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Úvod 

 

 
     Člověk je obyčejný i neobyčejný lidský tvor a jeho základní vlastností by měla být 

především lidskost. S ní se narodil a s ní by měl i zůstat. 

   Má ale i v dnešní době každý člověk ještě svou lidskou tvář? A neskrývá ji náhodou za masku 

hrubosti, agresivity a nesnášenlivosti vůči druhým lidem? 

   Ne každý již dokázal tuto masku odhodit, vrátit čas a stát se znovu člověkem s lidskostí na 

dlani. 

   A je vůbec ještě možné změnit společnost k lepšímu? Nebo po ní chceme už moc, když 

požadujeme, aby se znovu vrátila ke kořenům? 

   Tak či tak, má – li naše lidstvo přežít, musíme sami v sobě onu lidskost znovu objevit. 

   Jednou z objevných cest k jejímu nalezení může být, „Světe div se!“, i náš rodný jazyk. Ten  

stmelující a dokonalý prvek společnosti, bez něhož by se člověk nikdy nestal člověkem.      

 

  Žáci s mentálním postižením potřebují schopnost k relativně samostatnému a kvalitnímu 

životu. Zmírňovat hloubku mentálního postižení ještě neumíme, ale můžeme zmírnit důsledky 

jejich postižení např. češtinou, která vede k lidskosti člověka.  

     A proč nezačít teď hned? Třeba GRAMATIKOU. 
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GRAMATIKA  

 

CESTA KE ZDOKONALENÍ 

NÁS VŠECH  

 

 

     Odhoďme tedy právě nyní a právě dnes veškeré svoje strachy a obavy z neznámého. 

Odpoutejme se jednou provždy ode všech domnělých předsudků vůči lidem jiných světů, jiných 

ras a národností. Zrušme staré nepotřebné stereotypy uvnitř nás a nahraďme je zcela novými a 

lepšími. 

   Otevřme svou náruč těm, kteří k nám dobrovolně přišli, aby u nás hledali a našli lepší a 

bezpečnější útočiště nebo větší pocit bezpečí a jistoty než jim nabízela právě jejich rodná země. 

Ti všichni si zaslouží naši pomoc, naše chápání. 

   Naučme je rozumět naší rodné mluvené i ústní řeči a tím i nám samým. Budou nám zato 

neskutečně vděční a na oplátku vnitřně obohatí také nás bohatostí a pestrostí právě jejich 

kultury.  

   Pokud my naučíme právě je dobře komunikovat s námi, pak i oni nám naši lásku budou vracet 

a brzy se naučí plně chápat zase nás. 

   A právě takto pozitivně utvářená komunikace nás vzájemně dokáže sblížit natolik, abychom 

hrdě a plným právem mohli nést zasloužený název MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST.   

 

 

Přísloví – části těla 

   Jednou z  činností je vyjadřování rčení nebo přísloví pohybem. Aby žák mohl předvádět 

verbální sdělení do pohybového projevu, musí zapojit představivost a fantazii. Zdokonalují se i 

kognitivní procesy spojené s pochopením podstaty a obsahu rčení. V neposlední míře se 

rozšiřuje i slovní zásoba žáka.  
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   Čeština je na rčení a přísloví bohatá. Dále v textu uvádíme jen příklady rčení s využitím 

označení částí těla. Při této činnosti si pak žák upevňuje i názvy jednotlivých částí těla.  

 

Příklady rčení s využitím částí těla: 

   Drží hlavu vzhůru; zatnul zuby; svěsil hlavu; má z toho těžkou hlavu; ohrnuje nad tím nos; 

zachoval kamennou tvář; zavírá před tím oči; spadla mu brada; sklopil oči; má svázané ruce; 

složil ruce v klínu; má stažený zadek; má nohy jako z olova; strká do všeho nos; vodit někoho 

za nos; proklouzlo mu to mezi prsty; přivítal ho s otevřenou náručí; mávl nad tím rukou; dělá na 

něho ramena; má z toho zamotanou hlavu; postavil se k tomu čelem; pověsil se mu na krk; drží 

se toho zuby nehty; podlamují se mu kolena; stojí nohama pevně na zemi; vlézt na záda; vzít 

nohy na ramena; popadat se za břicho; mít někoho v hrsti; ztrácet půdu pod nohama; srazit 

někoho na kolena; lézt někomu po zádech.  

 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA JAKO PŘIPODOBNĚNÍ 

pyšný jako …… (kohout) 

přítulná jako ….. (kočička) 

hladový jako …. (vlk, medvěd) 

smutná jako ….. (kačenka) 

útočný jako …… (vlk) 

unavený jako …. (vrabčák) 

 

ZVÍŘECÍ RODINKA 

     Pošeptáme každému žákovi jméno zvířete tak, aby vznikly čtyřčlenné (i vícečetné) rodinky 

stejných zvířat. Na pokyn běhají žáci po ploše třídy a všichni vydávají zvuk toho zvířete, které 

představují, až se po hlase spojí celá zvířecí rodinka.  

 

 

ZVÍŘECÍ BRATŘÍČEK 

     Vždy na dva lístečky napíšeme nebo nakreslíme stejná zvířátka a každý žák si pak jeden 

lísteček vytáhne. Úkolem žáků je najít svého zvířecího bratříčka podle příslušného pohybu. 

 

PANTOMIMA 

     Žák (učitel) pantomimicky ztvární libovolný předmět, ostatní se snaží uhodnout, o jaký 

předmět se jedná.  
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 Fantazii a představivost rozvíjí i další cvičení  

            a současně je u nich i spousta legrace a zábavy!  

 

VEČERNÍ HYGIENA 

     Žák napodobuje večerní hygienu: Čistí si zuby, myje si celé tělo, myje si vlasy, namydlí se, 

utírá se.  

 

CO DĚLÁME 

     Jinou variantou může být následující cvičení. Žáci stojí v kruhu, budeme vyprávět o různých 

činnostech (profese, sebeobsluha, činnost v průběhu dne apod.). Žáci tuto činnost pohybem 

ztvárňují.  

 

HÁDEJ 

     Žák píše ve vzduchu číslice, písmena, obrázky buď podle našeho zadání nebo podle vlastní 

úvahy. Sám si zvolí dominantní ruku.  

 

ZVUKY 

     K dalšímu cvičení potřebujeme nahrávky zvuků doprovázející různé činnosti (CD se zvuky 

lze zakoupit). U žáků s hlubším mentálním deficitem používáme pouze k poslouchání zvuků a 

následnému slovnímu označení činnosti. Šikovnější žáci však dokážou pohybem tuto činnost 

ztvárnit, např. řezání dřeva, let letadla, tleskání, jízda auta, čištění zubů, štěkot psa apod.  

 

 

UHODNEŠ? 

           Jeden z dvojice předvádí činnost – druhý hádá. Např. jeden předvádí pojídání jídla, druhý  

      hádá, co jí. Jeden předvádí pracovní činnost – druhý hádá povolání apod.  

 

     VYDRŽÍŠ NESMÁT SE? 

           Dvojice stojí čelem k sobě, dívají se do očí a oba současně vypráví na zadané téma (např.      

      popiš vysavač, co jsi dělal včera apod.). Úkolem je nesmát se.  

 

     HÁDKA 
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     Dvojice stojí čelem k sobě. Mimikou, gesty a postojem těla znázorňují prudkou hádku. 

Obměnou je totéž doprovázené slovy; jeden žák říká neustále  ano – ano – ano a druhý žák říká  

neustále ne – ne – ne.  

 

PÍSNIČKA 

     Jedna skupina žáků se domluví a předvede pohybem libovolnou píseň; druhá skupina žáků se 

snaží uhodnout, o jakou píseň se jedná. 

 

STROJ 

      Žáky rozdělíme na dvě skupiny. Každá skupina si zvolí libovolný stroj (dopravní prostředek 

apod.) a předvede jej druhé skupině, která se snaží uhodnout, jaký stroj žáci právě viděli.  

 

SESTROJ STROJ 

      Zadáme nebo žáci si sami vyberou libovolný dopravní prostředek nebo stroj (např. letadlo, 

traktor, parník apod.). Každý žák si sám vybere některou jeho součást (kolo, volant, výfuk, 

okno, apod.). První žák začne pohybem představovat danou součást a ostatní se postupně 

přidávají, až všichni společně vytvoří zadaný stroj. Stroj se nyní začne pomalu pohybovat vpřed, 

žáci vydávají patřičný zvuk stroje i s ohledem na jeho rychlost.  

 

CO SI MYSLÍ TEN DRUHÝ? 

     Rozvoj sociální interakce směřuje k tomu, aby se žáci naučili poznávat, co si jiní myslí a co 

cítí. Aby si ověřili, že nikdy nejsou sami, že jsou součástí skupiny (třídy), aby dokázali  druhým 

spolupracovat, slušně a bez agrese.  

 

 

 

RODINKA 

     Žáci se rozdělí na 3 – 5 členné skupiny, jejichž členové sedí za sebou. V každé skupině mají 

jednotliví žáci stejná označení (např. otec, matka, dcerka, pes apod.). Vyprávíme příběh, v němž 

používáme uvedená označení. Jakmile je vyslovíme, např. otec, žák každé skupiny vstane, 

oběhne svoji rodinku a udělá věc v příběhu.  

