Studenti „Zengrovky“ opět v roli novinářů!
Garant projektu: Mgr. Dana Vicherková

Projekt „Studenti čtou a píší noviny“
Zadání prvního tématu:
Uprchlická krize: hrozba, nebo výzva?
Do Evropy proudí statisíce uprchlíků ze Sýrie, Iráku, Afghánistánu, Somálska, Eritreje a
dalších asijských a afrických zemí. Uprchlická krize rozděluje Evropu. Co musí evropské
země udělat pro to, aby se z uprchlické krize nestala skutečná katastrofa?
Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor,
následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou
z následujících podotázek:

1.
V čem podle vás tkví kořeny současné uprchlické krize?
2.
Jak vnímáte rozdíl mezi politickým a ekonomickým imigrantem?
3.
Bojíte se masivního příchodu uprchlíků do Evropy?
4.
Jsou povinné kvóty na rozdělování imigrantů do zemí Evropské unie správným krokem?
5.
Myslíte si, že je současný příliv imigrantů přirozený, nebo jej někdo organizuje?
6.
Hrozí podle vás vznik uprchlických ghett v Evropě vyvolaný rozdílnými kulturami
satrousedlíků a imigrantů?
7.
Máme pomáhat v zemích, odkud prchají, nebo přijmout všechny imigranty? Zkuste
navrhnout řešení.
8.
„Vymírající Evropa se v budoucnosti bez imigrantů ekonomicky neobejde.“ „Příliv
uprchlíků je jen začátek, muslimové chtějí ovládnout Evropu.“ Který z těchto názorů je vám
bližší.
9.
Jak ovlivňují váš názor diskuze zastánců uprchlíků a odpůrců imigrace na sociálních
sítích?
10. Ubytovali byste u sebe doma uprchlickou rodinu?

Pozn.: Doporučený rozsah práce je 1/2 až 3/4 strany A4. Články mohou být redakčně
kráceny a upravovány.
Odevzdáním práce student souhlasí se zveřejněním.
Příspěvky můžete zasílat do 8. 10. 2015
Na konci každého příspěvku uvede autor své jméno a příjmení, dále celý název
školy a město.
 Soubor pojmenujte celým názvem školy, jménem a příjmením autora v tomto
pořadí!!! Pokud nebude příspěvek takto označen, nebude do projektu zařazen. Anonymní
práce neotiskneme.

Soubory, prosím, převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu
.odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx.
Všechny příspěvky zasílejte na adresu studenti@mafra.cz

Studenti, využijte k tvorbě příspěvků konzultací se svými vyučujícími ČJL!
Mnoho tvůrčích sil a dobrých nápadů přeje PK ČJL.

