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Projektová aktivita : Vandal 
 
  Cíl : uvědomění si důvodů, které vedou (mohou vést) k tomu, že se z dítěte stane (nestane) 
vandal či člověk ubližující jiným lidem                             
 
  Pomůcky :    
- připravené kartičky s nejrůznějšími vlivy působícími na dítě jak v pozitivním tak nega-

tivním smyslu ( výchova v rodině, vliv školy, vrstevníků, okolí,…) 
- obrázky obličejů a charakteristiky jejich nositelů 

 
  Postup: 

1) Na lavici jsou rozloženy kartičky s příklady působení na dítě, na magnetické tabuli 
jsou vyznačeny sloupce pro + a – vlivy. Každý žák si vezme kartičku a sám rozhodne, 
zda daný příklad působí na dítě pozitivně či negativně, společně hledají zdůvodnění 
proč. Děti si mají zapamatovat co nejvíce příkladů, neboť ty pak uvedou ve svém 
závěrečném výstupu na konci projektového dne. 

2) Na velkém výkrese jsou namalovány tváře dvou osob - muže a ženy. Ženský obličej je 
líbivý, mužský působí nesympaticky. Děti zvažují, od které postavy by očekávaly 
pěkné chování, od které ubližování. Poté vyndají zpoza obrázků ukryté charakteristiky 
obou postav. Muž = pozitivní, žena = negativní. Cílem je přivést žáky k zamyšlení nad 
tím, že není důležitý vzhled člověka, ale jeho charakter, vlastnosti, jeho osobnost. 
Tento myšlenkový závěr zaznamenají do svých listů. 

 
  Reflexe: 
  Žáci byly prací zaujati, sami byli schopni najít příklady ze svého okolí k popisu situací, které  
  na ně či na ostatní děti, vrstevníky působí. I závěr druhé části byli schopni zformulovat bez 
  pomoci učitele. Mezi členy skupin byla viditelná spolupráce a zájem o zvolené téma. 
                               
 
Projektová aktivita : Multikulturní oblast 
 
Projektové aktivity – multikulturní výchova  
- Přínosem aktivity z multikulturní oblasti bylo vyrobit náladometr, tj papírový obličej, 
kterému měníme nálady podle sebe či podle kamaráda 
- Multikulturní pojetí- poznáváme lidi jiných národností a jejich zvyky 
- Ochránci jsou nápomocni svým slabším spolužákům a jsou jim zejména morální oporou, při 
práci na výstupním plakátu řídí činnost. 
 
Cíl : Ve skupinkách ochránců rozvíjet komunikaci a spolupráci, využívat získaných 
dovedností a znalostí v řešení zadaných úkolů. Poznávat kulturu jiných národností. 
 
Pomůcky : šablony základního tvaru obličeje, sada očí, nosů, rtů, knírků,  nůžky, pastelky, 
voskovky, fixy. 
 
Náplň jednotlivých činností : 
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1.)Úvod – seznámení dětí s dnešním programem – vytvořit náladometr- plakát s papíro-
vými obličeji, které vyjadřují různé nálady – podle sebe, kamaráda- nálada zlou, veselou, 
smutnou,… 
 
 
Hry na uvolnění bariér  
a) Netradiční pozdravy – hráči chodí po třídě a zdraví se nejprve tradičními pozdravy – ahoj, 
nazdar, čauky, dobrý den, klaním se, rukulíbám… 
Následně dostanou pokyn k netradičním pozdravům – verbálním či neverbálním (pozdravy 
jiných pro nás netradičních zemí, napodobování zvířat, různých posunků – na závěr každý 
vysvětlí, koho napodoboval svým pozdravem – u našich dětí předvést na počátku hry některé 
netradiční pozdravy. 
b) Místa si vymění – hra opět v komunitním kruhu – místa si vymění, ti, kteří..např. Mají 
tmavé (světlé) vlasy, mají tmavé(modré) oči, kteří umí zatančit romský tanec, ti kteří byli již 
někdy u moře, kteří byli již někdy v cizině, kteří ví , kde je Balkánský poloostrov, ti, kteří byli 
někdy smutní, ti, kteří jsou teď právě veselí, ti, kdo často bývají vzteklí(zlostní),…  
 
Lidé Balkánského poloostrova jsou lidé velice vstřícní a přátelští, ale i temperamentní. 
Dobře se na nich pozná jejich opravdová nálada, neznají přetvářku a faleš. 
a)Výtvarné ztvárnění skupiny + zhotovení plakátu -Náladometr- rozdělení do dvojic. 
Samostatná práce skupiny, hodnotit skupinovou práci, pomoc slabším, nápaditost při 
realizaci. Každá skupinka ztvární jednu náladu – veselou, smutnou, zlou.. Vystřihnout podle 
šablon obličeje, vybarvit je, nalepit a podle instrukcí ochránců vytvořit koláž náladometru. 
 
Závěr – zhodnocení práce a úklid pracoviště 
 
Hodnocení práce skupin:  
Žáci se dobře zapojili do skupinové práce, téměř všichni odvedli velice zdařilé plakáty. 
Přestože obkreslovali obličeje podle šablon- naše děti by těžko zvládli samostatně vytvořit 
obrázky nálad, byly jednotlivé plakáty odlišeny ať již barvou skupiny – modrá, oranžová a 
bílá, ale také vlastními nápady.  
 
 
Projektová aktivita :   Zlost 
 
Cíl: demaskovat vlastní agresivitu a ventilovat ji (odreagovat nahromaděnou agresivitu), 
nácvik sebeovládání – vyslovování a přijímání kritiky 
 
Slovní fotbal 
 
Časová dotace : 10 min. 
 
Postup: žáci sedí v kruhu a vytvářejí „řetěz zlostných slov“. Např.: kretén-ničemník-kripl-
lump-prasák …Kolik takových slov děti napadne? Jakým dávají přednost? Proč? Jakými 
výrazy – ne sprostými – by se tato slova dala nahradit? 
 
Reflexe : 

- Žáci jsou překvapeni takovýmto zadáním, je to pro ně neobvyklé, aby mohli mluvit 
sprostě 

- Žáci se zdráhají, zda mohou použít i „fakt hodně sprostý slova“ 
- Potřebují ujistit, jestli za to nebudou mít poznámku 
- Postupně se uvolní a „baví se“ vymýšlením zlostných slov – aktivnější jsou chlapci 
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- Ivanka nedokáže vymyslet žádné zlostné slovo 
- Nejčastější slova jsou „debile, pičo“ 
- Jako náhradní slova žáci vymysleli „do kurnika“ (Vašek) a „do prkýnka dubového 

(Hanka) 
 
 

Hlasitá pošta 
 
Časová dotace : 10 min. 
 
Postup : Skupina sedí v kruhu. Jeden zakřičí na svého souseda libovolné „zlostné slovo“, 
např. „hlupáku“ nebo „krávo“. Dítě, kterému to bylo adresováno, předává totéž slovo dalšímu, 
co možná nejrychleji, takže postupně je každé z dětí osočeno a všechny někoho osočily, až se 
„zlostné slovo“ vrátí k „vysílači“.V průběhu hry se může měnit směr vysílání.  
 
Reflexe : 

- Podněty, zlostná slova vymýšlí Vašek, Robert, požádáme i Jiřku – nevadí jí to 
- Předávání slov v kruhu probíhá v klidu, spolužáci to berou jako zábavu  -někdo se 

směje, někdo je vážný 
- V kruhu sedí i psycholožka, asistentka; tř.učitelka z kruhu odešla (s vyslovením 

ostřejších slov má problém) 
 

 
 
Na Tobě mě zlobí : 
 
Časová dotace: 25 min. 
 
Postup:  Každé dítě má možnost říct v klidu své mínění. Každá stížnost je vedena takto: „Nic 
proti tobě nemám, ale zlobí mě …“. Oslovené dítě se nesmí ospravedlňovat, ale musí vždy 
odpovědět: “Děkuji, že jsi mi to konečně řekl(a).“ – v kruhu. 
Např.:“Milado, nic proti tobě nemám, ale štve mě, že si pořád chceš hrát s Janou, je to přece 
moje kamarádka“. 
Pokračuje se, až všechny děti, které chtěly, vysloví výtku vůči druhým. 
Jak se člověk cítí, když musí říct druhým, kteří ho zlobí, nejdříve něco přátelského?  
 
Reflexe : 
 

- Na Hance spolu vadí, že… se pořád směje – Hanka to neslyší poprvé, kritiku přijala 
- Paní asistentce na Robertovi vadí, že často používá slovo „postiženej“ (asistentka 

těles.postiženého žáka). Vadí to i více spolužákům. Robert to používá i k věcem → 
třídě bylo vysvětleno (byli dotázáni), co to znamená být postižený – deficit, který jsme 
si sami nezpůsobili, proto by se nám kvůli tomu neměl nikdo vysmívat. Robert věděl, 
že to někomu ve třídě vadí a přijímá kritiku (zvážněl) 

- Vaškovi vadí na Tomášovi, že na něj sahá (Tomáš to dělá i více spolužákům, je to pro 
něj příjemné). Hlásí se spolužáci, kterým Tomášův dotyk nevadí – převážně dívky. 
Ujasnili jsme si, na kterých místech (rameno, ruka, pohlazení po vlasech) a koho se 
Tomáš může dotýkat. 

- Všichni žáci, kteří byli s kritikou osloveni uvádí, že to neslyšeli poprvé, tzn.věděli, že 
jejich chování může někomu vadit. Všichni kritiku přijali. 
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Pokračování po 14-ti dnech (třída je kompletní). 
 
Cíl : zmapování situace – jak se jim daří hlídat si zlostná slova, informace o proběhlých 
aktivitách chybějícímu žákovi – umožnění mu, aby se vyjádřil k spolužákům – spolužáci 
k němu, pozitivní posílení vzájemných vazeb 
 
Časová dotace: 45 min. 
 
Postup:  

- shrnutí činností, které proběhly v minulé hodině + možnost si některé zopakovat 
- vtažení dříve chybějícího žáka do problematiky (Pepa) 
- zjištění efektivity proběhlých technik 
- zařazení nové techniky: LÍBÍ  SE  MI  NA  TOB Ě … – vybereme spolužáka, který 

nejvíce potřebuje pozitivní podporu – každý se může vyjádřit, co se mu na něm líbí 
(např.že má dobré nápady při hře, že hezky píše, je s ním sranda apod.). Postupně 
takto „vybereme“ všechny žáky.  

 
Reflexe : 

- žáci si od minule údajně více hlídají svá zlostná slova, pí.uč. to potvrzuje 
- Pepa ví od spolužáka, že minule mohli říkat nadávky – chtěl by ji někomu říct. Je 

opraven s tím, že jsme minule nadávky říkali, ale ne nikomu konkrétnímu  - jen měli 
vyslovovat zlostná slova (aby v sobě uvolnili vztek, napětí). Chtěl říct Robertovi 
„debile“. Pepovi bylo dále vysvětleno, že chceme mí dobré vztahy ve třídě, proto se 
musíme snažit ovládat – např. nahradit sprostá slova přijatelnějšími výrazy (do 
kurnika). 

- Žáci si chtějí zopakovat Hlasitou poštu – využíváme Pepu a jeho návrh slova „debile“ 
– Pepa je spokojený 

- Vracíme se k technice Na tobě mě zlobí ….  Pepa, který chyběl, má 1.slovo, může říct 
některému spoluž, co mu na něm vadí. Neví, proto se můžou spoluž.vyjádřit k němu. 
Zdeňce vadí, že si troufá na mladší (holky, bouchne do nich, pošťuchuje je – 
bezdůvodně). Pepa se brání, že si začaly, ale je „usvědčen“ třídou, že si začíná on.  
Neví, proč to dělá, ostatní si myslí: „baví ho to“. Tzn., že to dělal ze srandy - ale pro 
holky to sranda není. Pepa má za sebe říct, jestli se bude snažit s tím něco udělat. Jeho 
odpověď je: „asi to zkusím“. Tato odpověď není dostatečná, má o tom více přemýšlet 
(ano X ne). Spolužáci mu mají napovědět, jak jinak si ve škole může zajistit zábavu 
(kterou měl z toho, že bouchal holky) – rady: kreslit si (Vašek), povídat si (Standa), 
dělat srandy (Robert).  
Vaškovi na Pepovi vadí, že když mu odmítne dát své potí, tak ho za to Pepa bouchne. 
Je zdůrazněno, že každý máme právo říct NE, zvlášť když se jedná o naše věci. 
Rozebíráme, proč Pepa pití nemá (nestihne si ho ráno nachystat – návod, jak to dělají 
ostatní, že to stíhají, může pít i vodu z kohoutku ve třídě). Pí.uč. připomíná, že 
problém je v tom, že Pepa nenosí kromě pití ani svačiny (věčně něco nemá) – bude 
řešeno se sociálkou. 

- I další žáci chtějí pokračovat ve vyslovování toho, co je na druhých zlobí (navádění, 
nevracení zapůjčených věcí…) 

- Na závěr vkládáme k uvolnění atmosféry ve třídě techniku Na tobě se mi líbí …. 
Začínáme u Pepy (musel unést nejvíce kritiky). Žáci postupně vymýšlejí a chtějí 
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předat více pozitivních poselství. Jsou chváleni za kamarádství, ochotu půjčit věci, 
pomoci druhému, častý úsměv na tváři …. Např.Tomáš chválí Roberta za to, že je 
dobrý asistent (pomáhá mu), Pepa Jiřku za to, že jí jde dobře, lépe čtení (Jiřka se více 
snaží učit) apod.  

 
Projektová aktivita :   Upozorňování na sebe, zlost                          
 
A/ JMÉNA  
 
Cíl: představení se navzájem, sledování přezdívek – zesměšňujících oslovení 
 
Pomůcky: míček, figurka k házení 
 
Časová dotace: 5 min. 
 
Postup:  

1. sedneme si do komunitního kruhu – takto už zůstáváme i při všech následujících 
technikách 

2. házím figurkou a zároveň říkám jméno vybraného spolužáka – jak ho oslovuji 
3. rozbor přezdívky, příjmení, pokud spolužáka neoslovili jménem – vadí toto oslovení 

dotyčnému spolužákovi? Pokud ne, můžou mu tak říkat všichni; pokud ano – jak si 
přeje, aby ho třída oslovovala 

 
Reflexe :  

- zastavili jsme se pouze u 1 žáka – byl osloven příjmením – nevadí mu to, můžou mu 
tak říkat všichni. Představení proběhlo rychle, bez potíží. 

 
 
B/ UPOZORNIT  NA  SEBE 
 
Cíl: sebeprezentace, pohybová a hlasová odvaha, sebepojetí. 
 
Časová dotace : 10 min. 
 
Postup :  

1. Vedoucí hry navrhne, aby si každý hráč vymyslel způsob, kterým by na sebe upozornil 
ze všech nejdůrazněji. Může to být pohyb, křik, gesto; podmínkou je, že nikdo se 
nesmí nikoho dotýkat a nic poškodit. Na signál k zahájení se každý snaží na sebe 
upozorňovat.  

2. V následující debatě se mluví o tom, čím na sebe dotyčný upozornil a jak na sebe 
upozorňují ti, kteří se nyní nechtěli prezentovat. Jak jinak na sebe můžu upozornit, aby 
to druzí ocenili – ve kterých předmětech vynikají. 

 
Reflexe : 

- žáci se „stydí“, pobízí se vzájemně, aby se šli předvést 
- nakonec se předvedli pouze 2, a to tancem 
- je nutná pomoc vedoucího  - uvádím příklad, že např. Tomáš na sebe upozorňuje tím, 

že obvykle slušně pozdraví (ale i tím, že křičí – ovšem toto chování je pro školu 
nežádoucí). Stejně tak pomáháme podpořit i Danielu (upozorňuje na sebe tím, že je 
hodná, nemá kázeňské problémy) 

- Dominik uvede, že Daniela na sebe upozorňuje tím, jak (pro něj) směšně osloví Marka 
(údajně se tomu směje i ona) – vzhledem ke své vadě výslovnosti → komentuje to 
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pí.uč.tím, že Daniela má vadu výslovnosti, za kterou nemůže, proto není namístě se 
tomu smát. Dominik to dále nekomentuje 

- Tomáš nedokáže říct, ve kterém předmětu vyniká - pomáhá mu Nikola (podporující 
člen třídy). Stejně tak zpočátku Daniela – pak si vzpomene na přírodopis (podpoří 
pí.uč.Odstrčilová). Většina třídy uvádí, že vyniká v matematice nebo českém jazyce. 

 
 

C/ MÍSTA  SI  VYM ĚNÍ TI, KTE ŘÍ….. 
 
Cíl: uvolnění, spontaneita, pohotová reakce, vzájemné poznání 
 
Časová dotace: 10 min. 
 
Postup:  

1. odsuneme 1 židli, vedoucí hry stojí uprostřed kruhu a podává instrukci: „Místa si 
vymění ti, kteří vynikají v matematice“. Při výměně žáků si sedá na prázdnou židli. 

2. zbylý žák (na kterého židle nevyšla) vyvolává a zadává vlastní instrukci – co by se 
chtěl dozvědět (místo si vymění ti, kteří mají rádi Tv, Hv, kdo chodí rád do školy…) 

3. pí.uč. rozšiřuje instrukce na: kdo už někdy kouřil 
4. vedoucí hry končí instrukcí: kdo o sobě ví, že se dokáže hodně vztekat 

 
Reflexe: 

- s touto hrou žáci nemají problémy, neúčastní se pouze 1 žák (vzhledem k diagnóze je 
jeho pasivita předpokládána) 

- jako hodně „vztekající“ vstanou a chtějí si vyměnit místa 3 žáci 
 
 
 
D/ KDYBYCH  M ĚL  ZLOST 
 
Cíl: uvědomění si, jak se vyrovnávají s vlastní zlostí, rozčilením a naučit se rozlišovat vhodné 
– nevhodné způsoby odreagování vzteku 
 
Pomůcky: papíry, tužky 
 
Časová dotace: 20 min. 
 