 

ABECEDA 
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      Na stůl rozložíme množství kartiček s písmeny naší abecedy, z nichž vždy dvě jsou stejná. 

Kartičky jsou otočeny rubem nahoru, lícem dolů. Množství musí být stejné jako je počet žáků. 

Každý žák si vybere jednu kartičku, nesmí ji ale ukazovat, pouze hlasově předvádí zvuk 

písmene a hledá stejně znějícího spolužáka.  

 

PÍSMENO ČI SLOVO 

     Žáci sedí v řadě za sebou. Poslední napíše před ním sedícímu žákovi na záda písmeno 

(slovo), ten je napíše před ním sedícímu žákovi atd. První žák řekne přečtené písmeno či slovo 

nahlas.  

 

KARBANÍCI (hra s kartami) na téma: Vyjmenovaná slova 

     Žáky rozdělíme do dvou skupin po 5 a více, které si stoupnou do řady za sebe. Učitel je 

pouští po 1 z každé řady. Každý si vezme jednu kartu z přeházeného balíčku karet 

s vyjmenovanými slovy, kde jsou všechny 2x a rubem nahoru.  

   Každá skupina si postupně řadí vzadu na své lavici všechna vyjmenovaná slova od každého 

písmene zvlášť ve správném pořadí. Po vybrání si skupiny vyměňují vzájemně po jedné kartě ta 

slova, která v balíčku neměly. Vyhrává ten, kdo jako první utvoří větší počet správných skupin i 

správně seřazených vyjmenovaných slov na kartách.  

   Učitel jim na začátku připraví písmena, která mají skládat (B, L, M, P, S, V, Z). Dbá přitom 

důsledně na to, aby obě skupiny vzájemně „neopisovaly“ od soupeře. Je-li slovo správně a ve 

správném pořadí, započte učitel skupině 1 bod, je-li však jeho pořadí nesprávně, pak pouze ½ 

bodu.  

   Hraje se na rychlost, správnost a přesnost a správné pořadí v práci s vyjmenovanými slovy.  

Schopnosti a dovednosti: rychlost, spolupráce, uvažování  

 

ZATOULANÁ PÍSMENKA 

     Představíme si, že jsme sběratelé vzácných karet. Jednoho dne ale přišel silný vítr a všechny 

karty pomíchal, teď je třeba je roztřídit. Utvoříme dvě abecedy na kartách a také dvě skupiny 

žáků, postavených za sebe do řady. Každý si smí vzít jen jednu kartu po 1 a chodit si pro ně 

z pořadí své skupiny. Vyhrává ten, kdo dříve a přesně seskládá abecedu ve správném pořadí. 

Žáci nesmí okoukat soupeře. Pokud je někdo přistižen, musí z kola ven. Za počet zůstalých žáků 

se započte příslušný počet bodů každé skupině zvlášť. Každý hráč, který nepodváděl 10 bodů, 

každé písmeno správně 5 bodů.  

Schopnosti a dovednosti: spolupráce, rychlost  
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SKLÁDAČKA – TANGRAM 

     Barevně odlišené 3 skupiny barevných tangramů, které mají skupiny nastejno nastříhané, jen 

jsou od sebe rozlišeny každá skupina jinými barvami. (viz. obr. níže)  

 

 

 

INZERÁT 

Příběh: Průvodce poradil zvířátkům, aby ukázala, jak jsou užitečná a co všechno umí. Vysvětlil  

              jim, co je to inzerát, a radil se s nimi, jak inzerát sestavit. První se přihlásil pavouk, že  

              umí stavět sítě, žába se nenechala zahanbit a navrhla, že umí skok do dálky. 

Úkol: 1. Napište pro tato zvířátka inzerát 

          2. Napište inzeráty i pro jiná zvířata.  

 

REKLAMA – zajímavé úkoly pro žáky 

1. Pokuste se spočítat během časového limitu, kolik reklam jste viděli 

2. Které z nich si doslovně pamatujete? 

    Zapište si je a také je nakreslete. 

3. Zkuste dát některé spolužákovi namátkově vylosovat, aby je poznal podle obrázku  

    a pokusil se je vysvětlit.  

 

JMÉNO JAKO MONOGRAM 

Potřeby: papíry (velikosti A5), psací potřeby 

     Účastníci napíší své jméno na papír většími tiskacími písmeny vlevo svisle pod sebe. Ke 

každému písmenu svého jména doplní přídavné či podstatné jméno, které začíná daným 

písmenkem  a zároveň nějak souvisí se sebou  samým (vlastnost, charakteristika, zájem,...) 

Příklad: J – jedináček 

               I – iniciativní 

              T – tajemná 

              K – kytka 

              A – aktivní 
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Cílem je sebeprezentace a vzájemné poznávání. Pokud účastníci sami nevymyslí slova  ke všem  

           písmenkům svého jména, doplňují při následné diskusi ostatní 

Diskuse: Představení sebe samého, doplňování ostatních, jak oni jeho vidí.  

 

DOPIS KAMARÁDOVI 

Potřeby: výkres (velikost max A5), pastelky, voskovky, psací potřeby 

     Žáci vytvářejí pohlednici pro svého nejbližšího kamaráda – na jednu stranu pohlednice 

nakreslí sdělení, na druhou píší zdůvodnění, proč považují adresáta za svého nejbližšího 

kamaráda. 

Diskuse: Žáci si sednou do kruhu, představí své pohlednice, předají je svým kamarádům uvnitř  

                kruhu a řeknou, proč je dávají právě jim. Cílem je zamyšlení a vyjádření názorů na  

                kamarádství a otázky spojené s kamarádstvím.  

 

SESTAVENÍ SLOVA NEBO SOUVĚTÍ 

     Z jednotlivých písmen názvu zvířete vytvořte slova, která budou daným písmenem 

začínat, a sestavte z nich větu, popř. souvětí. Není nutné zachovávat délku samohlásek.  

 

LACHTAN – Libor asi chtěl toaleťák a noviny. 

SOVA - …................................ 

KRTEK - …............................. 

LIŠKA - …............................... 

KOMÁR - …........................... 

JESTŘÁB - ….......................... 

ŽRALOK -  …......................... 

 

SKLÁDAČKA SLOVA  

     Složte slova z uvedených písmen, např. ORYTMS – STROMY: 

 

LAKONK …....................... 

OŽALKR …....................... 

LIPECES …......................... 

RHYNKU …....................... 

VRČETEC …....................... 

PESILA …............................. 
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Řešení: KLOKAN, ŽRALOK, SLEPICE, KRUHY, ČTVEREC, ELIPSA  

 

     KOLÍČKOVÁ 

          Každý žák má 5 kolíčků na prádlo s přilepenou cedulkou s úkolem do ČJ, OV aj. Hraje 

hudba, dvojice žáků tanči a po vypnutí hudby připevní rychle kolíček s úkolem jinému žákovi 

než s kterým tančí.  

          Každý musí splnit úkol, který nese na zádech, jinak vypadne. Splněné úkoly jsou odkládány  

      učiteli do klobouku. Vše se opakuje do té doby než zvítězí jeden jediný žák, vítěz, který splnil  

      všechny zadané úkoly.  

 

     SLABIKOVANÁ aneb JMÉNO, MĚSTO, ZVÍŘE, ROSTLINA, VĚC 

           Vytvoříme 4 skupiny žáků. Učitel zadá písmeno, např. K a žáci do určitého časového limitu 

musí vymyslet a navíc ještě správně vytleskat do slabik jméno, město, zvíře, rostlinu a věc 

začínající zadaným písmenem, např.: Ka – rel, Kro – mě – říž, kůň, kaš – tan, ka – pes – ník.   

          Žádné slovo žáků navíc nesmí znít dvakrát. Pokud je vše správně, skupina dostane bod.  

      Obměna: Jede se po řadách ve třídě, 3 řady do 5 žácích za sebou. V každé vodorovné řadě  

                      učitel zadá jiné písmeno, vypadnutí žáci, kteří úkol do časového limitu nesplnili,  

                      odchází z kola. Žáci vzadu si postupně přesedávají dopředu. Vyhraje nakonec 1 žák.  

 

SKLÁDAČKA SLOVA + ODPOVĚĎ 

     Složte slova z uvedených písmen a navíc vyberte správnou odpověď (obecnou kategorii)  

z nápovědy, např. TLAPOANI – 1. květina, 2. zvíře, 3. hudební nástroj – správná odpověď  

 

ANTILOPA, kategoirie 2 

LAVŠATKOV – 1. strom, 2. město, 3. pták …................. 

KREATINPO – 1. město, 2. zvíře, 3. květina …............. 

VERIBOCO – 1. strom, 2. zvíře, 3. hudební nástroj …........... 

KOMHARINA – 1. pták, 2. hudební nástroj, 3. květina …........ 

KENTASIRCO – 1. dívčí jméno, 2. zvíře, 3. město …............... 

