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11. září – 20 let poté 

Datum: 10. 9. 2021   Časová dotace: 5 hodin   Zpracoval: Mgr. Václav Kotrc 

Anotace 

a 

program 

 

Do projektového dopoledne k 20. výročí od tragických teroristických útoků ve 

Spojených státech se zapojili žáci 6. a 9. ročníku. Úvodní dvě vyučovací v rámci 

projektu proběhly ve znamení připomenutí si události z 11. září 2001. Jednalo se o 

diskuzní část projektu podloženou prezentací, diskuzí a krátkými informačními 

dokumenty. Ve zbývající části projektového dopoledne žáci téma vyjadřovali 

výtvarnou formou.  

 

Program 

1. a 2. hodina 

• Zahájení s prezentací, návodná otázka: Co si představíš pod pojmem 

terorismus, co vše tě napadne? Proč dochází k teroristickým útokům? … 

• Postupná ukázka čtyř obrázků (World Trade Center, Pentagon, Bílý dům, 

Kapitol, One World Trade Center). Otázka: Víš, jak se jednotlivé stavby 

jmenují? Co je v souvislosti s útoky z 11. září spojuje?  

• Seznámení se základními fakty o útocích.  

• Projekce dokumentu z cyklu Slavné dny od společností Seznam.cz a Stream.cz 

https://www.stream.cz/slavnedny/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari-

150982 

• Po zhlédnutí dokumentu začít otázkou: Jaké pocity v tobě následující záběry 

zanechaly?  

• Vrácení obrázků Bílého domu a Kapitolu. Uvedení tématu: Na jednu z těchto 

budov pravděpodobně mířilo letadlo uneseného letu 93. Zkus se vžít do role 

amerických nejvyšších představitelů. Víš, že na palubě jsou občané tvého státu, 

zároveň víš, že letadlo může způsobit velké škody. Vydáš povel unesené 

letadlo sestřelit?  

• Informovat o možnosti shlédnutí filmu s názvem Let 93.  

• Vrátit se k prezentaci a probrat informace o organizace Al-Kaída. Základní, 

typu kdy vznikla, kdo jí financoval, kdo podporoval, jaká byla role Usámy bin 

Ládina. Vysvětlit vlajku.  

• Pohovořit o bin Ládinovi, seznámit s možností knihy Poslední akce: Zabití 

Usámy bin Ládina.  

• Pro odlehčení nabídnout některé konspirační teorie v souvislosti s 11. zářím. 

• Seznámit s reakcemi na útoky. Zmínit i citát tehdejšího českého premiéra 

Miloše Zemana: „S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje).  

• Rozebrat současnou situaci v Afghánistánu.   

• Na závěr pustit dokument z cyklu Výlety do minulosti (od společnosti 

Stream.cz) o vývoji a dokončení budovy One World Trade Center. 

https://www.stream.cz/vylety-do-minulosti/dokonceni-budovy-one-world-

trade-center-10-kveten-2013-63914874 

 

3. – 5. hodina 

• Téma útoků z 11. září vyjádřit výtvarnou formou.  

https://www.stream.cz/slavnedny/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari-150982
https://www.stream.cz/slavnedny/den-teroristickych-utoku-na-usa-11-zari-150982
https://www.stream.cz/vylety-do-minulosti/dokonceni-budovy-one-world-trade-center-10-kveten-2013-63914874
https://www.stream.cz/vylety-do-minulosti/dokonceni-budovy-one-world-trade-center-10-kveten-2013-63914874
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Klíčové 

kompetence 

Kompetence k učení 

- vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a 

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě 

Kompetence komunikativní: 

- rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, 

přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a 

aktivnímu zapojení se do společenského dění 

Kompetence sociální a personální: 

- účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce; 

- přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 

lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, 

říkají a dělají. 

Kompetence občanská: 

- respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se 

zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit 

Kompetence pracovní: 

- přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví 

i zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kult.  a společ.  hodnot. 

Mezipředmětové 

vztahy 

 

Dějepis, Výchova k občanství, Zeměpis, Výtvarná výchova, Anglický jazyk  

 

Průřezová 

témata 

 

Dle tematického plánu zařazených předmětů. 

Očekávaný 

výstup 

 

- rozšíření učiva o mezinárodním terorismu nad rámec očekávaných výstupů ŠVP 

- připomenutí událostí z 11. září 2001 

Organizace 

učební činnosti 

 

Skupinová, individuální 

Organizace 

prostorová 

 

Školní třída 

Nutné pomůcky 

a prostředky 

 

Internet, videa z portálu Stream.cz, prezentace, čtvrtky, centropeny, pastelky, fixy, 

obyčejné tužky, lepidlo 
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PŘÍLOHY:  
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