Postup: 
  
1.) 3 žáci, kteří si o sobě mysleli, že se nejvíce ze skupiny vztekají budou „vedoucí“ skupin. 
Mají si vybrat zbývající žáky, se kterými chtějí být ve skupině. Tak vzniknou 2-3 členné 
skupiny. 
2.) Instrukce: Když má člověk zlost není nutné křičet okolo sebe, do všeho kopat, něco rozbít. 
Každý člověk je schopen se nějakým způsobem ovládnout. Napište, co jste doposud dělali, 
aby jste překonali zlost. Např. Tomáš včera překonal zlost tím, že vyběhl z místnosti (z 
jídelny) – což je žádoucí řešení situace (pokud to není ve vyučovací hodině). 
3.) jednotlivé skupiny mají přečíst (určí si sami, kdo výsledek přečte), co sepsali – jak se se 
vztekem vyrovnávají – zatím bez komentáře 
4.) v následujícím kole mají žáci určit (podtrhnout) pouze to chování (projevy vzteku), které 
považují za žádoucí a nakonec to, o kterém ví, že není vhodné – trestá se (poznámkou, 
důtkou) 
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Reflexe:  
- žáci v tichosti ve skupinkách sepisují své situace vzteku 
- žádoucí odpovědi: odejdu pryč z místnosti, sednu si a nevšímám si ho (začnu si hrát 

nějakou hru), řeknu to paní učitelce, zakřičím: nech toho, přestaň, běž ode mě 
- nežádoucí dopovědi: dám mu pěstí, rozčiluju se, peru se, schovám mu schválně jeho 

věci, bouchám do skříně, sprostě nadávám, provokuju 
- ujasnění, co mi za takovéto chování hrozí („ředitelská důtka“)  
- zdůraznění, že mám právo se bránit, ale udělám to tím způsobem, že řeknu: nech toho, 

běž pryč – tím jasně dávám najevo, že mi chování druhého vadí 
 
 
 
Projektová aktivita :  Nadávky 
 
Cíl: připravit žáky na útoky, kterým je (může být) vystaveno. Žáci se můžou zcela otevřeně 
před zraky dospělého zabývat nadávkami, které jsou mezi nimi běžné. To mívá paradoxní 
účinky – zrušení tabu je méně lákavé. Velmi citlivé děti se mohou trochu „otužit“. 
 
Pomůcky: papíry, propisky 
 
Časová dotace: 45 min. 
 
Postup: zamyšlení se nad otázkami: 
1. Proč jsme si dnes ve vaší třídě zvolili právě toto téma? 
2.  Proč asi lidé užívají nadávky? 
3.  Jaké nadávky mezi sebou používáte? 

- spojit se do skupinek (2 členné). Hledejte nadávky, které užíváte, znáte. Uvádějte 
všechny: mírné, ostré, laskavé, zlé 

- vraťte se do celé skupiny – uveďte slova vás napadaly (čte 1 nebo se ve dvojici 
vystřídají) 

4.  Přemýšlejte o tom, které nadávky jste ještě schopni snášet. 
5.  Kdy už se doopravdy zlobíte? Která nadávka vám nejvíce vadí? 
6.  Vyberte si ještě 1 nadávku  - takovou, vůči které by jste se chtěli „otužit“, která by se vás 
v budoucnu již neměla dotknout. Našli jste takovou nadávku? 
 
Poznámky: vyhodnocení: 

- Jak mě cvičení zaujalo? 
- Na co jsem přišel? 
- Co může žák v mém věku dělat, když mu někdo nadává? 
 

Reflexe: 
- žáci uznávají, že nadávky jsou problémem jejich třídy – větším než loni 
- odůvodnění, proč je používají: chtějí druhého naštvat nebo se brání (chtějí mu to 

vrátit, oplatit mu to) 
- nejdříve uvádíme příklady nadávek nahlas, přede všemi – chichotají se, stydí se?; 

stejně tak, když nadávky sepisovali ve dvojicích 
- při společném čtení sepsaných nadávek vyjadřuje 1 žákyně obavy, že to řekneme 

rodičům → ujištění, že neřekneme 
- 2 dívky pochopily zadání tak, že psaly pouze nadávky, kterými jsou uráženy právě ony 
- u společného čtení se také usmívají, ale už jsou uvolněnější, otevřenější; seznam 

nadávek je bohatý 
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- u děvčat v dané skupině jsme našli společný znak – nejvíc je rozčiluje nadávka 
vytvořená z jejich příjmení 

- Martin a Šarlota se přiznávají, že oni bývají v nadávkách provokatéři (začnou nadávat) 
– souhlasí, že s tím zkusí něco udělat, budou se snažit více ovládat 

- Štefanovi nejvíce vadí rasistické urážky („černoši do plynu“) – nebyl schopen to sám 
říct, oznámil to za něj spolužák, který toto vypozoroval 

- všichni se shodli, že to bylo „dobrý“ – téma považují za důležité řešit 
- jak se proti nadávkám můžou bránit? – nejlépe na ně nereagovat (nedat najevo, že nás 

to zlobí) – kdo nadává, záměrně provokuje 
- žáci se mají sami zamyslet nad tím, jestli chtějí ve třídě raději pohodu nebo si nadávat, 

urážet se → chtějí pohodu 
 
 
Projektová aktivita : Nadávky II 
 
A/ Sociometrické řady 
 
Cíl: rozehřátí, motivace k tématu, komunikace ve skupině 
Hra nutí hráče, aby se rychle dohadovali a dohodli. Hráči se snaží vždy rychle seřadit podle 
zadání. 
 
Časová dotace: 10 min. 
 
Postup:  

- seřadit se podle toho, kdo ve třídě nejvíce nadává – používá nadávky 
 
Reflexe : 

- žáci se zpočátku neřadí, rozpačitě stojí, je nutná zásah vedoucího 
- někteří navrhují Martina nebo Andreu → dávám jim za úkol, ať se tito dva dohodnou. 

Na 1.místo jde Martin 
- i dále je nutné jim pomoci, aby se rozhodli – dostanou instrukci, že následujícího 

vybírá poslední zařazený (určí ze zbývajících, kdo bude stát vedle něj v řadě – kdo ze 
zbývajících užívá často nadávek) 

- žáci proti tomuto postupu neprotestují – na konci stojí Mirek (ten je po celou dobu 
pouze pozorovatelem, nic spontánně nekomentuje) 

- na závěr vedoucí okomentuje, že tato řada je aktuální, neznamená to, že to takto bude 
vždy 

 
 
B/ Nadávky 
 
Cíl:   před zraky dospělého zabývat nadávkami, které jsou mezi nimi běžné. To mívá 
paradoxní účinky – zrušení tabu je méně lákavé. Velmi citlivé děti se mohou trochu „otužit“. 
 
Pomůcky: papíry, propisky 
 
Časová dotace: 80 min. 
 
Postup: zamyšlení se nad otázkami: 
1. Proč jsme si dnes ve vaší třídě zvolili právě toto téma? 
2.  Proč asi lidé užívají nadávky? 
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3.  Jaké nadávky mezi sebou používáte? 
4. Spojit se do skupinek (2 členné) – žáci si mohou vybrat, s kým chtějí spolupracovat. 
Hledejte nadávky, které užíváte, znáte. Uvádějte všechny: mírné, ostré, laskavé, zlé.  
5. Vraťte se do celé skupiny – uveďte slova vás napadaly (čte 1 nebo se ve dvojici vystřídají) 
6. Přemýšlejte o tom, které nadávky jste ještě schopni snášet. 
7. Kdy už se doopravdy zlobíte? Která nadávka vám nejvíce vadí? 
8.  Vyberte si ještě 1 nadávku  - takovou, vůči které by jste se chtěli „otužit“, která by se vás 
v budoucnu již neměla dotknout. Našli jste takovou nadávku? Chcete si vyzkoušet, jestli 
dokážete své rozhodnutí uskutečnit? Požádejte někoho, aby vás tak zkusil oslovit. 
 
 
Poznámky: 
Vyhodnocení: 

- Jak mě cvičení zaujalo, překvapilo? 
- Na co jsem přišel? 
- Co může žák v mém věku dělat, když mu někdo nadává? 
 

Reflexe: 
- žáci souhlasí, že téma nadávky patří do jejich třídy 
- důvod, proč nadávky používají:  

� aby se uklidnili 
� urazili někoho 
� „nasrali“ někoho 
� vyprovokovali někoho 
� aby udělali srandu – ovšem druhý to tak nemusí pochopit 

- utvoření dvojic probíhá bez problémů, zbývá Mirek s Katkou – utvoří dvojici spolu 
- u sepisování nadávek se pochechtávají, chtějí ujistit, jestli opravdu můžou psát i ty 

sprosté, chtějí vědět, jestli to neřekneme rodičům 
- před učiteli se údajně stydí mluvit sprostě, protože by dostali poznámku 
- při čtení nadávek postupně ustává smích (zveřejněné tabu už pro ně není tak 

atraktivní) 
- Martin někdy provokuje Katku tím, že ji zatahá za tričko – pro kluky je to sranda, ale 

Katka je naštvaná. Martin se u tohoto rozboru situace vzteká, prudce praští pěstí do zdi 
(aby se uklidnil), ale zůstává sedět na místě. 

- Lukáš se na základě pohledů na Andreu rozčiluje („nečum tak blbě“ apod.), říká, že 
chce jít zpátky do áčka, že tu s těma krávami nechce být – v áčku jsou normální holky. 
Ale je dobrej Martin …. 

- O nácvik proti provokacím má zájem Honza – provokujícím je Martin. Honza roli 
hraje dobře, Martina to v takovémto případě viditelně přestává bavit, s provokacemi 
končí. Dalším zájemcem je Andrea  - z časových důvodů jí není možno vyhovět – 
slibujeme pokračování nácviku provokací. 

- Na konci hodiny chceme, aby se ještě jednou postavili do sociometrické řady – podle 
četnosti nadávek ve třídě. Martin odmítá a vyčítá školní psycholožce, že kvůli ní bude 
muset někam jet. Je mu vysvětleno, že to není kvůli ŠP, ale z důvodu jeho chování. 

- Paní uč.Odstrčilová hodnotí, že takto vyhrocené to mezi nimI ještě nebylo 
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Projektová aktivita: Přípravy na zážitkový kurz  

 
Program : Ověřování funkčních skupin  – procvičování sociálního učení, komunikativních 
dovedností  - téma: Vím, že mi pomůžeš 

�  zážitkové formy práce 
�  psychologické testy 
�  řízení skupiny 
�  prezentace své skupiny 

 
Pomůcky : balící papír, barevné papíry, nůžky, lepidlo, fixy, pastelky 
 
Náplň jednotlivých činností : 
 

1.) aktivitka– seznamovačka (rozehřívačka)-  KROK VPŘED 
Časová dotace : 15 min. 
Žáci stojí v půlkruhu a na otázku lektora vystoupí vždy ti, jichž se otázka (charakteristika) 
týká. Pak se vrátí na své  místo a následuje otázka další. Žáci během hry vidí, kdo má jaké 
zájmy, hodnotové orientace atd. Hra je vhodná na adaptační pobyty, kde se žákovský kolektiv 
teprve poznává. 
Příklady otázek: 

� Kdo má doma pejska? 
� Kdo sirád čte knihy? 
� Kdo rád poslouchá hudbu? 
� Kdo rád kreslí? 
� Kdo rád tančí? 
� Kdo umí brejkovat? 
� Kdo rád sportuje? 
� Kdo pomáhá doma rodičům? 
� Kdo byl někdy u moře? 
� Kdo má rád na ŠvP svého kamaráda? 
� Kdo se často pere? 
� Kdo ví, že by se měl chovat lépe? 
� Kdo pomáhá slabším spolužákům? 
� Kdo by se chtěl změnit-zlepšit? 
� Která z přítomných děvčat(z chlapců) se tady zamilovala? 

 
Každý žák si počítá, kolikrát vystoupil z řady. Kdo vystoupil nejčastěji- kdo nevystoupil 
vůbec? 
 
2. Pojd’me to říci jinak  
Cíl-najít náhradu za nadávky a naučit se je požívat 
Časová dotace : 40 min. 

� Cíleným rozhovorem navedeme žáky na různé jiné možnosti, které se dají užít 
místo nadávek (Kur-dek, her-dek, zmr-zlinka čokoládová, kre-vetka, haj-
daláčku, ču-mílek,…) 

� Žáky rozdělíme na dvě skupiny a oni sami vymýšlí náhražky vulgarismů, 
zapisují si je (lze pojmout i jako soutěž o nejvtipnější a zároveň nejefektivnější 
náhražku).  
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� Prezentace – společná práce obou skupin, z návrhů vybereme nejzdařilejší 
náhražky a ty si zapíšeme na balící papír.Pokud budou žáci i nadále používat 
sprostá slova místo vytvořených náhražek přijde o životy, které obdrželi na 
začátku pobytu. 

3.Kočovní herci 
Cíl : komunikace, spolupráce, naučit se úspěšně zvládnou situace, které vedou k agresivnímu 
chování a vulgárnímu vyjadřování, tolerance, ohleduplnost 
Časová dotace: 30 min.- fáze přípravy (dramatizaci – necháme na projektové hodiny ve škole 

� Motivace: Kdo to byli kočovní herci?... To byli lidé, kteří se toulali světem od 
města k městu, od království ke království a někde zahráli věci smutné, někde 
veselé. My jsme také herci, tak si zahrajeme. 

� Žáky rozdělíme do menších skupin (2-3 žáci ve skupině) 
� Úkolem je si zavzpomínat na všechny možné situace, ve kterých se dostali do 

konfliktu se spolužáky, učiteli či rodiči a tyto situace popsat na papír. 
Další část-tj. dramatizaci necháme na projektové hodiny ve škole – vyučující upraví 
jednotlivé role zúčastněných osob v hádce tak, aby byl na každém lístku jasně stanoven postoj 
„herce“, kterého se žák musí při dramatizaci držet. Lístky umístíme do krabice a děti si role 
herců losují. 

� Po každé předvedené modelové situaci provedeme se žáky jejírozbor. 
1. Prezentace skupiny – ze zhotovených materiálů připravíme ve škole prezentaci na 

panelech školy.  
2. Závěr :  Poslední den adaptačního pobytu vyhodnotíme práci skupin a dodržování 

pravidel. 
3. Reflexe : 

� Co jsou a co nejsou vulgarismy? 
� Používáš vulgarismy? 
� Používají tví spolužáci vulgarismů ve škole? 
� Jak budeš reagovat, když uslyšíš vulgarismy u Vás doma nebo ve škole? 
� Budeš nyní používat raději náhražky vulgarismů? 
� Naučme se společně nebát se řešit nepříjemné věci a hádky či konflikty! 
� Mluvme otevřeně se svými kamarády i dospělými! 

 
 

2.blok - Vím, že mi pomůžeš 
 
 
Program : Ověřování funkčních skupin ochránců – procvičování sociálního učení, 
komunikativních dovedností  - téma: Vím, že mi pomůžeš 

�  zážitkové formy práce 
�  psychologické testy 
�  řízení skupiny 
�  prezentace své skupiny 

 
Pomůcky : balící papír, barevné papíry, nůžky, lepidlo, fixy, pastelky, magnete 
 
Náplň jednotlivých činností : 
 

1.)Kruhové rozhovory 
Cíl - hra vede k dynamické interakci mezi hráči, které napomáhá i hudba a pohyb 
Časová dotace -20 min. 
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� Hráči utvoří dva soustředné kruhy –na zapnutou hudbu příjemného, dynamického 
charakteru se hráči obou kruhů pootočí do směru tak, že se každý kruh otáčí jiným 
směrem. 

� V momentě, kdy hudba zmlkne, se hráči obou kruhů obrátí tváří k sobě a utvoří 
diskusní dvojice nebo trojice.Úkolem takto vzniklých skupinek je probrat téma, 
které jim zadá vyučující. 

� Příklady diskusních témat : Psi a zvířátka-proč si lidé pořizují psy 
                                            Láska 
                                            O kom můžeš říct, že je to dobrý člověk 
                                            Nejlepší film, který jsem viděl 
                                            Pomoc slabšímu – jak jsi někomu pomohl 
                                            Atypické chování – je pomsta správná nebo není   

� Závěr: Okamžik platonického sbližování- tento „okamžik“ trvá + min. a během ní se 
hráči snaží chytit toho protihráče, se kterým si nejlépe rozuměli. Chytí se za ruce a 
zdvihnou je nahoru. 
 

2.)Lipogramy 
Cíl –opět další forma seznamovačky, která je zároveň tréninkem percepce 
Časová dotace – 20-30 min. 

� Lipogramem rozumíme otisk rtů nalíčených rtěnkou na aršík papíru. 
� Zajímavá verze je pokud se provede anonymně-pak na zadní stránce musí být dopředu 

napsána jména nebo čísla dětí- pak děti hádají, kdo je autorem lipogramu 
� Vítězem je pak žák, který určil nejvíce správných lipogramů 
� Pro děti jsem zvolila tvořivou verzi hry- kdy lipogram je kompletnějším odrazem 

osobnosti. Žáci svůj lipogram doplní čím chtějí, např. textem, kresbou a zanechají tím 
na něm pečeť své osobnosti. Prakticky to znamená, že mohou ke svým lipogramům 
přikreslit nebo připsat různé doplňky (zuby, vousy, výroky, komentáře, průpovídky) 

� Závěr: Po odhadu autorů lipogramů si každý odtajní  a podepíše své dílo. 
Prezentace – po návratu do školy připravíme galerii našich uměleckých výtvorů na 
panelech školy. 
 