JOSAVRAL – 1. mužské jméno, 2. ženské jméno, 3. stát ….......... 

 

Řešení: 3 vlaštovka, 3 kopretina, 1 borovice, 2 harmonika, 3 Strakonice, 1 Jaroslav 

 

ZTRACENÁ PÍSMENKA 
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     Hledejte ztracená písmenka – doplňte chybějící písmena do uvedených citátů a přísloví. 

 

Knih_ je j_ko z_hr_d_, kterou nosíš v k_pse.      (arabské přísloví) 

Ž_dn_  _č_n_ z n_b_ n_sp_dl.                             (české přísloví)   

Vybe_ s_ autor_, jak_ s_ vybírá_ přítel_.             (J. V. Sládek) 

Č_eš_-li k_ihu p_prvé, p_znáváš n_vého p_ítele, č_eš-li j_ p_druhé, p_tkáváš s_arého.  

                                                                              (čínské přísloví) 

_usíš _e _noho _čit, _bys _oznal, _e _álo _íš.      (De Montaigne) 

Moudř_ lid_ mluv_, protože maj_ co ř_ci.  

Bl_zni, protože by r_di chtěli něco ř_ci.               (Platon) 

Říci _á_o s_ovy _noho je znake_ ve_kých duchů, stejně tak jako neříci _noha s_ovy nic je 

znake_ těch _a_ých.                                              (La Rochefoucauld) 

Or_g_náln_ sp_sovat_l n_n_ t_n, kdo n_koho n_napodobuj_, al_ t_n, j_hož n_lz_ napodobovat.   

                                                                               (Chateaubriand)  

 

Řešení: 

 Kniha je jako zahrada, kterou nosíš v kapse. 

 Žádný učený z nebe nespadl. 

 Vyber si autora, jako si vybíráš přítele. 

 Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového přítele, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého. 

 Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš. 

 Moudří lidé mluví, protože mají co říci. Blázni, protože by rádi chtěli něco říci. 

 Říci málo slovy mnoho je znakem velkých duchů, stejně tak jako neříci mnoha slovy nic 

je znakem těch malých. 

 Originální spisovatel není ten, kdo nikoho nenapodobuje, ale ten, jehož nelze 

napodobovat.  

 

JAZYKOLAMY 

     V uvedených jazykolamech chybí vždy nějaké důležité písmeno (v posledním souvětí 2), 

doplňte jej a zkuste jazykolam říci několikrát rychle za sebou bez přeřeknutí  

                                                                                                (slouží k procvičení mluvidel):     

 

_an Ka_lan _lakal v ka_li. 

P_išel za mnou jeden _ek a ten mi _ek, abych mu _ek, kolik je _ecku _eckých _ek. A já mu _ek, 
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že nejsem _ek, abych mu _ek, kolik je v _ecku _eckých _ek.  

V _oli k_ále Láv_y h_ál Vladimí_ Le_aus.  

_višť _ice _vi_le vi_el. Za_vištěl _višť, _lyšel _y_el. 

Pos_a_ pose_ pos_a pro s_ámu. 

Kol_ch, koh_t s m_ch_ mnoh_ s hl_p_ chl_b_ h_p_ noh_, plav_ dl_h_ str_h_  _zk_ , chr_p_  

_krop s p_h_ h_sk_). 

  

Řešení:    

 P: Pan Kaplan plakal v kapli. 

 Ř: Přišel za mnou jeden Řek a ten mi řek, abych mu řek, kolik je Řecku řeckých řek. A      

                       mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.  

 R: V roli krále Lávry hrál Vladimír Leraus.  

 S: Svišť sice svisle visel. Zasvištěl svišť, slyšel sysel. 

 L: Poslal posel posla pro slámu. 

 OU: Kolouch, kohout s mouchou mnohou s hloupou chloubou houpou nohou, plavou  

                    dlouhou strouhou ouzkou , chroupou oukrop s pouhou houskou). 

 

NEJDELŠÍ VĚTA 

     Zkuste utvořit co nejdelší větu (popř. souvětí), kde budou slova postupně začínat 

jednotlivými písmeny abecedy, pro zjednodušení můžete vynechat písmena s háčky + q, w, x, y. 

 

Např.: Alena bývala ctižádostivá, čestná dívka, energická, fakt geniální holka, chytrá i její 

            kupodivu laskavý manžel nás okouzlil, pravý romantik, říkali, stále šťastní, tvořili určitě  

            výjimečnou známost života. 

 

Obměna: Můžete vytvořit totéž, ale jako příběh o několika kratších větách.  

 

…......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.….....................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

 

 

SLOVA PODLE ABECEDY 
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     Seřaďte co nejrychleji uvedená slova podle abecedy: 

 

ochladit, western, talíř, génius, abeceda, zmije, dědit, světový, chválit, ementál, ypsilon, cizí, 

dvoje, prázdniny, že ucho, quartz (křemíkový krystal pro regulaci chodu hodinek), škola, loď, 

já, habaděj, Vánoce, nit, řeč, kokodák, běžet, rys, čtyři, fandit, i, xantipa, ťal, maminka. 

…......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.……………………………………………………………………………………………………. 

 

Řešení: abeceda, běžet, cizí, čtyři, dvoje, dědit, ementál, fandit, génius, habaděj, chválit, i, já,  

              kokodák, loď, maminka, nit, ochladit, prázdniny, quartz, rys, řeč, světový, škola, talíř,  

              ťal, ucho, Vánoce, western, xantipa, ypsilon, zmije, že 

 

 

DOSAĎ SLOVO 

    Dosaďte na volná místa slovo, které je společnou částí všech slov uvedených v řádku, např.:  

 

ko _ _ _, sle _ _ _, _ _ _ ka, _ _ _ en _                  PEC (kopec, slepec, pecka, pecen) 

rá _ _ _ ka, _ _ _ tra, ko _ _ _ , _ _ _ tel 

rá _ _ _ ek, lí _ _ _ ek, zá _ _ _ ek, do _ _ _ ek 

kom _ _ _, tr _ _ _ lík, _ _ _ telka, tra _ _ _ 

ko _ _ _ o, po _ _ _ o, _ _ _ tilka, _ _ _ ka 

roz _ _ _, _ _ _ atel, prů _ _ _,  _ _ _ eta 

roz _ _ _, _ _ _ na, na _ _ _ ka, po _ _ _ 

roz _ _ _, _ _ _ tě, _ _ _ ile, _ _ _ ík 

pro _ _ _, _ _ _ le, pok _ _ _, k _ _ _ 

ob _ _ _ a, _ _ _ omec, p _ _ _ át, v _ _ _ 

ko _ _ _ ec, _ _ _ uška, pu _ _ _ ta, _ _ _ an 

pro _ _ _ na, _  _ _ vice, vý _ _ _, hle _ _ _ 

 

Řešení: kos, meč, pas, len, kaz, díl, koš, rok, lak, ber, dej (Dejvice) 

 

JAZYKOVÉ ROVNICE 
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    Zkuste vyřešit následující „jazykové rovnice“ podle uvedeného příkladu: KLID + KOLO +  

 

VOZY + KÁRA = KOZA 

MAPA + PLÁN + KROK + PLUK = 

OHEŇ + PSÍK + PLEŠ + OREL = 

SENO + KREV + VANA + KÁRA = 

KRUH + KUNA + MOŘE + TELE = 

 

Řešení: výsledné slovo vznikne tak, že vezmeme z každého slova jedno písmeno, z prvního  

              slova první písmeno, z druhého slova druhé písmeno, ze třetího slova třetí písmeno a ze  

              čtvrtého slova čtvrté písmeno: MLOK, OSEL, SRNA, KUŘE. 

 

NÁZVY JÍDEL A NÁPOJŮ 

     Přiřaďte k sobě vždy jedno přídavné jméno a jedno podstatné jméno tak, aby vznikla 

známá ustálená spojení pro názvy jídel či nápojů: 

 

olomoucký …............................................salám 

plzeňská …................................................klobása 

ostravská ….............................................. pomazánka 

znojemská …............................................ káva 

milánský ..…............................................ salát 

budapešťský …........................................ vrabec 

vlašské …................................................. pivo 

uherský …................................................ ptáček 

španělské …............................................. tvarůžky 

turecké …................................................. špagety 

moravské …............................................. okurky 

 

Řešení: olomoucké tvarůžky, plzeňské pivo, ostravská klobása, znojemské okurky, milánské  

              (též boloňské) špagety, budapešťská pomazánka, vlašský salát, uherský salám,  

              španělský ptáček, turecká káva (též turecký med), moravský vrabec (též moravské  

              uzené) 

 

NÁZVY MĚST 
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     Opravte zpřeházené názvy měst. 

 

a/ Karlův Hradec, Mnichův Brod, Jindřichovy Vary, Havlíčkovo Hradiště 

b/ Uherské Meziříčí, Kutná Paka, Mladá Třebáň, Valašské Hradiště, Nová Třebová, Hlásná 

Hora, Česká Boleslav 

…...................................................................... 

…....................................................................... 

