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Miriši na Fejk news!
Lažne vijesti – kako kritični pristupati sadržajima na
internetu
5. razred
Kod učenika potaknuti kritičko analiziranje
informacije koje se nalaze na internetu, naročito na
društvenim mrežama. Osposobiti ih na
prepoznavanje lažnih i netočnih informacija kao i na
kritično promišljanje o medijima kako bi stečena
znanja mogli primjenjivati na primjerima u stvarnom
životu.
Kartice naslovima vijesti, tableti, A3 papir u boji,
papiri u boji za skupine
UVOD – Informacije i njihova istinitost
RAZRADA – Razlikovanje lažnih i istinitih vijesti
ZAKLJUČAK – Znaš li prepoznati fejk news?

UVOD – Informacije i njihova istinitost
8min
Na početku radionice razgovara se s učenicima što
znaju o novinarskom poslu. Kako novinari dolaze do
informacija, što im je zadatak prije nego napišu i objave članak. Bitno je da učenici
tijekom razgovora spomenu najvažnije riječi koje svaka vijest mora ispuniti: istinitost,
aktualnost, jasnoća, pravodobnost, preciznost.
RAZRADA - Razlikovanje lažnih i istinitih informacija
15min
Učenici su podijeljeni u skupine po 4 učenika i svakoj skupini dodijeljen je školski tablet.
Skupina izvlači karticu s naslovom na kojima im je ujedno napisano trebaju li napisati
istinitu vijest ili lažnu. Ukoliko pišu istinitu vijest moraju se pridržavati osnovnih
elemenata pri pisanju vijesti.
Po završetku skupine čitaju svoje vijesti, a ostale skupine pokušavaju glasovanjem
otkriti je li vijest istinita ili lažna.
Nakon razgovora učenicima se daju informacije što je zapravo vezano za dodijeljene
im naslove.

15min
Na svojim tabletima učenici istražuju kako najčešće izgledaju lažne vijesti koji su njihovi
osnovni elementi kao i što je cilj takvim vijestima. Svoje rezultate pišu na papiriće koje
lijepe na plakat s glavnim središnjim naslovom „Ovako se prepoznaju lažne vijesti“
Bitno je da nakon završenog plakata prepoznaju sljedeće elemente lažnih vijesti :
manipulacija, širenje lažnih informacija, privlačenje pažnje, zarada(klikovi),
humor/satira
ZAKLJUČAK – Znaš li prepoznati fejk news?
7min
Učenici uz pomoć svojih tableta pristupaju quizziz aplikaciji u kojoj odgovaraju na
pitanja o lažnim vijestima
QUIZZIZ - https://quizizz.com/admin/quiz/6203ad2cea3588001d3bbcf3
PRILOG 1.:

KOCKASTI OBJEKT NA MJESECU?

LAŽ

KOCKASTI OBJEKT NA MJESECU?

ISTINA

Ispraznio očev račun: Sve potrošio na
internet igre LAŽ

Ispraznio očev račun: Sve potrošio na
internet igre ISTINA
NEMA TURISTA, ALI TU SU DELFINI! ISTINA

NEMA TURISTA, ALI TU SU DELFINI! LAŽ