 

2.)Co jsem raději neměl dělat 
 
Cíl:uvědomit si, že chybám se člověk nemůže vyhnout a že je možné se z nich poučit. 
Časová dotace: 60 min. 

� 1. Úkol: nakreslete, co jste raději neměli dělat 
� 2. Úkol: na druhý výkres namalujte dva obličeje (jeden klidný, druhý rozčilený)- 

našim žákům je lepší obličeje předkreslit a oni budou jen ve skupinách dopisovat, 
co žáci udělali špatného a co raději neměli dělat, u klidného obličeje- co by řekl 
jejich chybě někdo, kdo má  pochopení pro děti, které občas chybují. 

� 3. Úkol: Nejdůležitější šestka- která mi pomůže. 
Cíl: Cvičení umožní hovořit o nejdůležitějších osobách v životě dítěte se 
zaměřením na kamarádství a pomoc slabšímu. 
Na přiložených obrázcích – rozkvetlá louka, vlak a balónky necháme děti 
samostatně dopsat jména osob (dospělých i kamarádů), o kterých ví, že jim vždy 
pomohou a na které se mohou spolehnout i když provedou chybu či něco na co 
nebudou pyšní a za co se budou stydět. 

  
 
Prezentace skupiny: ze zhotovených materiálů připravíme ve škole po návratu z adaptačního 
pobytu prezentaci na panelech školy.  
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Závěr :  Poslední den adaptačního pobytu vyhodnotíme práci skupin a odměníme práci 
nejlepších ochránců 
 
 
 
 
Reflexe : 

� Co jsou to lipogramy? 
� Namaloval by jsi stejný lipogram nebo se ti více líbil lipogram některého tvého 

kamaráda? 
� Proč děláš něco, za co tě dospělí kárají a jsi za to trestaný? 
� Rád zlobíš- líbí se ti zlobit a s kamarády se pereš? 
� Nejsi raději spokojenější, když tě dospělí chválí a kamarádi tě berou mezi sebe? 

 
 
Projektová aktivita : Vlastní a cizí přání 
 
Cíl:   
Srovnání vlastních přání s přáními důležitých vztahových osob – sociální dovednosti při 
kooperaci – jednání v rolích, které dítě zastává a v rolích důležitých vztahových osob – 
tvořivost v obecné komunikaci (postoje, hodnoty a jejich projekce do chování a přání různých 
skupin – tolerance a pohled na svět očima druhého 
 
Pomůcky: kartičky s obrázky (rodič, učitel, dítě, žák, profese), fixy, lepidlo, karton 
Časová dotace: 50 minut 
 
Postup:  
1.)Děti dokončují větu: Kdybych teď mohl vyslovit jediné přání, bylo by to... Odpovídají po 
kruhu. Děti se rozdělí do skupin podle role – např. učitel.  
2.)Děti pracují ve skupinách, uvědomují si, jaká přání mají jednotlivé skupiny lidí ve vztahu 
k jiným, co si přejí učitelé od žáků, co žáci od učitelů, co rodiče od dětí, co děti od rodičů… 
Všechna přání zapisují. Diskutují o zapsaných přáních a vyberou tři, která považují za 
nejdůležitější. Ta zapíší na připravené kartičky a nalepí na karton. Graficky ztvární. 
3.) Zástupci jednotlivých skupin představují u prezentace svůj výběr a zdůvodňují jej. Tak se 
všichni vystřídají. (Pozorné naslouchání, zamyšlení se nad přáními jiných). 

Reflexe :  
Děti odpovídají písemně na zadané otázky, kdo chce, může přečíst odpovědi před třídou, 
společně zhodnotíme. Spolupráce ve skupině byla velmi dobrá, žáci hodnotili své postoje 
k přáním své skupiny i k přání ostatních. Kladně hodnotili, že mohli vyslovit svůj názor a 
ostatní ve skupině o něm diskutovali.  
 
 
Projektová aktivita : Poznáváme se navzájem       

 
Cíl :  přispět k poznání dětí ve třídě, zlepšení komunikace mezi nimi, nácviku spolupráce i 
tolerování ostatních. Zkvalitnění vztahu mezi učitelem a žáky, mezi dětmi navzájem i vztahu 
k sobě samému. 
 
Pomůcky :   
Molitanový míček 
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Postup : 
1) Co se mi líbí na……… 
Cíl : vzájemné poznání a uvědomování si druhých 
 
Hráči sedí v kruhu, učitel drží v ruce míček, který hodí některému z dětí se slovy: „Házím 
míček…, protože se umí např. krásně červenat.Vybraný žák chytí míček a hází jej dalšímu, 
přičemž hledá „něco“,  co se mu na zvoleném spolužákovi líbí, čeho si na něm váží. 
Pokračujeme tak dlouho, až jsou vybráni všichni. 
Poznámka: na počátku hry se domluví pravidlo - mluví jen ten, kdo má míček.  
 

3) Já – pantomima 
 

Cíl : sebepoznání, osobnostní rozvoj 
 

Každý účastník si připraví a předvede krátkou pantomimickou kreaci na téma –  
a) co nerad dělám, co nesnáším 
b) moje typická vlastnost 
c) co dělám rád, jakou činností se nejraději zabývám 
Ostatní žáci hádají, co chtěl spolužák vyjádřit. 
 
Reflexe : 
 
1)Děti byly k sobě (ač se jedná o hodně problémovou skupinu 7. třídy)nečekaně tolerantní. Na 
každém žáku bylo nalezeno bez problému to, co je na něm hezké, milé, 
úctyhodné,…Rozehrával učitel, který si sám vybral toho žáka, u kterého předpokládal, že by 
mohl zůstat dlouho opomenut. 
2)V této části bylo zajímavé, že většina žáků si uvědomuje především své špatné vlastnosti, tj. 
zřejmě ty, za které jsou káráni. Téměř nikdo si jako svou typickou vlastnost nevybral 
vlastnost pozitivní, pochvaly hodnou.  
Při zobrazení činností mě zaujalo uvědomování si rodinných poměrů jednotlivých dětí. 
Někteří přebírají povinnosti svých rodičů v péči o mladší sourozence, což cítí jako velkou 
zátěž. Jiní využívají volného pohybu a přemíry volného času bez kontroly rodičů 
k nejrůznějšímu negativnímu chování, což si rovněž uvědomují 
 
 
Projektová aktivita : Poznáváme se navzájem. Já a My. Náš volný čas. 

 
Cíl: poznávání se navzájem,poznání žádoucí náplně volného času, osobnostní rozvoj, 
kreativita 
 
Pomůcky: lístečky s jednotlivými náplněmi volného času,  čepice (krabice) na losování,pera, 
fixy, volné listy- dvě barvy (světlá pro kladné hodnocení, tmavá pro zápory) 
 
Časová dotace: 45 min. 
 
Postup:  
Koberec musel přistát v kouzelném lese. Jelikož zde ale sídlí loupežníci, musíme se 
dorozumívat beze slov, tj. pantomimicky. 
1) Děti předvádějí, čím vyplňují svůj volný čas.Ostatní činnost hádají. 
2) Z klobouku (z krabice) si losují lístečky s nejrůznější volnočasovou náplní, pantomimicky 
ji ztvární. Ostatní mají činnost poznat, pojmenovat a určit, zda je tato činnost vhodná či 
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nevhodná. 
 
Reflexe: 
Na závěr žáci vypíší na archy pozitivní /negativní využití volného času tak, jak si je z ukázek 
zapamatovali.  
                   
                    
Projektová aktivita : Poznáváme sami sebe 
 
Cíl:  přispět k poznávání sebe sama, svého vnímání, prožívání, uvědomění si svých pocitů, 
svých emocí 
              
Pomůcky: stopky, předepsané lístky s různými druhy emocí, krabička, předtištěný pracovní 
list 
 
Postup: 
1) Kočička 
 
Cíl: osobnostní rozvoj, cvičení sebeovládání, zaměřeno na regulaci vlastního 
neverbálního projevu  
 
Žáci si vytvoří libovolné dvojice. Jeden hráč stojí na místě,druhý se   k němu přibližuje, 
obchází jej a neustále opakuje:"Já jsem smutná kočička, usměj se na mě!", přičemž se všelijak 
pitvoří a snaží se svým chováním druhého rozesmát. Ten by měl ovšem co nejdéle zachovat 
kamennou tvář. Rozesmívání může trvat maximálně 3 minuty, poté si dvojice vymění role. 
Každé dvojici se měří čas. ( Je zakázáno kočičkám, aby se druhých dotýkaly. ) Vítězem je 
hráč, jehož rozesmání trvalo nejdéle. 
 
Reflexe: Děti hovoří o tom, zda se ovládly či ne, proč ano, proč ne. Jestliže ano, jakou taktiku 
zvolily pro udržení vážné tváře. Jaké zkušenosti mají s tímto druhem sebeovládání ve svém 
životě. (Vedeme děti k poznání, že jde, abychom ovládali svou tvář, svou   mimiku tak, aby 
nevyjadřovala naše emoce, abychom se dokázali tvářit jinak, než jak se cítíme. Je to správné 
ovládat svou tvář a tvářit se jinak…..?) 
  
2) Detektivové 
 
Cíl: sebepoznání, osobnostní rozvoj 
Celá skupinka se rozesadí do kruhu. V krabičce jsou lístečky s příklady pocitů a nálad. Hráči 
si losují lístky a mají za úkol danou náladu,  dané citové rozpoložení pantomimicky znázornit. 
Ostatní hádají a pojmenovávají psych. stav, jenž spolužák předvádí. (př. Jsem šťastná, jsem 
nervózní, zlobím se, vztekám se, ....)   
 
Reflexe: Žáci si uvědomují, že verbální komunikaci doprovází komunikace neverbální, kterou 
si člověk většinou ani neuvědomuje, ale která napovídá o člověku mnohé. O něm, jeho 
pocitech, náladách, prožívání… a většinou je verbální a nonverbální komunikace v souladu. 
„Mluvíme beze slov.“  Protikladem = hra Kočička. 
 
3) Pocity - pracovní list  
Na základě předchozí hry se žáci zamýšlejí nad sebou, nad svými příjemnými a nepříjemnými 
pocity a tím, kdo či co je vyvolává. Svá zamyšlení pak zaznamenávají do připraveného listu, 
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jenž je rozdělen na tři části. V 1. části zapřemýšlí nad tím, kdy jsou šťastni a z čeho mají 
radost,  
ve 2. části, kdy jsou smutní a nešťastní. Ve třetí dumají nad tím, kdy a za co si myslí, že by 
zasloužili pochvalu a pohlazení.    
 
                                                         
Projektová aktivita : O zlatou rybku 
 
Cíl:  zlepšit vztahy ve skupině 
Pomůcky: tužky, papíry, židle- komunitní kruh 
Časová dotace: 45 minut 
 
Postup:  
Pohybovka na začátek hodiny: Čilá statistika 
 
POHYBOVKA NA UVOLNĚNÍ, POHOTOVOU REAKCI A VZÁJEMNÉ POZNÁNÍ 

1. Učitel si připraví otázky směřující k tomu, aby se hráči mohli něco zajímavého o sobě 
dozvědět. Hráči pak podle ohlášeného klíče vždy přeběhnou a vytvoří dva zástupy, 
jeden napravo a druhý nalevo. 

2. Úkoly: kdo rád játra-kdo nerad, kdo si rád povídá- kdo rád mlčí, kdo rád zpívá-a kdo 
ne, kdo už ochutnal pivo- kdo ne, kdo už spal v noci v lese- kdo nespal, kdo umí 
plavat- kdo ne, kdo umí jezdit na kole – kdo ne, kdo se těší na prázdniny- kdo, kdo se 
rád učí, kdo se rád hádá, kdo se rád pere, kdo rád zlobí ve škole, kdo kouří, kdo je 
nebo už byl zamilovaný,… 

3. Hra musí mít spád, aby nebyl čas na řeči a dlouhé přemýšlení. 

4. Po hře následuje debata o tom, co nás překvapilo, co jsme o někom nevěděli. 

Hra o zlatou rybku 
1. Úvodní motivace – Když chytíme zlatou rybku, splní nám tři přání. Mohli bychom na 

ni však čekat dlouho, proto zkusíme být tou zlatou rybkou sami a pomoci si vlastními 
silami. Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli, co by se dalo ve skupině zlepšit. Co by 
napomohlo, aby se v ní všichni cítili lépe a příjemněji. 

2. Každý žák dostane papír a na něj napíše svá tři přání, která se týkají vždy někoho 
konkrétního ze skupiny : např. „Jardo, přál bych si, aby jsi mi již nikdy neříkal prde.“ 

3. Po samostatném zapsání svých tří přání – každý nahlas přečte konkrétní přání a vždy se 
při tom přímo obrací na konkrétního spolužáka. Oslovený nemusí odpovídat ani 
reagovat. Sám zváží, jestli vyslechnutému přání vyhoví 

4. Učitel by v této fázi měl zdůraznit, jakou sílu má také kouzelné slůvko: „Promiň“ 
5. Kdo byl osloven, má právo zase svým přáním oslovit dalšího kamaráda ze skupiny. 
6. Pokud jsou přání splnitelná, je vhodné jim vyhovět. 
7. Na závěr hry společně vybereme, které přání nebo odpověď se jim nejvíce líbila a kdo 

si zaslouží putovní „Řád zlaté rybky“ – ten společně vyrobíme  a namalujeme. 
 

Poznámka: 
Při hře by učitel měl pomoci slabším spolužákům a při komunikaci připomenout některá 
pravidla, která známe z předchozí aktivity – Hádáme se : 
- umět naslouchat druhému 
- vyjádřit pochopení pro názor druhého 
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- jednat o problému 
- neútočit na druhého 
- vymýšlet řešení, které je přijatelné i pro druhého 
- nemusíme dojít ke stejnému názoru, ale lze dojít k pochopení názoru druhého 

                           
 
Reflexe : 
Vezmeme si ponaučení, o tom jak nás vidí spolužáci a co bychom na sobě měli změnit, 
abychom se ve skupině cítili lépe.Je možné se vždy dohodnout a shodnout? Chci na sobě 
pracovat? Chci být lepší? Chci se ve skupině lépe cítit? 
 
 
Projektová aktivita : Imaginární nadávání 
 
Cíl:  pochopit, že ranit někoho můžeme nejen slovy, ale i gesty, intonací či úrovní hlasitosti 
Pomůcky: žádné 
Časová dotace: 15 min. 
 
Postup:  

1. Vždy dva žáci se pokusí vést spor pomocí dvou smyšlených slov. Jeden například stále 
používá jen slovo „Limoto“, zatímco druhý reaguje jen slovem „Ratebo“. 

2. Mají si vyzkoušet různou intonaci, gesta, situaci nadřazenosti a podřízenosti a také se 
vžívat do různých stupňů naléhavosti a rozčilení během hádky.  

3. Aby hádka, byť nereálná, nezůstala „viset ve vzduchu“ měli by se žáci po hře 
formálně usmířit.  

 
Poznámky: 
 
Protože se jedná o dramatický projev, je vhodné oslovit nejdříve ty z žáků, kteří s takovým 
chováním nemají problémy. Žáci by se měli u této aktivity cítit dobře, neměli by se bát 
projevit své emoce před ostatními, proto je vhodné u ostýchavějších skupin nebo u skupin, 
jejichž členové se ještě moc neznají, zařadit tuto aktivitu až na odpoledne nebo ke konci dne.  
 
Reflexe :  
Po počátečním studu se hra změnila ve velkou legraci,rozené herce bavila,ostatní se 
bavili,nesměle se přidali další.Jen 3 žáci nedokázali aktivitu realizovat. Podle mého chtěli, ale 
neustáli by smích kolektivu. Protože děti braly tuto aktivitku jako neosobní-netýká se mne 
nebo mé rodiny,je to jen role- byly schopny vžít se do role a následný potlesk publika a 
podání ruky hádajících se byl pro ně přirozeným. 
 
 

Projektová aktivita : Nadávací časopis 
 
Cíl:  uvědomit si, kolik nevhodných slov používáme denně při konverzaci se svými vrstevníky 
a jaký mají podtext 
Pomůcky: psací potřeby, pracovní papíry, velký papír na prezentaci, nástěnka 
Časová dotace: cca. 30 minut 
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Postup:   

1. Náhodné rozdělení do stejně velkých skupin (3 - 5) 
2. Instrukce: Napište na své pracovní papíry všechny nadávky, které sami používáte nebo 

je používají vaši vrstevníci 
3. Spojení skupin do komunikačního kruhu – skupiny se střídají a snaží se v rámci 

celoskupinové diskuze zařadit nadávky na velkém papíru do těchto kategorií: 
a) Vtipné: Křivochcánek 
b) Urážlivé: Ty idiote! 
c) Zraňující – obecné: Parchante! 
d) Zraňující – konkrétní osobu: Ty Žďáre! 
e) Diskriminující: Rákosníku! Cigoši! 

Rozbor: 
Které nadávky se v naší skupině objevují nejčastěji a z jakých důvodů je používáme? 
Ve které kategorii se nachází většina nadávek chlapců namířených proti dívkám a naopak? 
Která skupina je nejvíce zraňující? 
Jak se cítíte, když vám někdo takto nadává? 
 
Poznámka: 
Žádná nadávka není nevhodná, potřebujeme zjistit reálný obraz skupiny, proto žádné nadávky 
nezakazujeme.  
 