Řešení: Karlovy Vary, Jindřichův Hradec, Havlíčkův Brod, Mnichovo Hradiště, Valašské  

              Meziříčí, Nová Paka, Hlásná Třebáň, Uherské Hradiště, Česká Třebová, Kutná Hora 

 

VÝZNAMOVÝ ROZDÍL SLOV 

     Určete významový rozdíl mezi uvedenými slovy. 

 

smazat ….................. X zmazat …..................... 

pověsme …............... X povězme ….................. 

sjednat ….................. X zjednat …................... 

správa …................... X zpráva …................... 

sváží …..................... X zváží …................... 

stlouci …................... X ztlouci …................. 

slézat …..................... X zlézat …................... 

sběh …...................... X zběh …...................... 

shlédnout ….............. X zhlédnout …............. 

stěžovat …................ X ztěžovat …................ 

Řešení:  

setřít dolů X umazat, zašpinit 

pověsit X řekněme 

jednáním dohodnout X najmout na práci 

od spravování domu X zpráva v tisku 

dohromady svážet obilí X zvážit na váze 

přibít k sobě X zmlátit někoho 

pohybovat se dolů či dohromady X překonávat výškové rozdíly (hory) 

seběhnou se lidi X vojenský zběh 

shora dolů z hory X zhlédnout film 

stížnost někomu na někoho X činit těžkým (život rodičům) 
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SLOVO VE VĚTĚ 

     Uvedená slova mají dva zcela odlišné významy, jedná se o dvě různá slova. Použijte je 

ve větách, a to vždy  s odlišným významem. Jejich podobu nesmíte měnit. (Pokuste se určit 

slovní druh daného slova ve větě). 

 

koulí ….......................  

drápu …...................... 

nos …......................... 

osel …......................... 

žeň …............................ 

odvaž …....................... 

per ….......................... 

jí …............................... 

má …............................... 

 

Řešení: sloveso, podstatné jméno; sloveso, podstatné jméno; sloveso, podstatné jméno;   

              podstatné jméno, sloveso; sloveso, podstatné jméno; sloveso odvázat, sloveso odvážit;  

              sloveso, podstatné jméno; sloveso, zájmeno; sloveso, zájmeno  

 

HLEDEJ ZVÍŘÁTKO 

     Doplňte přirovnání názvem zvířete. 

 

Je pyšný jako …..... 

Je drzý jako …....... 

Je hubený jako …..... 

Je pracovitá jako …... 

Je mrštný jako …..... 

Je tvrdohlavý jako …... 

Je pomalý jako …...  

Je špinavý jako …. 

Je volný jako ….... 

Je pilný jako ….. 

je slizký jako …... 
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Řešení: pyšný jako páv, pomalý jako šnek (hlemýžď), želva, drzý jako opice (lázeňská  

              veverka), špinavý jako prase (čuně), hubený jako koza, volný jako pták, pracovitá jako  

              včelka, pilný jako mraveneček, mrštný jako lasička, slizký jako had, tvrdohlavý jako  

              mezek (beran) 

 

ZPŘEHÁZENÁ PŘIROVNÁNÍ 

     Opravte zpřeházená přirovnání. 

 

zpívá jako vrána 

krákorá jako ostříž 

spí jako slavík 

má oči jako straka 

krade jako dudek 

nese se jako husa 

má vlasy jako páv 

kouká jako špaček do flašky 

nadává jako havran 

 

Řešení: zpívá jako slavík, krákorá jako vrána, spí jako dudek, má oči jako ostříž, krade jako  

              straka, nese se jako páv, má vlasy jako havran, kouká jak husa do flašky, nadává jako  

              špaček 

 

VYBER PŘIROVNÁNÍ 

     Vyberte z uvedené nabídky správné přirovnání. 

Dupe jako …................. medvěd / prase / slon 

Škrábe jako …............... kocour / medvěd / liška 

Mlčí jako …................... rak / myš / ryba 

Nosí se jako …............... havran / páv / čáp 

Má paměť jako ….......... lev / orel / slon 

Je z toho ….................... srnec / jelen / daněk  

Brečí jako ….................. krokodýl / želva / hroch 

 

Řešení: dupe jako slon, škrábe jako kocour, mlčí jako ryba, nosí se jako páv, má paměť jako 
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              slon, je z toho jelen, brečí jako želva 

 

JAKO CO? 

     Doplňte přirovnání. 

  

Je …...... jako sova. 

Je …...... jako liška. 

Je ….......jako patrona. 

Je ….... jako vítr.   

Je ….... jako rak. 

Je ….. jako blecha. 

 

Řešení: moudrý jako sova, mazaný jako liška, slepý jako patrona (krtek), rychlý jako vítr,  

              červený jako rak, šťastný jako blecha 

 

OPRAV RČENÍ 

     Opravte uvedená rčení.  

     Např.: Zapiš si to pod nos. - Zapiš si to za uši. (Pořádně si to zapamatuj.)   

 

Přiběhl s ušima navrch hlavy. …………………………………………………………………...... 

Nasadil mu brouka do nosu. …........................................................................................................ 

Nevím, kde mi noha stojí. …............................................................................................................ 

Dejte nosy dohromady a problém vyřešíte. …................................................................................. 

Nezkřivil by mu ani chlup na noze. ………………………………………………………………. 

Nemá to ani předek ani záda. …...................................................................................................... 

Sláva mu stoupla do nosu. …........................................................................................................... 

Nasadil by mu psí uši. ….................................................................................................................  

Co nemáš v hlavě, musíš mít v krku. …………………………………………………………....... 

Jít nosem proti zdi.…....................................................................................................................... 

Je z hadích jazýčků. …..................................................................................................................... 

Pro korunu by si nechal zuby vrtat. …............................................................................................. 

Nosí ruce nahoru. …......................................................................................................................... 

Není ve své kosti. ………………………………………………………………………………… 

Ruka nohu myje. ….......................................................................................................................... 
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Má pěkně nabroušený palec. …....................................................................................................... 

Mohl na ní ruce nechat. …............................................................................................................... 

Házel po ní ušima. …………………………………………………………………………….......        

Byla tam hlava na krku. …............................................................................................................... 

Hlídá ji jako díru v hlavě. ................................................................................................................ 

Má hlavu od ucha k uchu. ………………………………………………………………………… 

Ani prstem o ni nezavadil. ……………………………………………………………………....... 

Nemá všech deset pohromadě. …………………………………………………………………… 

 

Řešení: s očima, do hlavy, hlava, hlavy, vlas na hlavě, hlavu ani patu, hlavy, hlavu, v nohách,  

              hlavou, ocásků, koleno, nos, kůži, ruku, jazyk, oči, očima, hlavě, oko, pusu, okem, pět 

              pohromadě 

 

SESTAV PŘÍSLOVÍ 

     Upravte zpřeházená přísloví do původní podoby. 

 

Kdo šetří, holé neštěstí. ………………………………………………………………................... 

kdo do tebe kamenem, hůl si vždycky najde. …………………………………………….............. 

Líná huba, mlčeti zlato. …............................................................................................................... 

Kdo se bojí, peklem se ti odmění. …...............................................................................................   

Sedávej panenko v koutě, až se ucho utrhne. ….............................................................................. 

Kdo chce psa bít, nesmí do lesa. ….................................................................................................. 

Kdo chce kam, tak si i lehne. …....................................................................................................... 

Čiň čertu dobře, budeš-li hodná, najdou tě. …................................................................................. 

Pomozme mu tam, tak se z lesa ozývá. …....................................................................................... 

Jak se do lesa volá, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu. ….................................................. 

Má za tři, jak si kdo ustele. ……………………………………………………………………….. 

 

Řešení: Kdo šetří, má za tři. Kdo do tebe kamenem, ty do něho chlebem. Líná huba, holé  

              neštěstí. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Sedávej panenko v koutě, budeš-li hodná, najdou  

              tě. Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. Kdo chce kam, pomozme mu tam. Čiň čertu  

              dobře, peklem se ti odmění. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho  

              utrhne. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak si kdo ustele, tak si i lehne. Mluviti  

              stříbro, mlčeti zlato. 
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POPLETENÁ PŘÍSLOVÍ 

     Upravte popletená přísloví do původní podoby. 

 

Není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. ……………………………………………………............. 

Bez koláčů není práce. …………………………………………………………………………..... 

Kdo sám padá, ten často i jinému kopá jámu. …............................................................................. 

Tiskne o tom, že jako lže. …………………………………………………………………….…... 

Chybí mi sliby. ……………………………………………………………………………............. 

Kdo se směje nejlíp, ten se směje vždy až naposled. …………………………………….……..... 

Co můžeš udělat zítra, klidně dnes odlož. ……………………………………………….……...... 

Kde ho ráno najdeš, tam ho zas večer postavíš. …………………………………….…………..... 

Všude dobře, tak co doma. ……………………………………………………………………….. 

Komu není shůry dáno, tak si to v apatyce nakoupí. ………..……………………………..…...... 

 

Řešení: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Bez práce nejsou koláče. Kdo jinému jámu kopá,  

              sám do ní padá. Lže, jako když tiskne. Sliby chyby. Kdo se směje naposled, ten se  

              směje nejlíp. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. Kam ho ráno postavíš, tam  

              ho večer najdeš. Všude dobře, doma nejlíp. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí. 

