
 

 

 

 Metodický list pro vyučování 

 

Název lekce:  Joy Adamson 

Požadavky 

➢ fotografie Joy Adamsonové – k vytištění (příloha 1) 
➢ vystřižené texty – informace o životě Joy Adamsonové s kontrolním 

obrázkem na 2. straně – k vytištění (příloha 2) 
➢ plastová fólie pro vystřižené texty 
➢ obrázek „najdi rozdíly“ – vytisknout (příloha 3) 
➢ obrázky a další položky související s Afrikou 
➢ počítač nebo notebook 

Cíle 

 

Představit život Joy Adamsonové, její zásluhy a odkaz (představit Afriku a 
život v divočině) 

 

Věk studentů 

 

11 -15 let 

 

Kroky 

➢ Motivace (procházky po třídě a pozorování obrázků, map, fotografií a 
předmětů) 

➢ Řazení odstavců pro vytvoření textu o J.A.  
➢ Identifikace předmětů 
➢ Prezentace o paní Adamsonové 
➢ Hra "Najdi rozdíly" 

Čas 

 

45 minut 

 

 



 

 

 

Přístup k vyučovací hodině (lekci)  

Studenti se musí pokusit uhodnout, o čem bude lekce. Jedná se o jakýsi nový pedagogický přístup, 

který by měl více upoutat pozornost studentů. Je založen na otázkách. Učitel se během lekce několikrát 

ptá, zda studenti zjistili, o čem je lekce... a aktivity jeden po druhém potvrzují, že hádají. 

 

MOTIVACE 

Otázka učitele?  

O čem bude lekce? Zkuste hádat... 

Žáci procházejí třídou a pozorují materiály, které byly distribuovány po celé třídě (spousta fotografií a 

obrázků s Afrikou jako tématem, kočkovité šelmy, lvice, malířské vybavení, staré fotografie související 

s dobou, kdy žila Joy Adamsonová, mapové knihy o Africe). Na projektoru nebo počítači se zobrazuje 

národní vlajka Keni. Úkolem studentů je dát všechny tyto věci do kontextu a uhodnout téma lekce.... 

Měli by hádat... je to o Africe, divokých zvířatech v Africe, o Joy Adamsonové atd. 

 

 

ŘAZENÍ ODSTAVCŮ PRO VYTVOŘENÍ TEXTU O JOY ADAMSON 

Cílem této aktivity je představit život Joy Adamsonové.  

Žáci budou rozděleni do  skupin (skupiny budou rozděleny podle barvy) 

Zde je píseň na pozadí, která se přehrává prostřednictvím počítače: 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NQh3pPv7o&t=10s) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b0NQh3pPv7o&t=10s


 

 

Každá skupina vyhledává ve třídě vystřižené texty (příloha 2) 

 

Puts vystřihnout texty ve správném pořadí podle logiky / kusy textů /.  Vložte je do fólie - otočte ji a 

podle obrázku na druhé straně víte, zda je odpověď správná nebo špatná. Studenti opravují 

vystřižené texty tak, aby na druhé straně vytvořili správný obrázek. 

 

 

IDENTIFIKACE OBJEKTŮ 
 

Cílem této aktivity je lépe poznat Afriku, dotknout se toho, jak se Afrika může cítit, mít lepší představu 

o prostředí, ve kterém žila Joy Adamsonová. 

Na stole jsou umístěny předměty související s Radostí (objekty mohou být malířská paleta, mapa 

Opavy, vlajka Keni, foto Vídeň, pero, 1910, obrázek lva, jména Elsy, Frederika, film). Existuje také 

několik objektů, které nesouvisejí s Joy (například: mobilní telefon, guma, ořezávátko atd.). Student 

musí vybrat položku související s Joy Adamsonovou a vysvětlit, proč se položka týká jí. 

Učitel vyhodnotí, zda jsou odpovědi správné a vytvoří diskusi - co vidí na obrázcích, co mají obrázky a 

předměty společného, procvičí anglická slova - kočkovité šelmy, lev, leopard, gepard a zeptá se 

studentů :"Co o nich můžete říci? .... 

 

 

 



 

 

 

PREZENTACE JOY ADAMSONOVÉ 

Nyní je všem studentům jasné, že lekce je o Joy Adamsonové. Jako potvrzení a prohloubení informací 

je o ní video nebo prezentace. 

Učitel může použít jeden z nich nebo kombinaci obou: 

(1) soubor diapozitivů s překladem a komentářem vyučujícího (prezentace v českém jazyce: 

https://slideplayer.cz/slide/2847262/) 

(2) Dokumentární film o JOY v angličtině https://www.dailymotion.com/video/xf0o1a 

 

Ve videoprezentaci Joy Adamson začíná ve 2:20 minut a trvá cca 8:00 minut – délku lze měnit podle 

potřeby učitele nebo zájmu třídy. 

 

HRA "NAJÍT ROZDÍLY" 

Každá skupina dostane obrázek afrického rodáka (příloha 3) a společně se snaží najít 10 rozdílů. 

 

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

Učitel shrnuje lekci a důležitost osobnosti Joy Adamsonové. 

 

MATERIÁLY 

Příloha 1 – obrázky Joy Adamson  

Příloha 2 – text pro vystřižení a vložení doprava na druhou stranu (druhá strana je pro kontrolu) 

Příloha 3 – zjištění rozdílů 

https://slideplayer.cz/slide/2847262/
https://slideplayer.cz/slide/2847262/
https://www.dailymotion.com/video/xf0o1a