Reflexe: 
Jako nejvíce urážející vnímají děti nadávky vycházející z jejich jména,příjmení a týkající se 
rodiny. / d/e/. Vulgarismy jim jako nadávky nepřipadají,považují je za vtipné,smějí se 
jim,pokud je říkají,pakliže jim někdo takto říká,již jim to vtipné nepřipadá. Každý uvedl 
nadávku,kterou je ještě ochoten snést,poté jsme trénovali nadávat si – všichni do kruhu :“ ty 
krávo“ –šlo o to ustát nadávku,nedat se jí vyprovokovat. Zajímavé bylo,že 1 dívka vůbec 
nebyla schopna nadávku vyslovit-vůbec je  totiž nepoužívá. 
Z hlediska věku /6. a 8.třída/ je patrné složení nadávek .Mladší děti používají spíše vtipné a 
urážlivé nadávky,vycházející z přezdívek a slova označující pohlavní orgány,starší děti 
inklinují spíše ke zraňujícím a  diskriminujícím nadávkám /viz týkající se rodiny apod. 
 
Závěr :  
Některé nadávky mi vadí, ale těch si nebudu všímat a nenechám se vyprovokovat. 
Pokud mi někdo nadává, otočím se a jdu pryč. 
Řeknu nadávajícímu ať mi dá pokoj. 
Požádám učitele, aby mi pomohl . 
 
 
Projektová aktivita : Království dobra a zla 
 
Cíl: komunikace, spolupráce, rozpoznání agrese 
Pomůcky: velké archy papíru, psací potřeby,barvy,fixy,kartičky vlastností,šablona erbu, 
nápisy s názvy království 
Časová dotace: 30 minut 
 
Postup: 
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1. Děti se rozdělí do skupin náhodným výběrem –  prvý, druhý – podle velikosti,podle 
barvy oblečení,… Skupina si vylosuje ,zda bude vytvářet Království Dobra nebo 
Království Zla.  

2. Děti sestavují a vytváří na karton položený na   lavici Království Dobra – projevy 
kladného chování a kladné vlastnosti a Království Zla – projevy záporného 
chování,záporné vlastnosti – manipulace s pojmy, hesly,slovy./ Cenné jsou výrazy,na 
které přijdou samy,poté používají připravené kartičky/,někteří žáci malují-spokojené 
tváře,sluníčko,…x mraky a smutek, tmavý les,….. uprostřed si nechají místo na erb 
království,který dodatečně přilepí nebo si jej podle šablony obkreslí,… 

3. Každá skupina prezentuje výsledek své práce 

4. Poté  skupiny  zapíší do připravených erbů – 1.skupina  klady a druhá zápory. 

Z hlav / busta/ vyrobených v hodinách keramiky si vyberou panovníka pro své 
království. 

5. Upevnění erbů nad území daného království. 

6.  Bez ohledu na to ,které království jste vytvořili,se sami za sebe rozhodněte,kde chcete 
žít – děti se řadí k jednotlivým erbům. 

7. Společně spočítáme výsledek a zhodnotíme : je mi dobře tam,kde vládne….. 

Poznámka: Na výtvarné dokončení  prezentace budou mít čas ještě v 5.hodině 
Reflexe:     Jak je to u vás ve třídě? 
                   Jaký erb byste své třídě přiřadili? 
                   Jde to změnit?  Jak?  Jak můžeš pomoci ty? 
 
 
 
Projektová aktivita : Rád slyším, nerad slyším 
 
Cíl:  otevřené sdělení emocí, vzájemné poznání, sebepoznání, humor 
 
Pomůcky: formát papíru A4 s předkreslenou hlavou s velkýma ušima („sloní uši“), pastelky, 
fixy 
 
Časová dotace: 45 min. 
 
Postup:  

� Žáci mají společně přemýšlet o tom, jaká slova neradi slyší  - co jim ubližuje, co je 
štve, rozčiluje (ve škole, v rodině, mezi kamarády….) 

� Dále mají společně pouvažovat o tom, co naopak slyší rádi, co je potěší, uklidní, 
povzbudí 

� Žáci dostanou předtištěné papíry s hlavou a sloníma ušima  - do těch mají zapsat věty, 
které rádi slyší/neradi slyší 

� Zároveň mají dokreslit „svůj“ obli čej 
 
Reflexe: 
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- žáci nejdříve uvažují obecně (nadávky, oslovování příjmením) – po zopakování 
instrukce už píší konkrétní věty, oslovení 

- množství pozitivních i negativních vět je celkově vyvážené 
- tematicky spíše začínali tím, co rádi/neradi slyší ve škole, až poté vzpomínali na to, co 

se odehrává doma 
- vyhrají si s dokreslením obličeje, grafikou a úpravou písma 
- celkově techniku hodnotím jako přínosnou, se splněním cíle  

 
 
Projektová aktivita : Poznáváme se navzájem - Já a my 
                                    Létající koberec 

 
Cíl: přispět k poznávání se dětí mezi sebou, zlepšení komunikace mezi nimi, 
 
Pomůcky: arch balícího papíru, pastelky, fixy    
 
Časová dotace: 60 min. 
 
Motivace: moderní pohádka   
 
Bude- nebude, v elektronické době bude vládnout král Noutbúk 3. Za manželku bude mít 

kouzelnici Empé šestku, která vlastní nejmodernější létající kouzelný koberec, na kterém 

přilétá ke všem špatnostem, které ještě ve světě přetrvávají. Královna chce zničit všechno zlo 

na světě a chce vytvořit svět přátelství, lásky a her. Sama však na tuto práci nestačí a hledá 

pomocníky. Pojďte, poletíme s ní a pomůžeme ji vytvořit takový nový svět. 

 
Postup:  
1. Žáci se shromáždí na "létajícím" koberci a navzájem se představí jménem některé 
pohádkové postavy. 
2. V prvním kole hovoří o svých koníčcích. 
3. Ve druhém kole povídají o tom, co vidí, co se jim zdá na okolním světě zlé, co by chtěli 
změnit. 
4. Vypraví se tedy s kouzelnou královnou na cestu měnit svět. Musí si však připravit koberec 
na cestu. Koberec (balící papír) pomalují pohádkovými motivy. 
 
Reflexe:               
Koberec použijeme jako prezentaci tématu. 
                       
                                                                      
 
                                                                      
Projektová aktivita : Hádáme se 
 
Cíl:  naučit se ovládat a řešit konflikty 
Pomůcky: kartičky s připravenými způsoby jednání, přehrávač – hudební kulisa, židle- 
komunitní kruh, švihadla nebo provázky asi 1 m dlouhé 
Časová dotace: 45 minut 
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Postup:  
4. Skupina společně vymyslí několik konfliktních situací, např.:  

a. dívat se v televizi na seriál o mladých, nebo na akční film 
b. jít v sobotu na výlet nebo jen tak se“ flákat“ po náměstí 
c. kdo bude umývat nádobí 
d. jestli jsou lepší holky nebo kluci,..  

 
5. Žáci utvoří dvojice (– v našem typu školy učitel pomůže s rozdělením) a každá dvojice 

si zvolí konfliktní situaci. 
6. Učitel si obejde dvojice a každému žákovi dá předem připravenou kartičku, na které 

bude mít každý předem daný způsob jeho chování  a jednání při hádce. Druhý z dvojice 
nesmí znát zadání role svého partnera. Příklady způsobů chování : 

a. 1. dvojice :  nechceš se domluvit a přistoupit na jiné řešení než to svoje       
                      :  snažíš se o spravedlivé vyřešení 
b. 2. dvojice :  v žádném případě neustoupíš (– oba aktéři stejné kartičky) 
c. 3. dvojice :  svaluješ vinu na druhého (– oba aktéři stejné kartičky) 
d. 4. dvojice :  za každou cenu vyvoláváš hádku 
                      :  snažíš se o rozumnou domluvu 
e. 5. dvojice :  cítíš se neustále ublíženě 
                      :  vše co ti řekne druhý, bereš jako útok proti tvé osobě,…. 

7. Po dobu nácviku dané hádky – pustit hudební kulisu z přehrávače a podle síly 
hlasitosti- zvyšovat intenzitu zvuku. 

8. Dramatizace některých hádek před ostatními 
 

Poznámka: 
Navedeme žáky na různé jiné možnosti, jaké jednání nevede k žádnému řešení. Je dobré, 
když na konci hodiny pochopíme pojem – konstruktivní hádka  a ujasníme si, že 
k přijatelnému řešení dojdeme, když budeme: 

a. umět naslouchat druhému 
b. vyjádřit pochopení pro názor druhého 
c. jednat o problému 
d. neútočit na druhého 
e. vymýšlet řešení, které je přijatelné i pro druhého 
f. nemusíme dojít ke stejnému názoru, ale lze dojít k pochopení názoru druhého 

                           
Pavučina přátelství – pohybovka na závěr hodiny, která má stmelit kolektiv třídy. 

g. každý žák drží konce švihadel v kruhu  
h. žáci mají za úkol postupně prolézat, proplétat  a tím měnit tvar kruhu 

v pavučinku 
i. snažíme se o to, abychom nepustili konce švihadel a tím nepřerušili naše pevné 

přátelství.  
j. Při hře se žáci domlouvají navzájem bez hádek a silných emocí, 

pomáháme radou slabším kamarádům 
 

Reflexe: 
 
Jaké jednání nevede k žádnému řešení? 
Je možné se vždy dohodnout a shodnout? 
Mohou být dvě odlišná řešení obě správná? 
Jakým způsobem se dá nejrychleji dohodnout? 
Skupina zkusí najít řešení, s nímž by hádající se dvojice souhlasila. 
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Projektová aktivita : Dramatizace modelových situací 
 
Cíl:  naučit se úspěšně zvládnout situace, které vedou k agresivnímu chování a vulgárnímu 
vyjadřování 
 
Pomůcky: papíry na poznámky, psací potřeby 
 
Časová dotace: 30 min. 
 
Postup:  

1. Žáci se rozdělí do menších skupin (2-3 žáci ve skupině). 
2. Úkolem je vzpomenout si na všechny možné situace, ve kterých se dostali do 

konfliktu se svými spolužáky (příp.učiteli, rodiči) a tyto situace popsat na papír. 
3. Všechny sepsané situace se vysbírají. Učitel vybere 1 konkrétní situaci, na základě 

které rozdělí role zúčastněným (dobrovolníci). 
4. Žáci předvedou modelovou situaci. 
5. Po každé předvedené modelové situaci musí následovat její rozbor (co jsme viděli, co 

se dělo). Žáci navrhují, jak by měla (mohla) situace proběhnout příště, aby nedošlo ke 
konfliktu. 

 
Reflexe: 

- využili jsme konkrétního konfliktu, který nastal při cestě z výletu 
- „útočník“ neměl v úmyslu útočit, ale udělat zábavu – z toho vyplynula informace pro 

všechny – musím si ověřit, zda můj způsob humoru chápe i ten druhý  - poznají podle 
reakce (verbální i verbální) 

- došlo k protiútoku  - opět, není řešením 
- celkově měli žáci o hraní rolí velký zájem, hlásili se jako dobrovolníci 
- vypozorováno, že žáci modelovou situaci zvládnou, ale v reálu se většinou nechají 

strhnout emocemi a dojde ke konfliktu – proto by bylo dobré pokračovat v nácviku 
modelových situací na konkrétních konfliktech 
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Přílohy … 

 

Osobnostní a sociální výchova – 1.-3. ročník 

 

PROJEKTOVÝ DEN 

 
Projektový den věnovaný OSV v 1.-3. ročníku by měl přispět k poznání dětí ve třídě, 

zlepšení komunikace mezi nimi, nácviku spolupráce i tolerování ostatních. Zkvalitnění 

vztahu mezi učitelem a žáky, mezi dětmi navzájem i vztahu k sobě samému 

(sebepoznání). V neposlední řade pak nastartovat metody práce formou řešení 

problémových situací, zážitku, ale také pocit sounáležitosti jedince s kolektivem a jeho 

místa v něm. 

 

1)SEZNAMOVÁNÍ POMOCÍ BALONKU  

 

Cíl – základní vzájemné poznání  

 

Hráči sedí v kruhu jeden obdrží balonek, který hodí dalšímu hráči. Ten, jakmile jej chytí, 

řekne hned své křestní jméno a hází balonek dalšímu, ten opět chytí a řekne své jméno. Až se 

vystřídají v chytání všichni, házení pokračuje, ale tentokrát ten, který hází, říká jméno toho, 

komu hází. Pokud házející neuhodne, špatně oslovený hráč balonek chytí a hodí beze slova 

zpět mýlícímu se.  

Až si hráči jména zapamatují, lze rozvíjet dál: hráč hodí balon a ptá se na něco toho, komu 

hodil: „Jirko, co rád děláš?“, „Péťo kam rád jezdíš na kole?“,... 

 

Reflexe:  

Probíhá během hry,jak se žáci poznávají,komunikují,zapamatují si svá jména a postupně je 

používají.  
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2)JÁ – PANTONIMA  

Cíl – sebepoznání, osobnostní rozvoj 

 

Každý účastník si připraví krátkou pantomimickou kreaci na některou z variant „JÁ“ a 

předvede ji:  

- co nerad dělám 

- moje koníčky 

- moje typická vlastnost - kdybych byl......zvíře, pohyboval byl se takto...., jednal bych 

takto...., atd. 

Reflexe:  

Co mohu dodat k obsahu (o mně) mé pantomimické hry slovy, jak se mi hledalo téma mé hry 

- informace o mně, jako taktiku jsem zvolil při hledání tématu, jak se mi hrálo, co vidím ve 

hře ostatních, jak jí rozumím? 

Reflexe mohou probíhat po každé přehrané etudě, neboť tak se zjistí že hráči nezapomenou 

hry prvních. (témata upravíme podle věku a mentální úrovně zúčastněných) 

 

 

3)KOČIČKA 

Cíl – osobnostní rozvoj, seberegulace, sebeorganizace, (zaměřeno na regulaci vlastního 

neverbálního výrazu) 

Hra pro dvojice. Jeden hráč stojí na místě a druhý se k němu blíží, krouží okolo něj a neustále 

opakuje: „Já jsem smutná kočička, usměj se na mne!“, přičemž se všelijak pitvoří a snaží se 

svým chováním druhého rozesmát. Ten by ovšem měl zachovat kamennou tvář. Akce může 

trvat cca 3 minuty. Je užitečné zakázat kočičkám aby se druhých dotýkaly.  

Reflexe: Ovládli jste se nebo ne, proč ano, proč ne, jestliže ano, jakou máte strategii pro 

udržení vážné tváře, jak se vám stylizovala kočička, jaké zkušenosti máte s tímto druhem 

sebeovládání ve svém životě, je to správné ovládat svou tvář a tvářit se jinak.....? 

 

4)SCÉNKY 

Cíl – osobnostní rozvoj, učíme se reagovat na běžné situace ze života – sebevýchova 

(aplikační téma) 

 

a)modelujeme obecné role a situace z oblasti vrstevnických vztahů (kamarádi), z rodinného 

života (prarodiče, vnuk), biologické role (žena, muž). Děti situace řeší pomocí hraní rolí 
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s vysvětlením a hraním ostatních. Regulují vlastní zkušenosti z nově poznaným, hledají 

správnou cestu v řešení (i konfliktu). Mohou pak některou ze situací nakreslit 

b)socioprofesní role (žák, učitel, prodavač, kupující,...) 

Reflexe: Jaké chování se očekává od...., jak se projevuje, je ti blízké, chceš jím být? 

 

5)ZNÁTE SE?  

Cíl : Komunikace,naslouchání,schopnost spolupráce,představivost. 

 

Učitel položí otázku:“Děti,znáte se ?“Děti sedí v kruhu a hovoří,usměrňujeme je tím,že mluví 

pouze ten ,kdo má kamínek /míček/. To trvá asi 5-10 minut.Pak se sesednou do hloučku a 

zavřou oči.Tápají a hledají příjemné ruce.Tak vytvoří náhodné dvojice. Ty pak procházejí 

prostorem.6ák,který vede,popisuje slovně svůj pokoj ,druhý se snaží vytvořit si představu. Po 

5 minutách se vymění. Následuje kresba. Každý kreslí svou představu pokoje kamaráda ze 

dvojice,nebo jen toho,co ho v tom pokoji nejvíce zaujalo nebo co by si také přál. Pak si 

kresby navzájem představí. 

Znovu vytvoříme kruh,dvojice k sobě. Celé skupině řeknou to,co ještě nevíme, například: 

Pavel má v pokoji houpací síť,...Pak položíme na zem všechny obrázky a hledáme na nich 

něco společného.Tvoříme skupinky obrázků. Učitel vyzve děti,aby se postavily ke svému 

obrázku. Skupinky diskutují o tom ,co mají společného. 

Reflexe:  

Sedneme do kruhu a znovu si zopakujeme,jestli se známe,známe-li se nyní lépe,... 

Znovu dbáme na to,aby mluvil jen ten,co má kamínek /míček/.                            

 

6)KRESLENÍ OBLI ČEJŮ – opakování tématu z 1.ročníku 

Cíl: Sebepoznání, ovládání se, nálady,.. 

 

Pro každé dítě připravíme papír, na kterém je 6 až 10 oválných tvarů. Dětem řekneme: 

Udělejte z těchto oválů samé legrační obličeje, ale tak aby každý byl jiný. Vy se také po každé 

netváříte stejně. Někdy se smějete, někdy pláčete, někdy je vám veselo, někdy jste otrávení, a 

když křičíte, vypadáte také jinak. Závěr: Děti si prohlédnout všechny obličeje, mohou se je 

pokusit pantomimicky zahrát nebo si pro ně vymyslet jména. Mohou také říci, kterým lidem 

obličeje patří a co asi dělají.  