    

NAJDI DVĚ PŮLKY PRANOSTIKY 

     Sestavte k sobě správné dvě poloviny následujících pranostik, seřaďte je podle kalendáře 

(od ledna do prosince) a zkuste vysvětlit jejich význam. 

 

Na svatého Jána …...                                  metelice za metelicí se honí. 

Svatá Žofie …....                                        o krok dále.   

Na Adama a Evu …...                                o hodinu více.  

Chodí-li Kateřina po ledě, …...                  čekejte oblevu. 

Medardova kápě …..                                  tak po celý rok. 

Jak na Nový rok, …..                                 chodí Štěpán po blátě. 

Svatá Lucie …                                           otvírá se k létu brána. 

Na svatou Barboru ….                               noci upije (ale dne nepřidá). 

Na Tři krále …...                                        ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži.  

Pankrác, Servác, Bonifác .....                     čtyřicet dní kape. 
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Na Hromnice …..                                       pole často zalije. 

Přijede-li Martin na bílém koni, …            saně do dvoru. 

 

Řešení: Jak na Nový rok, tak po celý rok (1. leden). Na Tři krále o krok dále. (6. ledna), tj. delší  

              den. Na Hromnice o hodinu více. (2. února), tj. o hodinu déle světlo. Pankrác, Servác,  

              Bonifác – ledoví muži spalují mrazem ovoce i růži. (12. - 14. května). Svatá Žofie pole  

              často zalije. (15. května). Medardova kápě – čtyřicet dní kape. (8. červen). Na svatého 

              Jána otvírá se k létu brána. (24. června). Přijede-li Martin na bílém koni, metelice za  

              metelicí se honí. (11. listopadu). Chodí-li Kateřina po ledě, chodí Štěpán po blátě. (25. 

              listopadu). Na svatou Barboru saně do dvoru. (4.prosince). Svatá Lucie noci upije (ale 

              dne nepřidá). (13. prosince), tj. kratší noc. Na Adama a Evu čekejte oblevu. (24.  

              prosince).  

 

STEJNÉ PÍSMENKO 

     Vytvářejte krátké smysluplné texty a příběhy, kde všechna slova budou začínat stejným 

písmenem, včetně nadpisu. 

 

OPRAV INZERÁT 

     Přeformulujte texty uvedených inzerátů tak, aby byly jednoznačné a aby měly správný 

smysl: 

 

a/ Prodá se starožitný stůl vhodný pro ženy s tlustýma nohama a velkým šupletem. 

b/ Pro naši reklamní společnost hledáme muže, ženy a děti do 40 let. 

c/ Nabízíme velmi staré šaty po babičce v perfektním stavu. 

d/ Vdova 55/165 hledá seznámení s inteligentním mužem abstinentem z nedostatku příležitosti. 

e/ Netrháme vaše prádlo v automatických pračkách. Děláme to pečlivě manuálně. 

f/ Nyní máte příležitost nechat si propíchnout uši a ještě dostat domů náhradní pár. 

g/ Životopisy s fotografií v českém a naglickém jazyce zasílejte na uvedenou adresu.   

   

Vzor řešení: Prodá se starožitný stůl s tlustými nohami a velkým šupletem, vhodný spíše pro  

                      ženy. 

 

PŘESMYČKY 

     Pokuste se vyluštit následující přesmyčky (anagramy), všechny souvisí s českým jazykem, 
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první písmeno je vždy označeno tučně. 

 

ČTI NAŠE …................................................................................................................................... 

VOSOL SE ….................................................................................................................................. 

NO JÁ ZEM ………………………………………………………………………........................ 

KOJ PSA …...................................................................................................................................... 

SKÁLA HUSO …............................................................................................................................ 

VICE MNUL …............................................................................................................................... 

O PAVI PRS …................................................................................................................................ 

VOSLÍK N …................................................................................................................................... 

LÁSKO VOS LÍH ........................................................................................................................... 

JA MYLA KOZY …........................................................................................................................ 

 

Řešení: čeština, sloveso, zájmeno, spojka, souhláska, mluvnice, pravopis, slovník, hláskosloví,  

              jazykolamy 

 

ČETBA TAM A ZPÁTKY 

     Vytvářejte celé věty, které se čtou zepředu i opačně stejně, tj. větné ráčky, nepřihlížíme k 

interpunkci.  

     např.: KUNA NESE NANUK, KOBYLA MÁ MALÝ BOK. 

 

ČTEME Z OBOU STRAN 

     Vytvářejte spojení slov či celé věty , které se dají číst z obou stran, čtené odpředu mají 

však jiný význam než čtené odzadu, nepřihlížíme k interpunkci.  

     např.: MALOVANÝ SEŠIT – TIŠE SYNA VOLÁM. 

 

SLABIKOVÍ RÁČCI 

     Zkuste vytvářet slabikové ráčky, např.: DA-LA MI KA-NÁR-KA MI-LA-DA. 

 

NAJDI SPOLEČNÉ RYSY 

     Zkuste hledat a nacházet společné rysy (co nejvtipnější) dvou zcela nesouvisejících slov či 

výrazů, např. dědeček a rytíř – oba mají brnění. 

 

slunce a opilec …............................................................................................................................. 
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opilec a šachista …........................................................................................................................... 

lenoch a koberec ….......................................................................................................................... 

optik a vlasatec ………………………………………………………………………………….... 

punčocha a pytlák ………………………………………………………………………………....  

prsty a jazyk …................................................................................................................................. 

zkažené maso a úspěchy našich nepřátel …………………………………………………………. 

smrt a průjem …............................................................................................................................... 

 

Řešení: oba vždycky večer někam zapadnou a vylezou až ráno, oba jsou každou chvíli na tahu,  

              oba stále jen leží, oba mají lupy, u obou najdeme často oka, nechcete-li si spálit prsty,  

              dávejte si  pozor na jazyk, obojí nám leží v žaludku, přijde a  musíme jít 

 

HRA SE ZTRACENÝMI PÍSMENKY 

     V určitém časovém limitu, např. 1 minuta, napište např.: 

 

a/ co nejvíce mužských jmen, kde nebude písmeno A ani Á (Petr, Josef …) 

b/ co nejvíce názvů květin, kde nebude písmeno E (pivoňka, karafiát …) 

c/ co nejvíce názvů zvířat, kde nebude písmeno O (lev, medvěd …) 

 

RÉBUSY 

     Vylušti rébusy. 

  

hop+ča       předmět sloužící k zábavě dětí 

a hos           místo, kde se lidé scházejí 

ma nec        pečivo připravované při určité příležitosti 

m+s A         slouží k zakrývání určité části či části těla 

A ko            oblíbený nápoj z mléka 

KKKK        jedno konkrétní školní hodnocení výkonu 

L K šelma 

 

Řešení: houpačka, hospoda, mazanec, maska, kakao, pětka, vlk 

 

ZPŘEHÁZENÁ SLOVA 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit.  
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Kluci bílé plameňáci, které dobře znali z vysokých volné přírody, mezi nimi tu byli barevné 

labutě, růžoví kachny na štíhlých nohou.  

 

Řešení: Na vysokých štíhlých nohou tu byli růžoví plameňáci, mezi nimi barevné kachny, bílé  

              labutě, které kluci dobře znali z volné přírody. 

 

OSMISMĚRKA  

     Ztratila se tato slova: chléb, máslo, zajíc, vesnice, klacík, silnice, chata, les, potok, porce,  

                                          tak, hned, jelen, zima, blízko, jízda, ušák, zvíře, rostlina, nějaké, stačí,  

                                          moc, také, klíčících, malá, měl, ale, jel, koule. 

   Dokážeš najít všechna slova? Můžeš je hledat ve všech osmi směrech – zprava doleva, 

zleva doprava, shora dolů, zdola nahoru a po úhlopříčkách všemi směry.  

   Vyškrtej všechna slova, zbylá písmenka opiš. Dozvíš se, co patří do lesa a co je důležité 

pro zvířata! 

 

A A O 
C

H 
Í C Í Č Í L K K 

L N É K A T A R M A L Á 

E I Ě S Z M M Á T V 
C

H 
D 

C L E J I Í S N E L E J 

R T U Z A L L S É N Í E 

O S A O O K N B H Z M Ř 

P O T O K I É I D O L Í 

M R A E C K L A C Í K V 

C Ě 
C

H 
E Í Č A T S E L Z 

J E L C Í J A Z U Š Á K 

   

Řešení: KRMELEC 

 

SEŘAĎ SLOVA SPRÁVNĚ 

     Seřaď slova tak, aby byly věty správně. 
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 je les pěkný ani k Nedaleko řece vesnice daleko není a. 

 Janu ani Autíčka nelákala ale. 

 Začala dvěma kůly chůzi po provaze mezi napnutém předvádět vysokými. 

 

OPRAV SLOVOSLED 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit.  

 

     S bazénu v sportovních v hřišti, na tělocvičně, plaval hrnul, lyžoval a se do radosti všech 

cvičil her. 

