príklady horúcich a studených médií.18.

Horúce médiá Studené médiá

Vytvorte vo dvojici mediálnu hru (môže ísť napríklad o človeče nehnevaj sa, pexeso alebo 
inú hru, ktorá vás napadne).Napíšte celý priebeh hry, pravidlá hry a hru aj vytvorte. Do 
nasledujúcich riadkov napíšte námet, o čom bude vaša hra.

21.

Do pojmovej tabuľky napíšte, ako vaši rodinní príslušníci využívajú médiá.

Najobľúbenejšia televíz-
na stanica?

Čítajú noviny alebo 
časopisy? Ak áno, aké?

Uprednostňujú čítanie 
kníh, alebo pozeranie 

televízie?

Využívajú internet? Sú zaregistrovaní na 
sociálnych sieťach?

Ak majú problém s 
používaním internetu 

alebo smartfónu, 
pomáhate im?

Mama

Otec

Brat

Sestra
Babka

Dedko

Zakrúžkujte, ktorá z týchto techník podporuje rozvoj tvorivosti?

a. pojmová mapa        b. cinquain         c. vennov diagram           d. pojmová tabuľka

20.

19.
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PRINTOVÉ MÉDIÁ
Vylúštite osemsmerovku a nájdite všetky slová, ktoré ukrýva.22.

Pomocou vennovho diagramu porovnajte noviny a časopisy.23.

Noviny Časopisy
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Priraďte obrázky do správnej kategórie.24.

Napíšte správne znenie nasledujúcich slov.25.

níknyDe

Myesknčai

dTýenžíkyn

yObsačkín

Štťvočírkrny

kynenDovjdí

Dsníykadťen

mDjevsočaíkyn

vojDýžtedníkyn

Periodická tlač

Neperiodická tlač

Nájdite chyby v texte a opravte ich.26.

Noviny a časopisy sú základným systémom neperiodickej tlače. Noviny sa vyznačujú špecial-
izovaným obsahom a časopisy sú univerzálne. Noviny majú vyššiu periodicitu, čo znamená, že 
vychádzajú častejšie a časopisy majú nižšiu periodicitu. Časopisy obsahujú viac spravodajstva 
a nenovinárskych prejavov ako publicistiky.
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Vyberte z nasledujúcich otázok tie, na ktoré musí odpovedať spravodajstvo.28.

Kto? Čo?

Kedy? Kde?

Ako?

Prečo? Načo? Kvôli čomu?

Aký? Ktorý? Koľko?

Vymyslite dve krátke správy na témy:

Nehoda na diaľnici.
Školský karneval 2016.

29.

K nasledujúcim definíciám správne doplňte ich význam.27.

Výsledok tvorivej kolektívnej činnosti sa nazýva ............................ ..................... .

Prejav tvorivej činnosti jedného autora, určený na šírenie masovokomunikačnými prostried-
kami sa nazýva ............................ .................... .

Informácia, ktorá má vymyslený obsah, sa nazýva .................................. .

Obsah, ktorý je určený na zábavu a chýba v ňom politika, sa nazýva ................................... .
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Doplňte chýbajúce slová v texte.30.

Spravodajstvo je ...................... novinárstva a ............... tvorí základnú informáciu, od ktorej sa 
odvíjajú ďalšie novinárske prejavy. Spravodajské príspevky sú spracované ...................., jasne a 
....................... . Druhou základnou zložkou novinárskeho celku je ........................ . Objavuje sa 
častejšie v periodikách, ktoré majú ............... periodicitu. Jednou z hlavných čŕt publicistiky je 
.............................. .

Priraďte žánre k správnym druhom.31.

Aké tri postupy môžeme využívať pri tvorbe spravodajských príspevkov?32.

Spravodajstvo

Publicistika

Správa

Noticka

FlešKrátka správa

Reportáž

Rozbor

Recenzia

Žurnalistický list

Fejtón

Glosa

Riport

Referát

Správne doplňte chýbajúce písmená.33.

E_ic_á reportáž

_ro_l_mo_á reportáž

A_a_ _ lá_n_ reportáž

Re_o_tá_ - _nt_rv_e_

_ik_o_ep_rt_ž

P_ob_ _mo_ _ reportáž

_oc_ _ln_ reportáž

D_a_ _ti_k_ reportáž
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Identifikujte, aký typ spravodajského žánru reprezentuje ukážka a zdôvodnite svoje tvrde-
nie.

34.

Na zadanú tému napíšte jednu bulvárnu a jednu serióznu správu a porovnajte ich.35.

Tohtoročné branné cvičenie na našej škole.
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Prečítajte si nasledujúcu ukážku a vypíšte všetky prípady, ktoré poukazujú na to, že ide o 
bulvárnu tlač.

36.

Pomocou vennovho diagramu porovnajte bulvárnu a serióznu tlač.37.

Bulvárna tlač Seriózna tlač
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Na nasledujúce články vymyslite dva bulvárne a dva seriózne titulky.39.

38. Priraďte nasledujúce titulky do správnej skupiny šípkami a napíšte prečo ste sa tak rozhod-
li.

Seriózne titulky

Bulvárne titulky
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AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ
Vyznačte tie vety, ktoré reprezentujú znaky reality show.

Napíšte Cinquain na tému Reality show.

Do pojmovej tabuľky napíšte, aké Reality show sledujú vaši rodinní príslušníci.

Reality show

41.