Reflexe: Odpovídají obrázky vašim pocitům? Co situace představují?  
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7)MOTÝL 

Cíl – sebepoznání, empatie  

 

Žáci si připraví papír, barvy nebo pastelky a silnou fixu. Papír přeloží na polovinu na vzniklou 

hranu napíší své jméno, pomocí prosvětlení na okně přepíší na přeloženou stranu (vznikne 

zrcadlový obraz) papír rozloží a na lavici vybarví obě poloviny libovolnou technikou i 

barvami, z hotového pak vystřihneme křídla motýla 

Reflexe: To jsem já, má nálada, moje duše. Zářivé barvy - mám radost, jsem veselý. Smutné 

barvy – něco mě trápí, je mi smutno. 

Závěr:  Půjdu mezi veselé kamarády, budu si s nimi hrát, smutek mě přejde (po této aktivitě 

zařadíme libovolnou oblíbenou hru celé skupiny) 

 

8)ODHALOVÁNÍ SOCH   

Cíl – rozvoj sebedůvěry, postřehu, pohotovosti a hmatu 

1.část – MOTIVACE – učitel zavede rozhovor o tom co vše znázorňují sochy a o setkání se 

sochami, zadá instrukce. Žáci utvoří kruh jeden po druhém si stoupnou do středu kruhu, 

vysloví své jméno a udělají při tom krátký pohyb tělem (podle příkladu učitele) ostatní co 

nejpřesněji a nejpohotověji napodobí pohyb spolužáka, který je právě u prostřed a vysloví při 

tom jeho jméno 

2.část – Žáci se postaví kdekoliv v prostoru, zavřou oči a jdou pomalu vpřed podle zvuku 

bubínku. Když bubínek utichne zastaví se a nechají zavřené oči, učitel jde k jednomu žáku a 

ten si na jeho pokyn sedne do dřepu a učitel ho přikryje dekou, žáci otevřou oči a hádají kdo 

je pod dekou. 5x se opakuje (je nutné dávat pozor na zavřené oči a v chůzi se zavřenýma 

očima neublížit sobě ani ostatním 

Reflexe: Jakým způsobem jste zjišťovali, kdo je pod dekou? Bylo vám lépe pod dekou nebo 

se zavřenýma očima? 

 

3.část - učitel zadá otázku: „Už jsme někdy zkusili se zavřenýma očima někoho nebo něco 

poznávat? Nyní si vyzkoušíme, co uvidí naše konečky prstů. Žáci zavřou oči, jemně se 

dotýkají své hlavy, svých vlasů a svého obličeje. Poté se 5 dobrovolníku postaví čelem 

k tabuli a učitel jim zaváže oči. Jeden dobrovolník bude znázorňovat zahalenou sochu. 

Zaujme pohodlnou polohu – v sedě nebo v leže a učitel ho přikryje dekou. Žáci se 

zavázanýma očima jeden po druhém zkouší poznat pomocí svých prstů jako polohu socha 

zaujímá, poté zaujme polohu, v jaké si myslí, že socha je. Pak učitel odhalí sochu a rozváže 
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dětem šátky. Děti si dobře prohlédnou, jak se jim podařilo přiblížit se poloze sochy. Pak si 

role vymění, Učitel chválí děti za to, co se podařilo. 

Reflexe: Pro zahalené sochy – jak ses cítil jako socha? Bylo ti jako soše něco příjemné – 

nepříjemné? Jak si řešil to abys vydržel bez pohybu. 

Pro odhalovače soch – překvapilo tě, že tvoje prsty dokázaly poznat v jaké je socha poloze 

pod přehozem? Rušilo tě něco při odhalování sochy? Co musíš příště udělat aby jsi odhalil 

více? Byla tvá socha zcela přesná kopie originálu? Je dobré rozdělit na chlapce a děvčata a 

nechat si dostatek času. 

 

8)KIMOVA HRA  

Cíl – zlepšení vnímání orientace a soustředění – sebevýchova 

 

Na stole leží řada předmětů. Necháme děti chvíli pozorovat, poté předměty zakryjeme a     

každý žák napíše nebo namaluje předměty, které si vybaví. Hru opakujeme s různými 

předměty, můžeme zvolit formu soutěže nebo vystřídáme postupně všechny členy skupiny a 

nejlepšího oceníme. 
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          Osobnostní a sociální výchova – 4.,5.ročník                       

 

                           PROJEKTOVÝ DEN  
Cílem projektového dne je prohlubování SEBEPOZNÁNÍ a SEBEPOJETÍ,nácvik 

SEBEREGULACE,BUDOVÁNÍ MEZILIDSKÝCH VZTAH Ů a KOMUNIKACE. 

V rámci projektového dne by se měly rozvinout a upevnit již zažité formy spolupráce 

dětí,vztahy mezi nimi a dospělými.M ěla by se prohloubit a zkvalitnit týmová práce a 

vytvořit pocit zodpovědnosti za jednání své,ale i skupiny,které jsem členem.Jako nové 

pak upevnit postavení jedince a jeho roli ve skupině (zabránit vytváření 

„outsiderů“,nepodporovat přehnanou dravost,agresivitu a touhu po moci,dát prostor 

všem členům skupiny). 

 

1)ÚVOD DNE :   

Připomenutí již osvojených pravidel komunikace: 

* mluví ten,kdo má kamínek,... 

* každý má právo vyjádřit se ke každé aktivitě 

* pracujeme v náhodně vytvořených dvojicích,skupinách,...- děti mají 

* více možností se poznat, navázat komunikaci 

* povzbuzujeme,chválíme,uznáme názor,nehodnotíme,nementorujeme,diskutujeme  

   a vedeme kolektiv k vlastnímu poznání  špatného a dobrého. 

 

2)KDO JSEM A KÝM CHCI BÝT ( 3 HODINY ) 

Cíl: Sebepoznání a sebepojetí 

1. hodina 

Připravíme si výkresy A3, vodové barvy, tužku, klubko provázku, nůžky a sešívačku. 

Učitel: Přemýšleli jste nad tím, kdo vlastně jste a jací jste, při jaké příležitosti? Proč je to pro 

některé z nás těžké? Budeme se zabývat tím, jací jsme a jací bychom chtěli být, jaký je náš 

sebeobraz. Teď jděte na svá místa, připravte si pastelky a budeme vyplňovat pracovní listy. 

Děti: Vyplňují pracovní list 1, 2, 3, 4, 5. ( 25 minut ) 
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Jmenuji se:  ______________________________                                                                      

 

Je mi:            let. 

 

A takhle vypadám: 
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Můj obrázek 

 

V mém domově je          lidí. 

 

Takto vypadají: 
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To jsou věci, které dělám rád. 
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Mých pět smyslů 

 

Rád vidím: _______________________________         

Rád slyším:_______________________________    

Rád ochutnávám:__________________________    

Rád cítím:________________________________        

Rád se dotýkám: __________________________ 

 

 

Pocity 

 

Jsem šťastný, když:________________________                                                    

                                                                          

                                                                                         

 

Jsem smutný, když: ________________________                                                        
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Pohlazení 

 

Co se vám na                                líbí? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
 

Reflexe: Práce v kruhu na koberci. 

  Jak se vám práce líbila? ( škálou 0 – 5 ) Proč? 

  Co pro tebe bylo těžké/lehké vyplnit? 

  Nad čím ses musel zamyslet? 

  Co nám chceš ze svých listů přečíst? ( 10 minut ) 

 

2. hodina  

Práce ve dvojicích. Obkreslujeme hlavu svého kamaráda z profilu na čtvrtku. Hotovou 

hlavu si každé dítě vystřihne a připraví si vodové barvy. 

Učitel navodí VCÍTĚNÍ -  Zavřete oči a představte si, že se vidíte barevně. Soustřeďte se 

na to, jakou barvu na sobě vidíte, jestli jste hodně barevní. Pokud se už vidíš, otevři 

pomalu oči, vezmi barvy a vybarvi svůj obrys hlavy. Děti malují, pak si hlavy vystřihnou. 

( 35 min. )  

Reflexe: Děti vezmou obrázky a sednou si opět do kruhu.  

  Jak se ti pracovalo? ( škála 0 – 5 ) 

  Co ti pomáhalo? 

  Kdo nám chce svou práci ukázat? 

  Co tě vadlo k tomu, že ses namaloval takto? 

  Dozvěděli jsme se z barev o sobě něco nového? ( 10 min ) 
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3. hodina - KLUBÍČKO 

Děti se postaví do kruhu těsně vedle sebe. Učitel drží v ruce klubíčko a hodí je někomu 

dalšímu. 

Přitom zavolá jeho jméno a řekne, co se mu na něm líbí, co na něm obdivuje, proč ho má 

rád. Další hází klubko někomu jinému. Házíme tak dlouho, až jsou všechny děti spojeny 

do pavučiny. ( 10 min ) 

Reflexe:  Jak jste se při hře cítili? ( škála 0 – 5 ) 

  Co tě potěšilo?  

  Co ti bylo nepříjemné? ( 5 min ) 

Poslední pracovní list POHLAZENÍ má stejný cíl jako KLUBÍČKO. ( lze zařadit jen 

jedno ) 

Děti si ve skupince posílají pracovní listy a každé napíše spolužákovi, co se mu na něm 

líbí, co na něm obdivuje, proč ho má rád. ( 10 min ) 

Děti si seřadí všechny pracovní listy a sešijí si je se svou hlavou do knížky. ( 5 min ) 

Reflexe:  Jak se vám dnešní práce líbila? ( škála 0 – 5 ) 

  Co ses o sobě dozvěděl nového? 

  Co je pro tebe z dnešního dne nejdůležitější, nejzajímavější. ( kolečkem 

odpovídají   všichni – 15 min ) 

Na závěr učitel zhodnotí práci, poděkuje zúčastněným. 

 

 

3. LOUTKY NÁLAD  ( 2 HODINY )  

 

Cíl: Sebepoznání, sebepojetí.  

      1. hodina 

Učitel děti přivítá, naladí a sdělí téma hodiny: Vítám vás na dnešní hodině. Pojďme si říci, 

co jsme za týden zažili. Každý si vybere 1 zážitek, který byl pro něj důležitý. ( vždy mluví 

jen jeden, kolečko zakončuje učitel svým zážitkem ) 

Učitel: Všimli jste si, co jsme právě udělali? Děti: .......... 

Učitel: Každý z nás popsal svůj zážitek a řekl, jakou má z něho náladu, pocit. 

Dnes si společně zahrajeme na detektivy. Budeme pátrat po pocitech a náladách. ( lavice a 

stoly jsou odklizené – bezpečný prostor ) Tak milí detektivové, jste připraveni začít 

pátrat? 
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ZAHŘÍVACÍ HRA 

Děti i učitel jdou do prostoru. Učitel vzpomene hru, kdy jeden vypráví a ostatní, když 

slyší určité slovo, tak se položí .... ( BOMBA ) Dnes si ji zahrajeme jinak. Budu vám 

vyprávět příběh, a když v mém vyprávění uslyšíte, že mluvím o pocitu či náladě, lehnete 

si. ( připomenout pravidla – nevrážíme do sebe, neběháme, ... ) Děti chodí volně po 

prostoru a učitel vypráví: Dnes mi zavolala moje kamarádka, že bychom mohly společně 

jet na výlet. Měla jsem z toho velkou radost. Děti reagují.  

Byl krásný den, svítilo sluníčko a já se těšila, jak si výlet užijeme. Děti reagují. 

Po několika větách dostanou prostor děti, převezmou vyprávění( každý jednu větu ). 

Učitel se zapojí do skupiny. Učitel zjistí, zdali vyprávěli všichni – kdo nechce, nemusí.  

Reflexe:Učitel i děti sedí na zemi v kruhu. Uprostřed je balicí papír a fixy.  

Učitel: Tak kolegové, v našem pátrání jsme pokročili, já jsem například slyšela různé 

nálady a pocity – radost, těšení se – napíši tedy tyto pocity na papír. A jaké pocity jste 

slyšeli vy?  

Děti sdělují, jaké pocity slyšely, na jaké zareagovaly. Slova učitel napíše na tabuli. 

 

PROŽITKOVÁ HRA ( 10 min ) 

Učitel:  Detektivové, následujte mě. Nyní vás pozvu do různých měst, kde žijí různí lidé. ( 

všichni jsou v prostoru ) Byla jsem v jednom městě, kde se lidé na sebe stále usmívali. 

Bylo pěkné počasí, měli dobrou náladu. - Děti i učitel chodí po prostoru a potkávají se. 

Všichni se na sebe usmívají. 

Učitel: Jak se město mohlo jmenovat? – děti vymýšlí název města, který by vyjadřoval 

jeho náladu ( Usměvákov, Smíchov, Veselíčko, ... ) 

Učitel: Byla jsem ve městě, kde všichni lidé byli znudění. Nic je nebavilo, stále zívali. – 

Děti se potkávají a vyjadřují znuděnou náladu. Vymyslí název města. 

Učitel: Byla jsem ve městě, kde byli všichni zvědaví – ptali se, co jsem měla k obědu, jaká 

barva se mi líbí, ... 

Děti se opět potkávají a vyjadřují zvědavost. Vymyslí název města. Obyvatelé měst a 

jejich nálady se mohou obměňovat. Nedoporučuji používat nálady vedoucí k agresivitě. 

Reflexe: Učitel: Kolegové, pojďme si říci, co jsme vypátrali. 

  Učitel i děti sedí na zemi v kruhu u balicího papíru. 

  Učitel: Jaké město jsme navštívili jako první? 

  Děti odpovídají, název města učitel napíše. 

  Učitel: Jací lidé ve městě žili? Podle čeho jsme je poznali? 
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Děti popisují – usmívali se, byli klidní, ... – Učitel k městu napíše základní 

popis obyvatel. – Tímto způsobem postupujeme u všech měst. 

  Učitel: V jakém městě jsme se cítili nejlépe? 

Každé z dětí má možnost sdělit, kde mu bylo dobře a proč. Učitel: Děkuji vám, kolegové, 

za spolupráci při pátrání. 

 

2. hodina 

VÝROBA LOUTEK  ( 20 min ) 

Nyní, kolegové, budeme pátrat každý sám. Každý něco cítí, každý má nějakou náladu – 

malá holčička, stará paní, paní prodavačka, ... – a může prožívat různé pocity – někdy 

jsme naštvaní, někdy je nám něco líto, někdy se bojíme, ... Detektivové, každý z vás si teď 

vymyslí jednu postavičku, která má nějakou náladu.  

Učitel nabídne výkresy, pastelky, nůžky, lepenku a špejle. 

Učitel: Jak teď budeme pátrat? Vašíku, co budeme teď dělat?  

Žák zrekapituluje úkol. Učitel sdělí časový limit a vybídne žáky, aby si každý našel ve 

třídě místo, kde se mu bude dobře pracovat. Upozorní, že během vytváření loutek spolu 

děti nekomunikují. Učitel se do výroby nezapojuje. Občas jen oznámí, kolik času zbývá. 

 

PŘEDSTAVOVÁNÍ LOUTEK 

Učitel: Detektivové, teď jste pátrali každý sám a mě moc zajímá, co jste objevili. Pojďme 

si naše postavičky představit. 

Učitel i žáci jsou v kruhu. Každé z dětí představí svou loutku – jak se jmenuje, co ráda či 

nerada dělá, jakou má náladu, co tu náladu vyvolalo... Děti mají možnost o loutce, mohou 

mluvit i za loutku, přehrát krátkou situaci. Po ukončení představování loutek jde skupina k 

balicímu papíru. Každé z dětí shrne svou práci s loutkou a učitel zapíše na papír: Holčička 

se těší, dědeček je unavený, tatínek se směje, ... 

Reflexe:  Jak se nám postavička hledala? 

  Co nám při pátrání pomohlo? 

  Jak se cítíte? 
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4. PAVUČINY 

      Cíl: Kooperace, kompetice.  

 

Pracujeme venku mezi stromy nebo keři. Potřebujeme klubíčka provázků nebo krepové 

papíry nastříhané na proužky a fotoaparát. 

 

1. hodina ( 45 min ) 

Učitel: Dnes si ve skupinkách vytvoříte obří pavučiny pro obří pavouky a až to všichni 

budete mít, tak si popovídáme o tom, co se vám nedařilo a naopak, co fungovalo. Vytvořte 

skupinky po čtyřech, najděte alespoň pět stromů stojících blízko sebe a mezi nimi pomocí 

proužků krepového papíru nebo provázku vytvořte pavučinu. Pamatujte, že jde o 

společnou práci. 

Učitel chodí mezi dětmi a fotografuje jejich práci. 

 

2. hodina ( 30 min ) 

Reflexe: Všichni žáci se shromáždí na jednom místě, společně procházejí od pavučiny k 

pavučině. Učitel se ptá: Jak vznikla vaše pavučina? Jak jste vybrali místo? Pro jakého 

pavouka je? Měli jste nějaký problém? V čem spočíval? Co by vám pomohlo to příště 

udělat lépe? 

Na závěr hodiny žáci po sobě uklidí – vyčistí les – vztah k přírodě – ekologie. 

 

5. KRÁSA DETAILU ( 2 HODINY ) 

      Cíl: Kreativita, sebepojetí, kooperace. 

 

Předem si připravíme větší množství přírodního materiálu – vylisované suché listy, 

žaludy, bukvice, ořechové skořápky, žaludové čepičky, různá koření, nažky jasanu, suché 

větvičky, obilná zrna i klásky, makovice, sušené květy slaměnek, ploché kamínky, 

naloupaná kůra, ulity, pírka, písek, opadané borové jehličí, šišky a jiné. 

Dále budeme potřebovat karton nebo výkres, lepidlo a nůžky.  