 

POSKLÁDEJ SLOVA 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit.  

 

jsou na Olympijské celém velkou hry událostí světě vždycky. 

 

NAJDI SKRYTÁ SLOVA 

     Spoj tučně označené části slov v každém sloupečku a najdeš skrytá slova. Jejich 

spojením zjistíš jeden ze základních požadavků olympijské myšlenky. 

Požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez …………………………………………...... 

 

1 …....................         2 ………….....     3 …................    4................... 

1                                  2                           3                         4 

neporazitelný              politika                následující         disciplína  

nejsoustředěnější         problematický     nejbolestivější    světadíly 

vévodkyně                   stoprocentní         ženšen                krizový 

                                     hezké                   soustředěný        ministerstvo 

                                                                  olympijské         narozený 

                                                                                             cenný 

 

POSKLÁDEJ SLOVA 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit.  

 

Houby víc V radost, lese že každé se víc a jim líbilo a z chtěly i borůvky moc měly najít 
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takovou jich ještě. 

 

ZNÁŠ ABECEDU? 

     Seřaď slova podle abecedy. 

  

kamarádky, houby, stromy, krásný, mech, klacíčky, kořeny, pařezy, šišky, růže, tulipány, 

rostlinky, radost, křemeňáky, lišky, klouzky, sušení, maliny, kousek, hříbek, děvčata, křičet, křik, 

vítr, les, hlasy, borůvky, teta 

 

OSMISMĚRKA  

  Ztratila se tato slova: holubička, kouzelník, zelený, pruhovaná, vstupenka, maringotky,   

                                       šašek, ptáci, dech, montérky, klec, tma, provaz, ráno, tráva, číslo, lvi, 

                                       tygr, nos, ráno, hrazda, bílá, stan, asi, vlk, tělo, louka, nikdo, věc, když. 

   Dokážeš najít všechna slova? Můžeš je hledat ve všech osmi směrech – zprava doleva, 

zleva doprava, shora dolů, zdola nahoru a po úhlopříčkách všemi směry. 

   Vyškrtej všechna slova, zbylá písmenka opiš. Dozvíš se, jak se nazývá ředitel cirkusu.  

 

Z A V O R P Ý O D K I N 

Y T H Ě S Á P N V Í R C 

K M Ě O C P N S E N E H 

T O N L L R T O I L N R 

O N A K O U L M K E E A 

G T C N P H B K A Z T Z 

N É Á E Á O L I S U R D 

I R N I L V I T Č O Á A 

R K G S Í A A C

H 

P K V Á 

A Y Í Y B N S K E Š Á Š 

M Č L P T Á C I K D Y Ž 

 

Řešení: PRINCIPÁL 

 

USPOŘÁDEJ SLOVA 

     Seřaď slova tak, aby byly věty správně. 
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 si autobusu ve našla svém Alena kamaráda dokonce. 

 ale rozhovor Nikdy nezačíná sama. 

 Rex pes a Je jmenuje to se. 

 

OSMISMĚRKA  

     Ztratila se tato slova: petrklíče, sasanky, hodinky, ještěrka, pampeliška, zmije, kopretiny,  

                                           slimák, hmyz, tráva, paseka, místo, nebo, pohyb, jít, slunce, pokaždé, 

                                           velký, mezi, rok  

   Dokážeš najít všechna slova? Můžeš je hledat ve všech osmi směrech – zprava doleva, 

zleva doprava, shora dolů, zdola nahoru a po úhlopříčkách všemi směry.  

   Vyškrtej všechna slova, zbylá písmenka opiš. Dozvíš se, jaký brouk se na pasece také 

vyskytuje.  

 

A Y N I T E R P O K 

K P A K R Ě T Š E J 

Š O E J I M Z Y M H 

I K C T R Á V A M B 

L A N Í R A Y Í O Y 

E Ž U J K K S D B H 

P D L E N T L R E O 

M É S A O I I Í N P 

A A S K N Z M E Č S 

P A O K E A Á Ř Í E 

S R Y M K Ý K L E V 

 

Řešení: TESAŘÍK 

 

DEJ VĚTY DO POŘÁDKU! 

     Seřaď slova tak, aby byl slovosled vět správné. 

 

 a trávy Kolem je stromů hodně keřů stále. 

 Na roste stromů mnoho zahradě. 

 jen čekal slíbený Pak ten oběd už. 
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SLOVA POZPÁTKU 

     Přečti slova pozpátku a dozvíš se další druhy ovoce. Některé se běžně pěstují na 

zahrádkách, jiné dovážíme z dalekých zemí.  

   Rozděl následující druhy ovoce na (1) tropické ovoce, (2) citrusové ovoce a na (3) 

peckoviny a malvice. 

 

ognam 

ěnšeřt 

evksorb 

ykňurem 

akniradnam 

čnaremop 

iwik 

elgnyr 

kíf 

tiurfperg 

odákova 

nánab 

 

(1) tropické ovoce: ……………………………………………………………………………… 

(2) citrusové ovoce: ……………………………………………………………………………. 

(3) peckoviny a malvice: ………………………………………………………………………... 

 

POMÍCHANÁ SLOVA 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit.  

 

sesedli do Za odbočili na jsme lesní kola a sedli jsme chvíli si trávy cestu, z. 

 

POMÍCHANÁ SLOVA 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit. 

 

sbírat Hlavní do sladkou činností šťávu z včel a je úlu květů nosit ji. 

 

OSMISMĚRKA  
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Ztratila se tato slova: princezna, kamarádka, program, rybičky, pomeranč, korýtko, kachna,  

                                     kapři, okoun, pobízet, očí, potok, pohladit.  

   Dokážeš najít všechna slova? Můžeš je hledat ve všech osmi směrech – zprava doleva, 

zleva doprava, shora dolů, zdola nahoru a po úhlopříčkách všemi směry.  

   Vyškrtej všechna slova, zbylá písmenka opiš. Dozvíš se jméno „posla štěstí“. 

 

A K D Á R A M A K 

Č N A N C

H 

A K V T 

N L Z A Š O A M I 

A U T E R O P A D 

R V O Ý C O Ř R A 

E K T K T N I G L 

M K O O O A I O H 

O Y K Č I B Y R O 

P T E Z Í B O P P 

 

Řešení: VLAŠTOVKA 

 

PŘEČTI SLOVA POZPÁTKU 

     Přečti slova pozpátku a dozvíš se jména dalších květin. 

 

aksárkimdes 

artsa 

aniřij 

aniterpok 

nápilut 

amétnazyrhc 

 

KŘÍŽOVKA  

     Doplň do křížovky následující slova: divadlo, schody, náměstí, parník, metro, nejkrásnější,  

                                                                    výloha, muzeum, přístaviště, turisté, orloj, budova,  

                                                                    historický, autobus, broušené  

   Po jejím vyplnění se dozvíš, jak se nazývá srdce Pražského hradu.  
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    O     

 A  N    

     R      J    

   Z      

   

    I     

  D     

     O     

             

  O U      

  I       C   

  L     

  

     H   

     S T    

     O 

       O  

 

Řešení: CHRÁM SVATÉHO VÍTA 

 

VYPOČÍTEJ S PÍSMENKY 

     Vypočítej příklady a k výsledkům přiřaď správná písmenka. Napíšeš-li je do okének, 

dozvíš se název místa, odkud Jenda jezdí za tetou a strýčkem. 

 

1. okénko 38 – 6 =                                  4. okénko  45 + 4 =    

2. okénko 25 + 3 =                                  5. okénko 62 – 2 = 

3. okénko 15 – 8 =                                  6. okénko 77 + 7 =  

 

 

1.            2.            3.            4.            5.            6.  
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V = 32                                  E = 7 

K = 12                                  C = 97  

M = 39                                  Í = 60 

H = 48                                  T = 49 

O = 53                                  U = 24  

L = 61                                   N = 84 

S = 28                                   G = 100 

 

Řešení: VSETÍN 

 

ABECEDA 

     Seřaď slova podle abecedy. 

včely, vládne, mnohem, největší, vylíhnout, zahlédl, skákaly, mraveništi, žihadlo, octové, krmí, 

krupicovou, komůrky, činností, šťávu, chutný, opylují, chloupky, prášek, přenášejí, vykvést, 

užitečný, hmyz, zblízka 

 

POSKLÁDEJ SLOVA 

     Někdo přeházel slova ve větě. Pomoz nám ji opět složit. 

 

Mnoho vyznat dopravních ale ? V jezdí jak Praze se prostředků, v nich 

 

UMÍŠ ABECEDU?  

     Seřaď slova podle abecedy. 

 

hlavní, mezi, města, ulice, obdivují, stavby, navštěvují, koutů, divadelní, navštíví, hodně, 

snadné, ztratit, učitelka, přijely, školní, společně, budovy, upozorňovala, výzdobu, zdobeného, 

malby, broušeného, spolužáky, přístaviště 

 

VYLUŠTI PŘESKUPENÍM 

     Vylušti přeskupením písmen, jak se jmenoval keltský kmen, který dal naší zemi jméno: 

 

I H A B O E M …............................................................................................................................. 
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PŘESMYČKA 

     V době stěhování národů do českých zemí přišli naši přímí předkové. Vylušti jejich název, 

ukrytý v přesmyčce: 

 

S L O A É V A ….............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERATUROU  
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NEJEN  

K SOBĚ SAMÉMU,  

ALE I K DRUHÝM 

 

 

 

     Máme – li se všichni dobře vzájemně poznat, měli bychom toho o sobě vědět co nejvíc.  