1. Diváci majú možnosť zasahovať do diania napr. hlasovaním.
2. Diváci sa môžu kedykoľvek pridať k účastníkom reality show.
3. Ľudia vystupujúci v reality show sú nepretržite natáčaní kamerou.
4. Ľudia vystupujúci v reality show nie sú nepretžite natáčaní kamerou.
5. Reality show má charakter televízneho vysielania.
6. Reality show nie sú hrané.
7. Verejnosť vstupuje ako protagonista.
8. Všetko v reality show je reálne, nič nie je fikcia.
9. Nie sú jasné hranice medzi realitou a fikciou.

40.

42.

Farma Zámena 
manželiek

Ostrov Modré z neba Československo 
má talent

Nesleduje 
žiadnu reality 

show
Mama

Otec

Brat

Sestra
Babka

Dedko
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Kto je vaším vzorom a prečo? Popíšte, ako sa váš vzor prezentuje v médiách.43.
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Napíš krátku úvahu o tom, prečo si mladí ľudia vyberajú vzory z mediálneho prostredia.44.

Aké vzory by sa podľa teba nemali prezentovať v médiách?45.
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Aké tri druhy reklamy poznáme?

Napíšte, čo rozumiete pod pojmom rekama.

Kde všade sa stretávame s reklamou?

Vymyslite pútavú reklamu na minerálnu vodu Rajec.

46.

47.

48.

49.



Akým spôsom sa nás reklama snaží presviedčať?

Čo je hlavným cieľom komerčnej reklamy.

Na nasledujúce obrázky vymyslite pútavý slogan.

Kto všetko môže byť zdrojom reklamy?

50.

51.

52.

53.
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DIGITÁLNE MÉDIÁ
54. Vytvorte pojmovú mapu na tému sociálne médiá.

Sociálne médiá

K nasledujúcim druhom sociálnych médií priraďte správne príklady.55.

Nástroje na zdieľanie multimédií, fotografií, hudby

Sociálne siete

Geo-lokačné systémy

Wiki nástroje
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Pokúste sa na internete nájsť čo najviac informácií o svojom spolusediacom spolužiakovi. Do 
nasledujúcich riadkov napíšte, čo všetko ste sa o svojom spolužiakovi dozvedeli.

56.

Doplňte nasledujúci text.57.

V prostredí sociálnych médií môže byť každý producentom (vytvárateľom) aj ...................... 
informácií. Komunikovať môžeme prakticky s kýmkoľvek na svete, z čoho vyplýva, že 
komunikácia je .............................. Obsahy vytvorené v prostredí sociálnych médií môžeme 
meniť, ................, vytvárať, ................. a .................... Negatívom sociálnych médií je, že sa 
na nich môžeme ľahko stať .........................

Ako sa nazývajú aplikácie, ktoré vám umožňujú vypnúť, alebo si oddýchnuť od so-
ciálnych médií? Napíšte, ktoré z týchto dvoch aplikácií by ste si vybrali a uveďte dôvod 
prečo. Následne si danú aplikáciu aj sami vyskúšajte.

58.

Napíšte, aké formy reklamy sa využívajú v prostredí Youtuberov?59.
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Napíšte dôvod, prečo je reklama prostredníctvom Youtubu taká úspešná a uveďte, 
čo si o tom myslíte

60.

Napíšte troch najznámejších slovenských Youtuberov, odpozorujte v ich videách, 
aký typ reklamy sa v nich objavuje a napíšte to k ich menám.

61.

Vymenujte najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú blogeri.62.

Vyberte si, či vás viac zaujíma tvorba blogu alebo vlogu. Do nasledujúcich riadkov 
napíšte názov a tému vášho blogu/vlogu a celý námet (ako by to vyzeralo resp. pre-
biehalo). Pokúste sa svoj námet aj zrealizovať a vytvoriť si vlastný blog alebo vlog

63.
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Vysvetlite, čo všetko musí spĺňať hra, aby dostala označenie PEGI OK.67.

Uveďte správne názvy videohier a vysvetlite daný pojem.64.

kAnčé hry

geoDnuny

gikécStaret hry

mluáyrSito

Štoproév hry

Priraďte klady a zápory videohier do správnych kategórií.

Napíšte dôvody, prečo radi hráte videohry, čo sa vám na nich páči, aké máte pri 
hraní pocity?

65.

66.

Klady videohier Zápory videohier

relax           zhoršený spánok            bolesť  hlavy         počítačové zručnosti
logické myslenie               agresívne správanie                               sedavý spôsob života
obezita                  priestorová orientácia                     rozmazané videnie                                                                     
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Napíšte, čo znamenajú nasledovné označenia systému PEGI?68.

Z nasledujúcich krajín vyberte tie, ktoré využívajú systém označovania hier PEGI.69.

Kto všetko podporuje systém označovania hier PEGI?70.

Česká republika

Estónsko

Litva Cyprus

Malta

Rakúsko Kanada Malaizia

Nemecko

USA Slovenská republika

Poľsko

ArgentínaRusko

Monako Ukrajina
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Zakrúžkujte rok, v ktorom bol spustený systém označovania hier PEGI.

Napíšte názov skupiny obrázkov, ktorú vidíte a vysvetlite, aká jej ich funkcia.

71.

2005  2007  2003  2008  2001  2000 
 1999   2010  2013  2004  2006 

72.
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Zoznam obrázkov a ilustrácií
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