
Odborná videokonference za účasti novinářů:  
Jak se to stalo, že jsme se stali lidmi? 

Termín: 11. ledna 2021 / Prostředí: Microsoft Teams 

Témata: 

• Proč vyhynuli neandrtálci? 

• Proč jsme začali chodit po dvou? 

• Jak se vyvíjel náš kulturní a kultovní život? 

• Jak jsme lovili zvířata, která jsou větší než my? 

Tvůrci příspěvků: 

- každému z témat se věnuje jeden čtyřčlenný řešitelský tým 

- každý člen týmu se zapojují do přípravy konferenčního příspěvku a zároveň bude 

v týmu plnit jednu z rolí:  

1. vedoucí týmu (dobré organizační schopnosti),  

2. prezentující (dobré komunikační dovednosti),  

3. zapisovatel (nejlépe píše a strukturuje příspěvek),  

4. tvůrce anotace (schopnost zobecnit text a shrnout v něm podstatné 

informace)  

- Anotaci předá tým dva dny před konferencí. 

Reportéři: 

- nejsou členy řešitelských týmů, pracují většinou v trojicích 

- jsou s řešitelskými týmy v kontaktu a získávají od nich informace k řešeném tématu 

- na základě předchozích informací od řešitelského týmu a prezentace na 

videokonferenci zpracují do dalšího dne od konference reportáž pro: 

1. aktuální zprava pro publikaci v odborném časopise Kunratická ŽIVA 

2. faktická informace pro deník Kunratický DENÍK 

3. senzační zpráva pro bulvární plátek Kunratická DRBNA 

Rámcový průběh konference: 

1. Úvodní slovo 

2. Prezentace příspěvků řešitelskými týmy (4x5 minut) + otázky a diskuse k příspěvkům 

(4x2 minuty) 

3. Závěrečné shrnutí, diskuse, otázky reportérů… 

Prezentace článků reportérů: 

V úterý 12.1.2020 nás reportéři seznámí se svou prací. Odborné texty i články redaktorů 

vyvěsíme na web školy. 

 

 

 

 

 



Doporučené zdroje: 

Proč vyhynuli neandrtálci? 

• https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/11211/zahadni-predkove-proc-vyhynuli-

neandrtalci.html 

• https://www.prirodovedci.cz/aktuality/neandertalci-dokazali-drzet-krok-s-modernimi-

lidmi 

Proč jsme začali chodit po dvou? 

• https://www.prirodovedci.cz/zeptejte-se-prirodovedcu/729 

• https://www.national-geographic.cz/clanky/aby-se-jim-lepe-kradlo-to-je-duvod-proc-

se-nasi-predkove-naucili-chodit-po-dvou.html 

Kdy jsme začali žít kulturně? 

• https://ziva.avcr.cz/files/ziva/pdf/vznik-a-vyvoj-cloveka.pdf 

• https://www.scienceworld.cz/clovek/davne-nabozenstvi-a-umeni-jak-praveci-lide-

premysleli-1104/ 

Jak jsme lovili zvířata, která jsou větší než my? 

• https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/36054/1/Dvorakova.pdf 

• https://www.prirodovedci.cz/aktuality/vytrvalec-homo-erectus 

• https://www.abicko.cz/clanek/precti-si-zabava-historie/23837/novy-objev-drsni-

neandrtalci-lovili-zblizka.html 
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