   Nic nesahá tak daleko jako kořeny naší kultury do minulosti. Zda necháme kořeny právě naší 

kultury proplést s kořeny i dalších kultur je jen a jen na nás. 

   Myslím si ale, že v literatuře to rozhodně stojí za to. Vždyť kdo jednou četl nebo slyšel 

romské pohádky nebo pohádky celého světa, ten nikdy nelitoval. A kdo četl ty naše české, ten 

také ne. 

   Ale nejde samozřejmě jen a jen o pohádky. Vždyť literatura mluví sama za sebe. Svou 

bohatostí a pestrostí před námi rozprostírá čarokrásný pestrobarevný koberec, z něhož si stačí 

pouze vybrat. 

   A náhle v úžasu budou stát všichni, ohromeni fascinujícími prvky, které četba literatury nabízí 

každému vděčnému čtenáři celého světa. 

   Spojme tedy společně všechny tyto prvky dohromady v pevnou šňůrku perel, která již po 

staletí nese své vznešené jméno LITERATURA.    

 

 

 

 

 

 

LITERATUROU K POZNÁNÍ – PROJEKT (Osobnostní a sociální výchova) 

 

Cíl:  

     Projekt je určen nejen pro žáky 8. tříd základních škol. Klade za cíl seznámit žáky 

s významným spisovatelem a reformátorem, který se zasloužil o mnohé v našem školství tj. 

Janem Ámosem Komenským.  
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   Projekt bude realizován v rámci hodin literární výchovy. Jedná se o tříhodinový projekt, ve 

kterém se účastníci projektu seznámí s touto osobou blíže, poznají jeho život a především se 

blíže seznámí s jeho dílem a myšlenkami.   

   Literární výchova je totiž naprosto ideální příležitostí k integraci všech složek jazykového 

vyučování a propojení dalších, a to zejména humanitních předmětů. 

 

 kompetence k učení 

 vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu 

studiu  

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

systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a 

praktickém životě  

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí 

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a 

určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl 

své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

 

 kompetence k řešení problémů 

 promýšlí a plánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a 

zkušeností 

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 

variant řešení 

 samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení 

 

 kompetence komunikativní 

 naslouchá druhým lidem, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

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

gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků 

 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi  
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 kompetence sociální a personální 

 účinně spolupracuje ve skupině, na základě přijetí nové role v pracovní činnosti 

pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

 podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, dodržuje pravidla ohleduplnosti 

a úcty k druhým lidem  

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

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých 

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

říkají a dělají  

 tvoří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty  

 

 kompetence občanské 

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se 

do situací ostatních lidí 

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu  

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace  

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

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

kulturního dění  

 

 kompetence pracovní 

 dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky  

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření  

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Jazyk a jazyková komunikace  

 Informační a komunikační technologie  

 Člověk a jeho svět  
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 Člověk a společnost  

 Umění a kultura 

 

Délka projektu: 4 vyučovací hodiny (2 x dvouhodinová část) + jednodenní výlet  

 

Organizace projektu: Po stopách Jana Ámose Komenského (miniprojekt) 

 

1 a 2. hodina 

Úvod: povídání o J.A. Komenském, zajímavostech z jeho života, kde všude pobýval, dílo a   

            jeho vliv v jiných státech 

 vytvoření mapy jeho putování 

 úvod k ukázce (kdo je žák, kdo učitel - diskuse, jaká mají práva a povinnosti) 

 četba ukázky - „Rozmlouvání žáka s učitelem o čtení a psaní“ 

 rozbor ukázky – reprodukce textu, zaměříme se na jednotlivé vlastnosti účastníků 

ukázky 

Charakterizujeme: vnější a vnitřní charakteristika učitele a žáka 

 žáci na tabuli vytváří opak daných charakteristik 

     Vytvoří se 3 skupiny. Mají za úkol na velký plakát vytvořit vlastnosti učitele a žáka podle 

právě jejich představ. K tomu budou přiřazovat jednotlivé obrázky z časopisů. Nakonec sepíší 

svůj příběh, vztahující se k jejich obrazu, nebo mohou vytvořit obrazový příběh, který je 

doprovázen textem. 

Prezentace: žáci představí svůj výtvor ostatním 

Diskuse: co tím Komenský zamýšlel, co chtěl ukázat  

 jednodenní výlet 

 výlet do rodiště J. A. Komenského – Uherského Brodu 

 prohlídka muzea a promítání filmu o jeho životě 

Rozpočet: 25 žáků + 2 vyučující (cesta vlakem + vstupné) 

 

3. a 4. hodina 

Úvod: zhodnocení výletu a nových informací, které se žáci dozvěděli  

Pantomima: Žáci se rozdělí do skupinek a nacvičí si scénku z dané ukázky. Uplatňujeme a  

                      využíváme různá pojetí, (např.: naštvaně, uraženě, drze, vesele apod.). 

Závěry:1. Jaké pocity měli při dramatizaci jednotliví účastníci?  

              2. Jak na ostatní působily dané scénky? 
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Diskuse v kruhu: předávání kamene (tedy slova) s otázkami:  

 Jak na ně působí celistvá osobnost J. A. Komenského.  

 Zda-li ji nyní považují za tak významnou, jak je prezentována naší historií.  

 Co si nyní o Komenském myslí.  

 napsat anonymně na lístky: „Co byste mu vzkázali z dnešní doby?“  

 

LITERÁRNÍ TVOŘIVOST 

     V literární výchově se tvořivosti meze nekladou a té literární zvláště ne. O tom nás nepochybně 

přesvědčí následující projekt:   

 

LITERÁRNÍ DÍLNA aneb  

VYUŽITÍ ZÁKLADNÍCH PRINCIPŮ TVŮRČÍHO PSANÍ – PROJEKT 

 

Cíl: rozvoj kreativity, překonání bariér v oblasti tvůrčího psaní, zábava 

     Na začátek hry se hodí uvolnění, lehký tón, že jsme všichni básníci. Je to o tom, že každý 

z nás jazyk používá a je v něm ukryta spousta tajemství a zajímavých momentů, kterých si 

obvykle nevšimneme.    

   Hráče rozdělíme do malých skupin po 5 – 6 žácích, aby si byli příjemní, ale aby u sebe 

nezůstaly dvojice, které spolu např. dělají binec. Hra pracuje s několika druhy workshopů.  

   První workshop je s prvky dadaismu, jehož jednou z hříček je i tahání rozstříhaných textů z 

klobouku a skládání básně bez logického smyslu.  

   Hráči dostanou klobouk s vystříhanými slovy, mohou si do klobouku doplnit i svoje. Pak 

tahají slova z klobouku a  skládají z nich text. Nemusí mít smysl, ale je zajímavé sledovat 

zajímavé rýmy, rytmus slov, neobvyklá spojení atd. Mají-li potřebu, mohou si některé slovo i 

dopsat, ale hlavně by měli používat ta z klobouku.               

   Druhý workshop je zaměřen na různé tvary a typy písmen, jejich barvy, chutě, vůně apod. 

Hráči dostanou barvičky, mají si vybrat svoje oblíbené písmeno, zamyslet se nad jeho tvarem, 

jakou má asi barvu, jak je veliké, tlusté, malé atd. Má nějakou chuť? Co vám připomíná?  

   Vše je třeba nakreslit. Potom dostanou abstraktní čáry (vlnovka, šikmá čára nahoru, 

přerušovaná čára atd.) a do těch dokreslují písmena nebo slova, která jim připomíná.  

   Třetí workshop nazveme koláž: „Jaké je moje jméno?“ Potřebujeme k ní staré časopisy, 

barevné papíry a další zajímavý materiál. Žáci vytváří koláž svého jména, snaží se vystihnout 

jeho barvy, rytmus, atd. Mohou kreslit, nalepovat, trhat, vytvářet jakékoli tvary a barevné 

kombinace. Následně o svých výtvorech diskutují.  
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   Čtvrtý workshop se jmenuje: Doplň báseň. Žáci dostanou před sebe báseň J. Weinbergera: 

„Povídá pondělí úterý“, ve které jsou vynechány sudé řádky. Doplňují podle vlastní fantazie, 

potom si to navzájem čtou, tvoří dohromady jednu reprezentativní báseň, kterou poslepují ze 

všech různých pokusů menších skupin. Nakonec konfrontují svůj výtvor s originálem.  

Obměny:  

 Předmět poslepu – kamínek, krabička s čajem, klacík – popisují svoje pocity z tohoto  

                                             předmětu, píšou na něj příběh  

 Také lze dotvořit jakoukoli báseň a nazvat tuto část literární tvorby jako Báseň s mnoha 

konci. 