Učitel: Dnes budeme pracovat s přírodními materiály. Cílem je vytvořit výtvarné dílo, ve 

kterém vynikne krása přírodního detailu. Tu musíme každý sám za sebe objevit v daném 

materiálu. Také se dnes zaměříme na naši vlastní citlivost při výběru materiálu a na závěr 

zhodnotíme originalitu zpracování díla. Nejprve si všichni krabice s materiály prohlédněte 



 40 

– seznamte se s přírodninami. Pak si rozmyslete, který materiál je vám sympatický a z 

kterého budete dílo vytvářet. 

Poté žáci pracují. Nejdříve si nasucho vrství materiál na karton, pak si tužkou zachytí 

polohu jednotlivých přírodnin a pak je nalepují – asi 50 minut. 

Reflexe:  Uspořádá se pracovní vernisáž. Díla se položí na podlahu, aby je mohli všichni 

shlédnout. Každý žák představí své dílo, vysvětlí, proč si vybral použité materiály, čím ho 

oslovily, jak se mu s nimi pracovalo. Každý žák může nakonec hodnotit také ostatní díla s 

hlediska originality. Učitel si může dělat poznámky a na jejich základě shrne hodnocení a 

poskytne tak autorům zpětnou vazbu. 
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OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA 6.ro čník 

 

                         PROJEKTOVÝ DEN 

 
Cílem projektového dne je navázat na prvky osvojené na 1.stupni,prohloubit 

POZNÁVÁNÍ LIDÍ budovat dobré MEZILIDSKÉ VZTAHY , po silovat 

KOMUNIKACI A KOOPERACI. 

 

1. JAK NAJÍT KAMARÁDA ( 2 HODINY ) 

 

Cíl: Utváření mezilidských vztahů. 

 

1. hodina 

 1) Úvod do tématu KAMARÁDSTVÍ – řízená diskuse, zkušenosti žáků se získáváním 

kamarádů. ( 5 min ) Jaké máme kamarády? Jak se získávají kamarádi? Jak poznám dobrého 

kamaráda? 

 2) Instrukce ( 5 min ) Budeme společně tvořit velké bludiště, které bude skvělou hrou 

pro pobavení ostatních žáků školy. Ti budou hledat cestu od jednoho člověka k druhému, 

budou také tak trochu bloudit ve složitých mezilidských vztazích. Možná si při tom uvědomí, 

že kamarádství je velká hodnota, kterou musíme chránit a hýčkat. Zároveň budou přemýšlet 

nad rozdílnými typy lidí na obraze, jestli se k sobě hodí, jestli by se chtěli právě oni přátelit.  

 3) Technické instrukce k tvorbě – společné hledání nejvhodnějšího postupu při kresbě 

velkého obrazu, domluva na postupu od lepení tváří na okraj obrazu po kresbu bludiště fixy. ( 

každý žák má pro kresbu cesty svou barvu ) Dílčím cílem je vytvořit složitou změť klikatých 

linek, které budou velmi zašmodrchané, ale bude možné se jimi proplést k cíli. Zároveň je 

nutné společnou tvorbu dohodnout tak, aby si kreslíři vzájemně nepřekáželi. ( 5 min ) 

Učitel: Celý obraz bude ukazovat složitosti lidských vztahů a na složité hledání cesty od 

jednoho k druhému. Cesta obrazem by ale měla toho, který bude bloudit, pobavit a dovést k 

zamyšlení. K cestě bludištěm bude divák potřebovat čas a trpělivost. 

 4) Tvorba – společná kresba bludiště, žáci lepí na okraj bludiště tváře lidí, které si 

vybrali z reklam, novin, časopisů. Poté obejdou celý obraz a hodnotí sympatie/antipatie k 

jednotlivým lidem – formulují, co je zaujalo. Potom vybírají dva, které propojí složitou 
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cestou. Vyberou ty, o kterých si myslí, že by se chtěli přátelit. Žáci si v průběhu tvorby 

povídají, navzájem argumentují, proč si vybrali tu či onu tvář, čím je konkrétní obraz přitáhl 

či odradil. ( 30 min ) 

 

2. hodina 

Reflexe: Učitel po ukončení práce vyzívá žáky, aby si obraz pozorně prohlédli, aby se 

zamysleli nad jeho účinkem, aby vyzkoušeli funkčnost bludiště a přemýšleli, 

zda budou ostatní smysl obrazu chápat. 

Učitel znovu obrací pozornost žáků k tématu kamarádství a mezilidských 

vztahů. Odhaduje, do jaké míry lidská tvář prozrazuje povahu člověka. 

 ( 15 min ) 

 

Instalace: Obraz přeneseme z učebny do společných prostor školy a tam ho 

nainstalujeme. Na práci se podílejí všichni autoři společně s učitelem.  

( 15 min ) 

 

 

2. LIDSKÁ SETKÁNÍ ( 2 HODINY ) 

 

Cíl: Sebepoznání, sebepojetí, komunikace. 

 

1. hodina 

Učitel: S lidskými setkáními máme všichni nějaké zkušenosti a tak se na ně podíváme z 

různých pohledů, procvičíme si je na příkladech a využijeme své znalosti o etiketě – 

společenském chování. Ověříme si, jak na nás jednotlivá setkání působí a co je to 

odpovědnost každého z nás za svá jednání. Napíši na tabuli: Dovednost nést odpovědnost za 

své jednání. 

 Zosobnění – zcitlivění ( 10 min ). Učitel klade otázky a příklady zaznamenává na 

tabuli. „S kým jste se dnes setkali? Byla setkání v něčem rozdílná? Podle jakého klíče 

bychom mohli rozdělit setkání uvedená na tabuli?“ ( barevně rozlišit setkání – vztahy osobní a 

neosobní )  

 Vysvětlení pojmu osobní setkání – vztahy. Jsou to setkání lidí, kteří se znají, mají více 

společných zážitků, tráví spolu pravidelně určitý čas. 
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 Vysvětlení pojmu neosobní setkání – vztahy. Lidé se neznají, nebo pouze od vidění, 

nespojují je společné zážitky, více se dbá na dodržování pravidel společenského chování – 

etiketu. 

 Hra v rolích ( náhodná setkání ) + společenské chování ( 10 – 15 min ) 

Hrajeme ve dvojicích tyto situace: 

Náhodné setkání dvou chlapců/dívek, kteří jsou spolužáky ze třídy. 

Náhodné setkání dvou chlapců/dívek, kteří jsou známými z prázdnin před pěti lety. 

Náhodné setkání dvou dospělých, kteří se znají ze základní školy, ale neví to jistě. 

Náhodné setkání dvou dospělých, kteří spolu chodí třikrát týdně hrát florbal. 

Náhodné setkání dvou dospělých, kteří se znají z oficiální příležitosti – např. z rodičovské 

schůzky. 

 Žáci přehrají různá řešení dané situace a rozhodují, kdy se jedná o setkání – vztah 

osobní a kdy o setkání – vztah neosobní.  

Reflexe ( 10 min ) 

  Jaké pro vás bylo hrát tyto situace? – pocity, dojmy 

  Je obtížné volit vhodná jednání při různých lidských setkáních? 

 

2. hodina 

PŘÍBĚH Z TISKU ( 5 min ) 

Učitel: Poslechněte si, jak může také vypadat lidské setkání: 

 Stopařka pobodána neznámým mužem. 

Když se včera večer sedmnáctiletá Jiřina H. vracela domů z diskotéky na okraji města, 

zastavil ji u cesty řidič zelené škodovky s pražskou poznávací značkou s tím, že ji sveze až k 

domu. Jakmile Jiřina H. přisedla k neznámému muži, auto se rozjelo k vesnici, kde dívka 

bydlí. Po chvilce jízdy však odbočilo na polní cestu a dojelo až na okraj lesa. Zde řidič nutil 

dívku s nožem v ruce, aby se svlékla. Dívce se však podařilo otevřít dveře automobilu a volat 

o pomoc. Řidič, který se lekl, bodl stopařku do hrudníku, vyhodil ji z vozu a ujel. Krvácející 

dívce se podařilo vrátit se zpět na silnici, odkud ji kolemjedoucí řidič odvezl do nemocnice. 

Léčba bude trvat několik týdnů. 

Reflexe ( 10 min ) 

  Co vás napadá po přečtení zprávy? 

  Udělala chybu, když si sedla do auta k cizímu člověku? 

  Má být člověk opatrný ( odpovědný ) při setkání s cizími lidmi? 

TEST: CO UDĚLÁŠ ( 5 – 10 min )  
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Učitel: Pokusme se sami rozhodnout, jak bychom se zachovali v různých životních situacích – 

vyberte jedno – pro vás nejpřijatelnější řešení dané situace: 

 1) Představ si, že tě neznámý řidič poprosí, abys mu ukázal cestu k vlakovému 

nádraží. Vyzve tě, abys k němu přisedl a slíbí, že tě opět zaveze zpět.  

a) Vysvětlíš mu cestu a odmítneš ho doprovodit s tím, že ti rodiče něco podobného zakázali. 

b) Dáš se na útěk a začneš křičet: Pomoc, zachraňte mě! 

c) Přisedneš k neznámému a ukážeš mu cestu. 

 2) Co bys dělal, kdybys spatřil svou spolužačku, jak z chodníku rozmlouvá s řidičem s 

cizí SPZ a po chvilce váhání k němu přisedá a odjíždí. 

a) Zapamatoval bych si typ a číslo auta a pro jistotu dal vědět rodičům. 

b) Běžel bych k telefonu a volal číslo policie. 

c) Událost bych pustil z hlavy. 

 3) Na ulici tě osloví muž. Představí se ti jako módní fotograf, který tě chce vyfotit do 

časopisu a vyzve tě, abys s ním šla do jeho ateliéru.  

a) Zeptáš se na název časopisu a pozvání přijmeš. 

b) Pozvání odmítneš. 

c) Zeptáš se na adresu ateliéru s tím, že tě tam doprovodí rodiče. 

Reflexe ( 10 minut ) 

  Vyřešení testu a jeho odůvodnění. 

  Hra v rolích – přehrát navržená řešení. 

  Jaké řešení je pro každého z nás to nejvhodnější? 

Učitel vysvětlí na základě reflexe žáků pojem ODPOVĚDNOST a pojem DŮVĚRA. 

Zadání domácího úkolu ( 5 min ) 

Sami se zamyslete nad pojmem důvěra a pokuste se vyřešit tento domácí úkol: 

1) Napiš jména pěti osob, kterým nejvíc důvěřuješ. U každé osoby se pokus vyjádřit ( 

slovem či obrázkem ), proč jí důvěřuješ. 

 2) Napiš jména tří osob či postav, které znáš z filmu, divadla či literatury a kterým bys 

za  žádnou cenu svoji důvěru nedal. Opět napiš proč. 

 

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK 

viz. příloha 
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EVALUA ČNÍ DOTAZNÍK 

Jaký typ setkání (osobní – neosobní) mám raději a 

proč?______________________________________ 

Vyhovuje mi role „odpovědného člověka?“ (ano – ne), 

proč?__________________________________ 

Vyhovuje mi role „vedeného?“ (člověka bez 

odpovědnosti) – ano – ne a proč? 

__________________________________________ 

Existuje role pouze 

„vedeného?“_____________________ 

Dozvěděl jsem se dnes něco, co mohu použít ve svém 

životě? (pokud ano, tak co, pokud ne, tak proč) 

 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

______________________________ 
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3. HLEDÁM T Ě ( 2 HODINY ) 

 

Cíl: Kultivovaný projev, druzí jako zdroj informací  o mě, já jako zdroj informací o 

sobě. 

 

1. hodina 

Pozdrav podle tradice – pohybem těla, poskočením, obličejem, smajlíkem, ... 

Učitel: V dnešní hodině se budeme věnovat tvorbě inzerátu. A to inzerátu, kde se vyskytuje 

popis osoby. Dokonce se budeme pokoušet popsat jednu velmi důležitou osobu a to každý 

sám sebe. Naučíme se vhodnou formou podávat informace o sobě, ale také o druhých. 

Budeme to dělat, protože se často stává, že sami o sobě neumíme hovořit a když mluvíme o 

druhých, nevyjadřujeme se pěkně. Pomocí zpětné vazby se pokusíme sdělit a zjistit, co si 

myslíme my a jak nás vnímají druzí. Začneme s něčím příjemným. Posaďte se do kroužku. 

ZCITLIVĚNÍ – líbí se mi na tobě ... Učitel rozdá proužky papíru s záhlavím „Líbí se mi na 

tobě, že ........“ a vysvětlí žákům, aby napsali nejprve na papír jméno každého žáka ve 

skupině. ( 10 dětí, každý 9 lístečků ) Děti si promyslí a na papír napíší, co se jim na ostatních 

líbí. Poté lístky pomocník sebere a rozdělí je podle jmen. Každý si najde své místečko a 

vzkazy si v klidu přečte. 

( 20 min ) 

Je dobré napsat slovesa, která se vyskytují na lístečcích na flip – budeme je potřebovat při 

tvorbě inzerátu. 

Reflexe: Děti se svolají do kruhu. 

  Jaké bylo číst pochvaly? 

  Jak se vám to vymýšlelo? 

  Jaké je přijmout pochvalu? 

  Jak ses cítil, když četli pochvaly ostatní? 

Toto cvičení má velmi pozitivní dopad, nechte dětem prostor, ať si pochvaly vychutnají, popř. 

si je dají na nástěnku. Pozor na to, aby někdo neublížil – např. líbí se mi na tobě, že máš velký 

kozy, že smrdíš, ... 

2. hodina 

INZERÁT – měl by být krátký a výstižný, jen podstatné a důležité informace, používat 

spisovný jazyk. 
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POPIS OSOBY – Slouží k vytvoření bližší představy o osobě, je třeba rozlišovat okrajové a 

důležité informace – výrazné znaky, volit vhodná přídavná jména, přirovnání. Při popisu 

postupovat přehledně (neskákat od bot k očím). Otevřenými otázkami dát s dětmi dohromady 

další, podle nich důležité informace a zapsat je na tabuli nebo na flip (12 min).  

NAOČKOVÁNÍ – Učitel: Nejdříve si vyzkoušíme, jaké máte pozorovací schopnosti. 

Rozdělte se na tři skupiny, každá skupina bude mít jiný čas na pozorování fotografie osoby. 

Potom se společně pokusíme osobu popsat.  

Učitel položí na stůl velkou fotografii s nějakou osobou, první skupina ji bude sledovat 30 

sekund, druhá 45 sekund a třetí 60 sekund. Jednotlivé skupiny se snaží osobu co nejvýstižněji 

popsat – vyšší postava, plnoštíhlá, malého vzrůstu... Přídavná jména a popis opět připíšeme na 

tabuli (10 min). 

SAMOSTATNÁ PRÁCE 

Učitel: Zkuste si představit, že hledáte kamaráda nebo kamarádku. Napište inzerát, ve kterém 

popíšete každý sám sebe – jak vypadáte, jaké máte vlastnosti, záliby, ... Na tabuli jsou 

přídavná jména a popis osoby. Mohou vám pomoci při psaní. Každý z vás si najde svoje 

místečko, kde se bude cítit dobře a tam napíše svůj inzerát. Až budeme hotovi, inzeráty 

vyberu a budeme se snažit určit, který inzerát komu patří.  

Žáci pracují asi 15 minut, učitelka si připraví velký balicí papír a tam lepí hotové inzeráty.  

 

SOUTĚŽ V POZNÁVÁNÍ ŽÁK Ů PODLE INZERÁT Ů 

Žáci se snaží podle přečtených inzerátů poznat, který komu patří. Je-li určeno správně, žák jej 

může autorizovat – podepíše se na inzerát. (10 min) 

Reflexe: Co bylo nejtěžší, když jsi popisoval sám sebe? 

  Koho jsme poznali nejlépe a proč? 

  Co vám pomáhalo v tom, abyste druhého poznali? 

  Co nového jste se o sobě a o ostatních dověděli? 

  Změnil se můj náhled na druhého na základě inzerátu? 
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         Osobnostní a sociální výchova – 7. ročník 

 

                         PROJEKTOVÝ DEN 
Cílem OSV v 7.ročníku je nácvik a získávání dovedností SEBEORGANIZACE, 

PSYCHOHYGIENY  a také osvojení si základních pravidel a postupů při řešení 

PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ. 

 

1. POCITY LIDÍ 

Cíl: Komunikace v běžných situacích, seberegulace, sebeorganizace. 

 

1. hodina 

Předem si připravíme obrázky z časopisů, ukázky z dětských knih, kartičky pocitů. 

Učitel: V dnešní hodině si budeme povídat o tom, jak lidé mezi sebou mluví, jak se přitom 

tváří, jaké zažívají pocity v nejrůznějších situacích a některé běžné situace si zahrajeme. 

Mluví pouze jeden. 

KOMUNITNÍ KRUH (13 min) 

Žáci sedí v kruhu na koberci a vyprávějí, jak strávili předešlý den nebo víkend a jak se přitom 

cítili. Učitel může některé výpovědi žáků zapsat na tabuli: 

   musel jsem se učit – nuda 

   přijela babička – radost 

   dostal jsem hračku – překvapení 

   spadl jsem na kole – bolest 

Žáci si mají uvědomit rozdíl mezi popisem činností a vyjádřením pocitu, mají si také 

uvědomit použití sloves při vyjádření činnosti a užití podstatných jmen při vyjádření pocitů. 

Učitel: Jsem moc ráda, že se nám dařilo dodržovat základní pravidlo – mluví pouze jeden. 

Velmi mě potěšilo, že jste samostatně pojmenovávali jednotlivé pocity. Který pojem byl pro 

nás méně známý (ostych, odpor)? V jakých situacích jste zažili ostych (styděli jste se)? K 

čemu nebo ke komu může člověk cítit odpor? 

Reflexe: Rozbor otázek 

PRÁCE S KARTIČKAMI NA MAGNETICKÉ TABULI (15min) 

Učitel má předem připravené kartičky s pojmy jednotlivých pocitů. Prvním úkolem je, aby 

žáci mimikou daný pocit vyjádřili. Učitel poté vybere dobré herce a vyzve je k tabuli na 

předvedení. 
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Druhým úkolem je, aby žáci u daných slov určili daný druh a rozšířili již známou definici 

podstatných jmen. Třetím úkolem je vymyslet běžné situace ze života k daným pojmům. 

Reflexe:  Představme si, že jsme porota a vybíráme uchazeče na místa mimů.  

  Koho byste z daných žáků vybrali a proč?  

  Jaký z daných pocitů se vám nejsnáze předváděl a proč?  

  Který naopak byl pro vás nejtěžší a proč? 

  Nyní vymyslete situace, ve kterých dané pocity prožíváte. 

 

PRÁCE S OBRÁZKY Z ČASOPISŮ (15 min) 

Každá skupina obdrží papír, kde jsou nalepeny obrázky s osobami, které mají různý výraz. 

Úkolem je, aby žáci pod každý obrázek napsali pocit, který daná osoba zřejmě prožívá a jaká 

situace mohla předcházet. 

Učitel: Dohodněte se ve skupině a vyberte možný pojem z kartiček na tabuli. U některých 

obrázků můžete uvést i více možností. 

Reflexe:  Co jste si uvědomili touto činností? 

  Jakých lidí byste chtěli mít kolem sebe nejvíce? 

V jakých zaměstnáních je důležité, jak se člověk tváří, jak komunikuje s 

druhou osobou a proč? 

 

2. hodina 

PRÁCE S LITERÁRNÍM TEXTEM (15 min) 

Děti si tahají z klobouku různé rozhovory – úryvky literárních textů. Jejich prvním úkolem je 

pokusit se poznat název knihy a poznat autora. Druhým úkolem je popsat chování jednajících 

osob a vyjádřit jejich možné pocity.  

Příklad ukázek: 

„Tak co vám je“, povídám. „Pane doktore“, sípal ten chlapík, „já jsem, prosím pěkně, ňáko 

ochraptěl.“ „To vidím,“ jářku, „a kterýpak vy jste?“ Pacient se drobek ošíval a pak vyhrkl. „Já 

jsem, prosím, ten jistý Hejkal z hory Krákorky.“ „Aha,“ povídám, „tak vy jste ten kujón, ten 

sakrament jeden, co straší v lese lidi? A holenku, to vám patří, že jste ztratil hlas! Bodejť, já 

vám budu léčit láry a fáryngitidu neboli hatar krtanu, chci říct katar hrtanu, abyste zase mohl 

po lese hejkat a nahánět lidem psotník! Ne, ne, jen si spánembohem chraptěte a sípejte, aspoň 

bude od vás pokoj!“ 

      (Karel Čapek – Devatero pohádek) 
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„Ach, ach, Broučku, vždyť já jsem se toho pořád bála a ty ne, ne – že budeš poslouchat. 

Pamatuješ se? Vidíš, jaks už zas byl neposlušný? Kterýpak poslušný brouček opustí své místo 

a letí, kam nemá letět? A pak, Broučku, Broučku, kdopak to jaktěživ slyšel, aby si brouček 

dělal známost s Verunkou a aby si snad dokonce na ni myslel. Ne, to není poslušnost, tak to 

Pán Bůh nechce.  

        (Jan Karafiát – Broučci) 

 

„A umíte také spravovat rádio?“ skočil mu do řeči cvrček. 

„Jak by ne!“ zajásal Ferda. 

„My měli v mraveništi v každém patře jedno.“ 

„Tak pojďte sem!“ vyzval ho cvrček. 

„V čera tudy táhla nějaká komedie, jakési fanfárum se tu dávalo vozit od hlemýždě, a rozbil, 

myslím, anténu.“   (Ondřej Sekora – Ferda Mravenec) 

 

Reflexe: Kdo vystupoval v dané ukázce? 

  Jak se cítily jednající postavy v jednotlivých rolích? 

DRAMATIZACE – Reálné situace (20min) 

Žáci si ve dvojicích nacvičí rozhovor na dané téma, které si vylosují. 

1. skupina – u lékaře 

2. skupina – v rodině – kdy syn nebo dcera neposlechli rodiče 

3. skupina – v obchodě – při reklamaci špatného zboží 

4. skupina – ve škole – žák zaspal a přijde o hodinu pozdě 

5. skupina – v domě – soused si stěžuje na sousedova psa 

Reflexe: Jak jste se cítili v dané roli? 

  Co musíme ještě natrénovat? (prosby, žádost, omluvy) 

  Jak v těchto rolích vystupují dospělí? 

  S kým se vám pracovalo dobře a proč? 

  Co bys chtěl příště zopakovat. 

 

2. MEZILIDSKÉ VZTAHY (3 – 4 HODINY) 

Cíl: Rozvíjení mezilidských vztahů, vliv vlastností člověka na život v kolektivu. 

Připravíme si třídu, lavice po obvodu, žáci sedí na židlích v kruhu.  

Učitel: Dobrý den, vítám vás na dnešních aktivitách, které by nás měli dovést k vzájemnému 

lepšímu poznání a měly by nám pomoci vytvořit v naší třídě příjemnou kamarádskou i 

pracovní atmosféru. 
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POZNÁVÁME SE NAVZÁJEM 

Nemám slov (2x zopakovat) – žáci si stoupnou, jejich úkolem je co nejdéle mluvit na jeden 

nádech. Nerozhoduje, co říkají, ale musí vydržet co nejdéle. Na odpočítání se  

najednou nadechnou a mluví. (aktivizující) 

Hromadné tleskání – učitel začne vytleskávat jednoduchý rytmus. Žáci mohou a nemusí znát 

princip hry – postupně zaregistrují tleskání, přidávají se k němu a zároveň přestávají hovořit. 

Pokračuje se tak dlouho, dokud všichni nepřestanou mluvit a nepřidají se. (zklidňující) 

Hledání budíku – žáci si přikryjí oči, úplně se ztiší. Učitel obchází třídu a někam položí budík. 

Žáci stále se zavřenýma očima poslouchají a ukáží prstem směrem, kde si myslí, že budík je. 

Poté otevřou oči a přesvědčí se, zda určili místo správně. 

Reflexe: Odpovídají jen ti, kteří se chtějí o své myšlenky podělit. 

  Co bylo při této činnosti nejdůležitější? 

  Jak dobře se ti podařilo opravdu dobře se soustředit? (škála 0 – 5) 

PROVOKACE 

Žáci se po kruhu promíchají tak, aby vedle sebe neseděli největší kamarádi. Vytvoří dvojice.  

Učitel: Myslím si, že toho o sobě víte hodně málo, možná o někom vůbec nic. Nevíte, kdy má 

narozeniny, co by rád dostal jako dárek, jaké je jeho zamilované jídlo, jaká nejoblíbenější 

zábava. Kam by chtěl jet na prázdniny, jestli má sourozence, ... Co vy na to? Mám pravdu? 

Žáci mají dvě minuty na to, aby se pokusili o druhém z dvojice napsat co nejvíc informací, 

které znají. Nesmějí se navzájem na nic ptát! Po uplynutí času si ve dvojicích řeknou, co o 

sobě napsali a potvrdí si, nebo vyvrátí své domněnky. Ti, kteří chtějí, přečtou nahlas, aby své 

informace sdělili i ostatním. 

Reflexe: Jak moc ses ve svých znalostech mýlil? 

  Jak moc tě překvapilo, co o tobě spolužák ví? 

  Co konkrétně tě překvapilo, že o tobě spolužák ví? 

 

2. hodina 

TRHÁNÍ PAPÍRU (40 min) 

Každý žák dostane jeden papír. 

Učitel: Lesy bychom měli šetřit a papírem bychom neměli plýtvat. Teď je ale mimořádná 

situace a vy můžete svůj papír libovolně roztrhat. Ale nekrčit! Máte na to deset sekund. Teď 

... 

A co teď s těmi papírky? Kolik má kdo útržků, tolik informací (jakýchkoliv, ale pravdivých) 

nám o sobě řekne. Například: mám starší sestru, neumím kreslit, ráda hraji volejbal, nesnáším 

špenát, doma neposlouchám, kamarádím s Jarkou, líbí se mi Vojta.  
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Je dobré, když s informacemi začne učitel a prozradí třeba i něco hodně soukromého. Za 

každou informaci odloží jeden útržek. Je třeba mít trpělivost, aktivita se často protáhne, ale 

mnoho žáků na sebe prozradí i hodně osobní věci.  

Reflexe: Jak se ti tahle aktivita líbila? (škála 0 – 5) 

  Jaké tři informace byly pro tebe nejzajímavější? 

  Koho a za jakou informaci si hodně ceníš? 

 

3. hodina 

BRAINSTORMING 

Vysvětlíme výraz – brain je mozek, storm je bouře. 

Cíl: Pojmenování různých lidských vlastností, jejich vliv na život a atmosféru ve třídě. 

 

1. fáze – Princip – žáci pojmenovávají co nejvíce vlastností a učitel je zapisuje na tabuli. 

Nikdo vlastnosti nekomentuje ani nehodnotí, každý se pokusí přispět. 

      - kladné vlastnosti – žáci vybírají 

      - záporné vlastnosti – stejný postup 

2. fáze – Z obou kategorií vytvoříme skupiny vlastností: 

  - které vlastnosti jsou výhodou při řešení týmového úkolu – žáci vyberou 

  - které jsou potřebné pro dobré vztahy a pohodu ve třídě - ... 

  - které jsou nevýhodou při týmové práci - ... 

  - které narušují soužití ve třídě - ... 

3. fáze – Reflexe: 

  Která ze jmenovaných kladných vlastností žáků ve třídě výrazně chybí? 

  Které z kladných vlastností jsou naopak ve třídě typické? 

  Které z jmenovaných negativních vlastností jsou ve třídě typické? 

  Kterých vlastností bychom si měli pro pohodu ve třídě nejvíce cenit? 

 

JAKÝ JSEM? 

Židle dáme stranou a středem třídy nalepíme na zem lepicí pásku, která tvoří hranici mezi 

ANO a NE. Určíme, kde je ANO a kde NE. Učitel pokládá žákům otázky týkající se jejich 

vlastností. Žák se vyjádří tím, že si stoupne na stranu ANO/NE. Čím méně si je jistý 

odpovědí, tím blíže k čáře se postaví. 

Otázky:  

Myslíš si, že jsi kamarádský? 

tolerantní? 
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uzavřený? 

optimistický? 

ochotný každému pomoci? 

samotář? 

závistivý? 

agresivní? 

hádavý? 

spolehlivý? 

že kolem sebe šíříš dobrou náladu? 

Odpovídal jsi vždy pravdivě? 

Průběžně lze reagovat na postavení žáků a zeptat se: Kdo si myslíte, že Tomáš je 

nespolehlivý? – stoupl si tak. Posunuli byste ho na základě vaší zkušenosti do jiné vzdálenosti 

od čáry? Žáci v odpovědi na tyto diskusní otázky vystupují výhradně se svým názorem, a 

proto používají formulaci: 

„Já si myslím, že Tom není tak moc uzavřený, posunul bych ho téměř k čáře.“ (může se 

doložit i nějakou konkrétní zkušeností. 

Reflexe: Na co bys chtěl reagovat? 

  Co ti bylo při hodnocení nepříjemné? 

  Překvapil tě nějaký názor spolužáků na tebe? Jaký? 

  Jak moc ses shodoval s názorem spolužáků na jejich vlastnosti?  

                       (škála 0 – 5) 

  Jak moc bylo pro tebe obtížné odpovídat pravdivě? 

 

3. JAK SI ZDRAVÝM ZP ŮSOBEM ZLEPŠIT NÁLADU A BÝT SV ĚŽÍ 

Cíl: Psychohygiena, udržování duševní pohody. 

 

Připravíme si relaxační hudbu a obrázky dítěte v různých náladách.  

1.hodina 

VLASTNÍ VYPRÁVĚNÍ O RADOSTNÉM PROŽITKU (20 min) 

Učitel: Dnes si budeme vyprávět o tom, jak si dokážeme vytvořit radostnou náladu. 

Žáci si sednou k jednomu velkému stolu vytvořenému z lavic sražených k sobě. Vyprávějí 

radostné zážitky, které prožily. Každý zážitek hodnotíme, necháme prostor pro dotazy 

ostatních žáků. 

Reflexe: Diskuse o jednotlivých zážitcích. (Co způsobilo vyprávějícímu radost?) 
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JARDA MÁ ŠPATNOU NÁLADU (20 MIN) 

Cílem hry je zmapovat, co způsobuje u dětí špatnou náladu a jaké způsoby už samy používají, 

aby si ji zlepšily. Na připraveném flipchartovém papíru máme obrázek dítěte, které je 

přibližně stejně staré – Jardy – který má špatnou náladu. Zeptáme se žáků, co asi způsobilo, že 

má Jarda špatnou náladu – co způsobuje, že lidé v jejich věku mají špatnou náladu. Odpovědi 

zaznamenáváme na flipchart k obrázku z jedné strany. Pak se žáků zeptáme, co by Jardovi 

poradili, aby se mu zlepšila nálada. Jejich odpovědi zaznamenáváme tentokrát z druhé stranu 

Jardy. Na závěr přilepíme na flipchart obrázek Jardy, který má dobrou náladu. 

Reflexe: Žáci zhodnotí sami sebe, jaké postupy zlepšování nálady používají a jak jim 

pomáhají. 

 

2. hodina 

TANEC S HUDBOU (20 min) 

Učitel: Zkusíme si vytvořit radostnou náladu tancem nebo masáží s hudbou: Pustíme hudbu, 

žáci skáčou do rytmu na jedné noze, nohy mohou střídat, když hudba ztichne, zůstávají v 

nehybné pozici – zkamení. (forma soutěže, kdo se pohne, dostane trestný bod) 

Reflexe: Jaký vliv měla hudba na vaši chuť do hry? 

  Jak byste mohli využít tento povzbudivý účinek hudby ve svém běžném 

 životě? 

 

MASÁŽ PODLE POČASÍ (20 min) 

Žáci sedí v kruhu na židlích za sebou. Učitel předvede masírování podle počasí. (déšť – 

poklepáváme prsty, sluníčko – hladíme, vichřice – masírujeme silou, bouřka – divoké pohyby 

rukou).  

Reflexe:   

Po skončení masírování necháme žáky hovořit o tom, jak se jim masírování líbilo, jak ho 

využít v běžném životě. 

Na závěr učitel zhodnotí všechny uplynulé činnosti a poděkuje všem za iniciativu, ochotu ke 

spolupráci a otevřenost. 
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Osobnostní a sociální výchova – 8. ročník 

 

PROJEKTOVÝ DEN 
 

Projektový den OSV v 8. ročníku shrnuje a prohlubuje dovednosti získané v oblasti 

kooperace, rozšiřuje prvky psychohygieny, doplňuje znalosti a činnosti v oblasti 

rozhodování a napomáhá orientaci v hodnotovém systému a cílené seberegulaci a 

sebevýchově. Je založen na herních a dramatických dovednostech, vstřícnosti, navozené 

pohodovou atmosférou a kladnou motivací 

 

1)MÍSTA SI VYM ĚNÍ 

Cíl: Úvodní aktivita zaměřená na koncentraci, pohybové uvolnění a sběr informací. 

 

Hráči s výjimkou jednoho, může to být i učitel se sesednou v kruhu na židle. Hráč stojící 

uprostřed říká: „Místa si vymění ti, kteří .... “ a doplní konkrétní společnou věc např. mají rádi 

kakao, byli někdy v noci sami na hřbitově, se už s někým líbali, stejně jako já mají rádi 

matematiku .... V této fázi – v úvodu – hra slouží hlavně k uvolnění dětí a odstranění bariér, 

posléze může být využita ke sběru informací o spolužácích a využít tak k další hře kde se 

seskupují žáci, kteří mají společné postoje či zážitky (hledání spřízněných duší) 

 

2)VLÁČKY  

Cílem této hry je neverbální komunikace – dominance X submisivita  

 

Účastníci chodí po kruhu a mají za úkol vytvořit dvojice, podle podobnosti rukou. Až mají 

všichni partnera, vytvoří vláčky – jeden představuje lokomotivu jiný vagónek. Dále mají za 

úkol pohybovat se po prostoru. Má to však háček – pouze mašinka vidí, to znamená musí vést 

vagónek, který má zavřené oči. Úkolem mašinky je vést vagónek po místnosti tak, aby 

nenarazili. Po chvíli se vymění. Po výměně lektor násilně některé dvojice roztrhne a vytvoří 

trojice. ve trojici budou dva vagónky a jedna mašinka. Mašinka stojí vzadu a musí je 

navigovat, aby nenarazili. Účastníci se postupně vystřídají v jednotlivých rolích. 

Reflexe: 

Bylo vám toto cvičení příjemné? Proč? 
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Jak jste se cítili v jednotlivých rolích? 

Byla vám příjemnější role mašinky nebo vagónku? Proč? 

Vadilo vám něco? 

Jak jste se cítili, když jsme vám roztrhli dvojice? 

Co jsme si vlastně zkoušeli? 

(vést X být veden, dominance X submisivita) 

 

3)KOČKODŮM 

Cílem je nácvik neverbální komunikace.  

 

Budeme potřebovat papíry A4 a tužky  

Během této aktivity budeme pracovat ve dvojicích. Nyní si prosím utvořte dvojice podle 

barvy očí. Nyní se prosím ve dvojici rozdělte na áčka a alfy, alfy prosím aby šli na chvilku 

ven (doprovází je lektor, aby nedošlo k poslouchání za dveřmi) a áčka zůstanou ve třídě 

s druhým lektorem. Instrukce je pro obě skupiny totožná až na to co mají nakreslit. Namalujte 

společně ve dvojici obrázek kočky (druhý dostane instrukci – domu). Budete kreslit jednou 

tužkou a během kreslení nesmíte mluvit. Lektor rozdá své skupině tužky a papíry. Děti kreslí, 

bojují, prosazují se. Nemohou pochopit proč druhý dělá něco jiného než oni. Zda se projeví 

dominance či podřízenost, nebo také neústupnost obou. Na závěr položíme obrázky na zem a 

všichni si je prohlédneme. 

Reflexe:  

Co se dělo? 

Co jsme viděli? 

Co jste cítili? 

Co se vám líbilo? 

Jak se vám kreslilo s vaším partnerem? 

 

4)NÁLADY  

Cílem je nácvik dialogů a vcítění se do situace 

 

Vytvoříme ve třídě situaci, náladu podle zadání. „Dirigent“ má za úkol vymýšlet zajímavé 

náměty. Například tleskne a řekne: „Přeplněný autobus v létě“ . Na tento povel všichni hrají 

situaci v přeplněném autobuse za horka a dusna. Po několika minutách „dirigent“ opět tleskne 

a řekne třeba fronta před obchodem a třída na povel vytvoří atmosféru a situaci dlouhé fronty. 
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Změny: Kancelář kam si jdu pro povolení, hala nádraží, ples, fotbalový zápas, soudní síň, 

třída bez učitele, práce na pozemku,...  

Nejde jen o pantomimu ale i o dialogy možné a vyplývající ze situace.  

Reflexe: Následuje beseda a sdílení dojmů, zkušeností a postřehů. Co mi bylo příjemné, co 

bylo obtížné, co mě bavilo? 

 

5)IMPRESIONISTÉ 

Cílem je prožívání konkrétní nálady, stavu, uvolnění se pro následující činnost – 

rozhodování. 

Skupina malířů v minulém století – impresionistů – přišla na to, že malovat se nemusí jen 

věci, které existují ale i pocity člověka. pro někoho je radostí malé štěňátko, pro jiného cesta 

na Měsíc, pro dalšího jen vidina několika barevných skvrn, které vnímá přes zavřená víčka 

když se v létě sluní u vody. Pocit zkrátka může a nemusí mít vůbec žádnou konkrétní podobu.  

Reflexe: Vymyslete si nyní několik pocitů a zkuste je poté namalovat. 

 

6)ROZHODNUTÍ KTERÁ ČINÍM  

Budeme nacvičovat postup rozhodování podle pracovních listů Sorossovy nadace. Vytvoříme 

si na tabuli nákres mapy rozhodování : 

 

 

Potřebné informace- vliv na zdraví, právní 
důsledky a školní předpisy  

Konkrétní problém: 
nabídnutá droga 

Možnost příjmout Říci ne a odejít  Říci ne a ohlásit to 
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Do jednotlivých bublin zapisujeme následky zvoleného rozhodnutí, jak pozitivní, tak 

negativní. Například možnost: Říci ne a odejít – žádné zdravotní následky, žádné potíže se 

školou a rodinou X ztráta přítele, přátelé mně mohou považovat za zbabělce. 

Poté doplníme poslední dvě bubliny. Do levé napíšeme jak se na problém asi dívají 

rodiče, přátelé, církev, škola, i mé pocity. Do poslední bubliny – vpravo – zapíši své 

rozhodnutí (jedna ze tří možností, které jsme posuzovali.   MÁ 

VOLBA: ŘÍCI NE A ODEJÍT! 

Reflexe: Jak ses rozhodl ty sám? 

          Jak by ses asi rozhodnout měl? 

          Jaké rozhodnutí očekávají kamarádi? ... 

         

 

Typy situací: Pití v parku . Kamarád chce strávit odpoledne s partou kluků, kteří pijí 

alkohol, pozve taky tebe. S použitím tabulky rozhodování se rozhodni co řekneš svému 

kamarádovy ohledně jeho pozvání i celé té party.  

Hlídání dítěte. Rodič, kterému hlídáte dítě, přijde domů opilý a chce tě odvézt domů 

autem. 

Florbal:  Dva měsíce trénuješ na florbalový turnaj. Těšíš se, jsi dobrý a myslíš, že 

vyhrajete. Jenže dva dny před turnajem přijdeš domů s ošklivým nachlazením. Rodiče 

říkají že bys měl zůstat doma a odpočívat. Ale, když vynecháš poslední trénink, trenér 

řekne, že nemůžeš hrát. Co můžeš dělat? 

Juliin p říběh: Katka a Julie jsou dobré přítelkyně. Julie dnes přichází do školy 

s modřinou na paži. Svěřuje se Katce, že ji mamka bije. Jak by mohla Katka pomoci své 

kamarádce 

Popularita:  Máš společnou skříňku s kamarádem, který je ve škole populární. Jednou 

ráno otevřeš skříňku a objevíš v ní malý plastikový sáček s něčím co vypadá jako 

marihuana. Nechceš dělat ukvapené závěry o obsahu sáčku a proč je sáček ve vaší skříňce, 

ale skříňka patří také tobě a jsi zodpovědný za její obsah. 

 

1) RELAXACE  

      Cíl: Poznejte vaše dýchání 

 

Zavřete oči klidně seďte a uvědomte si vaše dýchání. 

Uvědomujte si váš dech, jak vchází nosem dovnitř a zase vychází ven. 

Nesnažte se ovládat váš dech. 
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Nesnažte se vynucovat vaše dýchání. 

Můžete si v duchu říkat „dovnitř“ a „ven“, jak se nadechujete a vydechujete 

Jenom si všímejte vašeho dechu. Je teplý nebo chladný, dlouhý či krátký? Je mělký nebo 

hluboký? Nesnažte se ho změnit, prostě ho nechte být. 

Vzbudí li se ve vás nějaké pocity, prostě je zaznamenejte a potom se vraťte k vašemu 

dýchání. 

Uvolněte vaše tělo. 

Cítíte uvolnění, jak se vlévá do vaší hlavy a krku. 

Uvolněte oči – nos – tváře – ústa. 

Cítíte, jak napětí opouští vaše tělo. 

Uvolněte krk a ramena. Cítíte uvolnění, jak se rozlévá do paží a rukou. Ruce cítí, jak 

napětí odchází. 

Vaše hruď a záda se uvolňují – cítíte, jak se uvolňuje váš žaludek – vaše boky – a pánev ... 

Jak pokračujete v uvolňování, cítíte zmírňování napětí ve stehnech a kolenou... Vaše 

kotníky, chodidla a palce u nohou jsou uvolněné. 

A nyní se vraťte zpět k vašemu dýchání. Vdechujte a vydechujte. Když vdechujete, 

vdechujte jen pěkné myšlenky a láskyplné pocity do vašeho těla. Když vydechujete, 

vydechujte z těla špatné, hněv a trápen. Vdechujte klid. Vydechujte hněv. Vdechujte a 

vydechujte... Vdechujte a vydechujte. 

A nyní několik minut takto dýchejte. 

Nyní pomalu počítejte od jedné do deseti. Ucítíte prostor – a místnost – a zaznamenáte 

okolí. Pomalu otvírejte oči. Probouzíte se, jste odpočatí, klidní, vnímáte prostor a okolí. 

Reflexe:  

Jak se cítíš? 

      Pomohla ti tato technika k uvolnění? 

      Chceš ji ještě někdy zažít? 

      Líbila se ti tato technika? 
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         Osobnostní a sociální výchova – 9. ročník 

 

                         PROJEKTOVÝ DEN 
Projektový den OSV v 9. ročníku shrnuje všechny znalosti a dovednosti získané za 9 let 
školní docházky a to nejen v oblasti OSV. Využívá kreativity d ětí, naučené samostatnosti 
i skupinové práce, otevřenosti a připravenosti na řešení problémových situací v životě. 
Pracuje se získanými návyky v oblasti rozhodování, znalostmi hodnot a postojů 
naučených během OSV a využívá sociálních dovedností žáků v oblasti sebehodnocení a 
hodnocení práce kolektivu. 
 

1. HRA NA UPÍRA 

Cíl: Odstranění bariér, navození atmosféry. 

 

Všichni hráči chodí prostorem se zavřenýma očima. Učitel se jednoho z nich dotkne a pošeptá 

mu, že je upír. S instrukce hráč ví, že upír má za úkol dotknout se jiného hráče, který se 

namane ( všichni stále zavřené oči ) a „strašně“ se zasmát. Hráč, kterého se upír dotkl, silným 

hlasem zanaříká a současně se stává upírem i on. Nyní tedy chodí upíři 2 ( oba se při polapení 

další oběti chechtají, zatímco oběť zanaříká, aby se opět sama stala upírem a tak stále dál ). 

Upírů je víc a víc. Učitel sleduje, kterému z hráčů se podaří zůstat nejdéle člověkem. 

Reflexe:  

Co bylo příjemné? 

Co bylo nepříjemné? 

Jakou taktiku jsi zvolil? 

 Jak na tebe celá hra působila? 

 

2. ODMÍTÁNÍ PROBLÉMOVÝCH SITUACÍ 

Cíl: Pojmenování  

 

Navážeme na řešení problémových situací z 8. ročníku. Učíme se pojmenovat problémové  

situace, zvažovat možné následky, odmítat navrhováním jiných činností a řešit situace MOU 

VOLBOU. 

Viz. metodika manželů Janíkových – str. 75 – 83.  
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3. DOKTOŘI A PACIENTI 

Cíl: Poznávání, empatie, správné rozhodnutí. 

 

Představte si, že jste tým chirurgů ve velké nemocnici. Jako komise musíte přijmout velmi 

důležité rozhodnutí. V tomto okamžiku máte jednoho dárce srdce a osm pacientů, kteří 

potřebují transplantaci srdce. Pokud víte, prognóza úspěšné transplantace je pro všechny tyto 

pacienty stejná. Vaše komise musí vybrat, kdo srdce dostane. Máte 20 minut na to, abyste 

došli ke skupinovému rozhodnutí. 

 

Pacienti:  

1. Sedmnáctiletá romská servírka, která nedokončila střední školu a je jedinou živitelkou své 

rodiny. 

2. Patnáctiletá těhotná dívka, svobodná. 

3. Středoškolák ruského původu, předseda třídy, který nedávno získal stipendium na 

lékařskou fakultu. 

4. Čtyřiadvacetiletá matka s třemi malými dětmi, vietnamská vdova, která v této zemi nemá 

žádné příbuzné. 

5. Dvaapadesátiletý černošský náboženský vůdce, který vede útulek a kuchyň pro 

bezdomovce, kde se každý den stravují tisíce lidí. 

6. Čtyřicetiletý vědec, který je blízko k objevu léku proti AIDS a sám je HIV-pozitivní. 

7. Jedenáctileté děvče ze středního východu, které se stalo symbolem světového míru. 

8. Pacient přeložený z malé venkovské nemocnice – žádné další údaje nejsou k dispozici. 

 

Poznámky: 

1. Čas lze samozřejmě měnit. 15 min. už je hodně málo. Záleží na cíli a také na skupině 

(zkušenosti). Časové omezení lze úplně zrušit, pak je třeba počítat i s tím, že se hra protáhne 

na několik hodin. 

2. Počet pacientů lze měnit. Lze měnit i charakteristiky jednotlivých pacientů. Opět záleží na 

cíli a na zkušenostech skupiny. 

3. Kolik doktorů? Doporučuji od 5 do 10 včetně. Obecně platí, že méně lidí se snáze domluví. 

4. Několik menších skupin se po vybrání pacienta může spojit v jednu velkou skupinu a 

shodnout se v této skupině opět na jednom pacientovi, kterému bude dáno srdce. (Trochu těžší 

varianta.) 

5. Techniku ovlivní i počet rozdaných papírů s pacienty (1 pro skupinu až 1 pro každého). 
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6. Dalšími variantami může být zvolení/nezvolení pozorovatele nebo zapisovatele nebo 

facilitátora (moderátora). 

 

Doporučení: 

1. Je potřeba znovu vysvětlit, co je to dojít ke skupinovému rozhodnutí. V této hře je to 

rozhodnutí, se kterým každý člen souhlasí (je ochoten se pod rozhodnutí podepsat). 

2. Jedná se o náročnou techniku, je proto nutné předem uvážit, zda ji zařadit, či ještě počkat. 

3. Pracuje-li více skupin a některá skončí příliš brzy, je třeba dát této skupině nějaký úkol 

(například zadat 5-ti minutové volné psaní na nějaké téma vztahující se k prováděné činnosti). 

4. Pokud se během techniky „jiskřilo“, je třeba z toho při reflexi vyzískat maximum a poté 

nezapomenout skupinu udobřit (zařadit jinou, nenáročnou techniku … vybít se, zasmát se, 

spolupracovat …, zatleskat si). 

 

Reflexe: 

1. Na začátku je vhodné se chvilku zaměřit na pocity jednotlivých členů po hře… 

2. Doptat se členů, jak se jim rozhodovalo a proč? 

3. Dát prostor pozorovatelům… 

4. Otázky na čas: Měřil někdo čas, bylo hodně času nebo málo, proč? 

5. Co přispělo/nepřispělo k dohodě, proč? … 

6. Proč jste dospěli/nedospěli ke skupinovému rozhodnutí? Jak se vám spolupracovalo? 

7. Existuje správné řešení? Ne! Protože každý život má jedinečnou cenu a žádný není lepší 

než druhý. Protože každý má právo na život. Protože jsme měli k dispozici málo informací…  

8. Má každý právo na život? Jaká je cena lidského života? (Jaký je smysl lidského života? 

Jaký máte názor na trest smrti? Hráli jste si na bohy?) 

9. Hlavní část vyplyne z průběhu domlouvání jednotlivých členů … 

� komunikační fauly (nadávání, skákání do řeči, nevyslyšení, zavrhovací gesta, 

úšklebky, shazování…); umíte naslouchat? 

� kompromisy (umíte nabízet kompromisy? umíte přijímat kompromisy?) 

� argumenty (umíte: vytvořit/přijmout/zamítnout argumenty?) 

� zajímavé jevy (např.: někdo mocně zvolá nějakou frázi, někdo se rozbrečí/rozesměje, 

praskne žárovka…) 

� kdo mluvil moc, kdo málo? 

� umíte konstruktivně jednat pod časovým tlakem? Uvědomili jste si, jak jste jednali 

pod časovým tlakem? 



 63 

� Proč jste mlčeli? (byli jste naštvaní na skupinu (na někoho), vzdali jste se 

odpovědnosti, měli jste strach z rozhodnutí, neprosadili jste se?) A proč? 

� Jak vás ovlivnili ostatní členové (Jste v životě snadno ovlivnitelní; trváte neustále na 

svém, či se nacházíte někde mezi?) Uvědomili jste si vlastní ovlivnitelnost ostatními 

členy skupiny? 

� Jak se prosazovalo? 

� Napadlo vás: vylučování (škrtání) = zabíjení? 

Poznámka: Na základě málo informací mnohdy radikálně rozhodneme (život/smrt). 

Vedoucí může po hře přidat další v dokumentu neuvedené informace, např.: Pacient 8 je 

vaše dítě, či kdokoli z předchozích pacientů či známých osobností (slovo pacient je 

obecný pojem), Pacient 4 pravidelně týrá své děti, Pacient 2 je závislý na heroinu …  

1.Zeptat se, jestli by se nedalo příště něco zlepšit?… Co losování? 

2.Je-li to vhodné (záleží na okolnostech), lze na konci pohovořit o technice jako takové 

– líbila se, nelíbila se, proč?  

 

4. KOLÁŽ OSOBNOSTI 

Cíl: Sebepoznání, budování vzájemné úcty a důvěry . 

 

1. část – Žáci sedí v kruhu, předávají si kamínek. Ten, který kamínek drží, povstane a nahlas 

pronese: „Jsem dobrý v ...“ Pokud někdo nedokáže odpověď zformulovat hned, má možnost 

ve druhém kole. Pokud se mu to nepodaří ani poté, zkusí najít jeho klady spolužáci. Postupně 

se střídají. 

Reflexe:  Kdy naposledy jste před někým mluvili o svých přednostech? 

  Jak jste se při tom cítili? 

  Proč někteří nedokázali o sobě mluvit? 

  Potěšilo vás, když o vás někdo mluvil s uznáním? 

  Co vás na výrocích druhých překvapilo? 

 

2. část – Žáci si předem připraví časopisy, nůžky, lepidla, papíry. Dostanou úkol vytvořit s 

pomocí vystříhaných obrázků koláž své osobnosti. Na práci mají asi půl hodiny. Poté musí 

prezentovat vlastní práci. 

Reflexe:  Vyjadřuje koláž opravdu tvou osobnost? 

  Proč ano, proč ne? 
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  Co vás nejvíce oslovilo? 

  Čím vás ostatní překvapili? 

3. část – Volné psaní – Učitel zadá instrukci: 5 minut psát o sobě a svém vztahu s ostatními 

vrstevníky. Poté dobrovolníci své texty přečtou. 

Reflexe: Žádné otázky, četba volných psaní uzavřela lekci. 

 

 

Závěrečný pohled na sebe s využitím všeho, co jsme se za školní docházku naučili, poznali i 

dověděli o sobě.  

Prezentace – JSEM LEPŠÍ ( volné psaní – dospění k rozdílům v chování, jaké změny jsem 

prodělal, co jsem se naučil, co o sobě nyní vím, jak jsem na sobě pracoval a čeho jsem dosáhl 

– jaký jsem teď na prahu nového života. 

 

 
 
 
 
 
 