   

     Důležitá je následná závěrečná souhrnná diskuse žáků nad svými literárními výtvory. Je 

dobré vytvořit i nějaké viditelné výstupy, např. plakáty s básněmi, obrázky písmen, jmen atd.   

A také nezapomenout vystavit je, aby si skupiny mezi sebou mohly prakticky prohlédnout, co 

kdo vytvořil. Nemusí každý vystavit všechno, ale stačí pouze ty nejhezčí věci. 

 

ROMSKÉ POHÁDKY – DÍLČÍ PROJEKT 

H. Doskočilová: O Mamě Romě a romském pámbíčkovi (1 hodina literatury)  

 

O STVOŘENÍ SVĚTA 

     Pánbůh většinu času prospí. Vzbudí se tak jednou za milion let a něco stvoří. Třeba oblohu s 

hvězdami, a zase spí dál. A když se příště vzbudí, nestačí se divit. Některé hvězdy se daly 

dohromady, je z nich jedna veliká, jiné se naopak rozprskly na malinké střípky, a všechno to 

oblohou krouží a rejdí a tancuje, radost pohledět. 

   Pánbůh je spokojen a honem stvoří něco ještě lepšího. Stvoří svět a na něm vítr a vodu. A zase spí 

milion let a ve snu už se těší, co pěkného z toho vzejde. 

   Taky že vzešlo. Vítr vodu rozfoukal, v důlcích je moře a jinde mezi kopečky tečou řeky a potoky, 

jak modré mašle, jak stříbrné pentličky. A tehdy Pánbůh ze samé radosti stvořil semínka všech 

rostlin. Byla s tím piplačka, ale stálo to za to. Za další milion let je celý svět zelený a celý kvete.     

   „Co může být ještě lepšího?“ zamyslí se Pánbůh. A stvoří zvířata. Do větru i do vody, na zem i 

pod zem. Na milion let si zdřímne a zase se může radovat. I zvířata se mu povedla! Až na to, že se 

navzájem požírají. 

   „To bude tím, že jsem jim nedal rozum,“ usoudí Pánbůh. A stvoří člověka, jenom jednoho, 

protože takový rozumný člověk dá hromadu práce. Užuž se chystá znovu usnout, když se ho 
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člověk zeptá : „Co tu budu sám dělat, než se zase vzbudíš?“ 

   „Milion let není tak dlouhá doba,“ broukne Pánbůh. Ale nechá se přemluvit a stvoří ještě jednoho 

člověka, k tomu prvnímu do páru. A teprve pak spokojeně usne. 

   Tentokrát však jeho probuzení nestojí za nic. Z těch dvou se mezitím stali lidé, je jich spousta a 

všichni rozumní. Co ale za ten čas udělali s božím světem! Škoda mluvit. „Dokud to nedám do 

pořádku, stejně neusnu, „ povzdechne si Pánbůh a sestoupí dolů na zem. 

 

Čtení ukázky z knihy Romské pohádky od Mileny Hübschmannové 

  

O JANČUŠKOVI A MARČUŠCE 

     Byl jeden chudý Rom, měl dvě děti, ostatní umřely hladem. Hladověli tak, že Rom chodil žebrat 

i po domech. Povídá: "Ženo moje, podej mi tu rezavou pušku, zastřelím zajíce." Zajíce nezastřelil, 

ale na louce našel shnilou vránu. Přijde domů, povídá ženě: "Ženo moje, dej vařit to maso, snad 

najdu ještě jednu vránu." Žena šla pro vodu a mezitím jí kočky a psi shnilou vránu sežrali.  

   Žena se vrátí, maso nikde, vidí břitvu, uřízla si ňadro a dala je vařit do hrnce místo vrány. Naložila 

muži na mísu. "Ženo moje, v životě jsem nejedl tak dobré maso." "Muži můj, kdybys věděl, co je to 

za maso! To je lidské maso, z mého ňadra." "Ženo moje, nikdy jsem nevěděl, že je lidské maso tak 

dobré." "Muži můj, až přijdou děti ze školy, uvařím ti Marčušku, zítra Jančušku." 

   Děti přišly ze školy, Marčuška i Jančuška, Jančuška je velice smutný. "Co jsi tak smutný, 

bratříčku?" ptá se Marčuška. "Kdybys věděla, sestřičko! Maminka tě chce uvařit. Dnes tebe, zítra 

mě. Ale počkej, až tě bude maminka česat a položí ti pentličku na klín, chytnu pentličku, uteču a ty 

utíkej za mnou."  

   Utekli. Jdou. Kde se vzal tu se vzal Pánbůh s Petrem. Marčuška povídá: "Já mám hlad." Pánbůh 

povídá: "Tak si upeč placky v popelu." "Kolikrát už jsem zkoušela upéct placky v popelu, ale nikdy 

z toho nic nevzešlo." "Jen to zkus znovu," povídá Bůh. Marčuška tedy rozdělala oheň, uplácala 

placky, a Bůh přikázal Petrovi, aby kolem placek namaloval kruh boží holí. Placky se upekly a byly 

to nejlepší placky ze všech světů. Marčuška kousek snědla, kousek ulomila Jančuškovi, kousek 

Pánubohu, kousek Petrovi. Ale z placek neubývalo. Zapili to vodou, pak oblékl Pánbůh Marčušku 

do nových šatů, tak luxusní šaty to byly, že z nich prýštilo stříbro, Jančuškovi dal novou košili a hůl, 

proměnil se s Petrem ve dva holoubky a odletěli.  

   Marčuška s Jančuškou šli dál, přišli na rozcestí, jedna cesta sem, druhá tam. Buď sbohem, jdi 

sbohem, políbili se, Jančuška šel jednou cestou, Marčuška druhou. Padla noc, Marčuška si našla 

kopku sena a vlezla do ní. Právě šli kolem princové a s nimi psík. Hlavní princ hodil psovi koláč, a 

psíček odnesl koláč Marčušce. Znova a znova. Princ povídá druhému princi, ten hlavní tomu 
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podřadnému: "Běž se, kamaráde, podívat, komu ten náš pes nosí koláče." Druhý princ jde: "Jaj, 

kamaráde, do kupky sena spadl měsíc!" Hlavní princ nechtěl věřit, jde se podívat sám, vidí 

Marčušku. Líbila se mu tak strašně, že se mu spustila z nosu krev. Na jednu tvář ji políbil, do druhé 

tváře ji kousl, a že bude svatba.  

   Posadil Marčušku do kočáru, jedou, potkají ježibabu. Ježibaba měla dceru a dlouho už pomýšlela 

na to, že svou dceru provdá za prince. Najednou kouká, na princově kočáře Marčuška, ježibabě z 

toho bylo smutno, ne, povídá si: utopím ji. Udělala Marčušce velkou žízeň, Marčuška prosí o vodu. 

"Nemůžu ti dát vodu, leda že slezeš z kočáru." Marčuška slezla z kočáru, ježibaba strčila do kočáru 

vlastní dceru a Marčušku hodila do moře. "Abys neměla žízeň!"  

   Marčuška se topí v moři, jde kolem nějaký chudák pro vodu. "Chudáku, chudáku, vyčerpej tu 

vodu z moře!" volá Marčuška. Chudák vodu nevyčerpal, ale podal Marčušce hůl, vytáhl ji, doma ji 

usušil na kamnech. "Chudáku, nemáš náhodou korýtko?" Měl korýtko, podal jí ho, a Marčuška mu 

ze sebe naždímala plné korýtko stříbra. "Abys měl pro děti." Chudák šel do města, nakoupil dětem 

jídlo a Marčušce bonbóny. Marčuška se ptá toho dobrého člověka: "Nevíš, jestli tu náhodou někde 

není svatba?" "Je tu svatba, hlavní princ se žení."  

   "Poslouchej, jdi k nim do bytu a zeptej se, jestli by nechtěli jednu chudou holku, co vypravuje 

pohádky. Řekni, že umí vyprávět pohádky, jaké ještě nikdy nikdo neslyšel." Chudák jde na zámek, 

ptá se: "Nechcete tu jednu chudou holku, co vypravuje pohádky?" "Jakpak ne, pohádky se vždycky 

dobře poslouchají," povídá princ. Ale ježibaba křičí: "Jen ji sem nepouštějte, jen ji sem 

nepouštějte." "Nebuď blázen," povídá princ a Marčušku pustil.  

   Marčuška vypráví, jak princ našel jednu stříbrnou romskou dívku v kupce sena, jak se mu zalíbila, 

posadil ji do kočáru, že se s ní ožení, ale ježibaba ji hodila do moře a strčila do kočáru vlastní dceru. 

Jen to dopověděla, volá princ: "Dejte sem slepého koně!" K tomu slepému koni přivázal ježibabu i 

její dceru, kůň s nimi skákal po celém světě, až z nich maso lítalo. Princ se oženil s Marčuškou, 

žijou spolu šťastně ještě dnes, a jestli umřou, tak až zítra. 

Poznámky s otázkami 

 V čem se liší naše pohádky od romských?  

 Líbí se vám romské pohádky? Chtěli byste si přečíst i nějaké další?  

 

 

PUTOVÁNÍ ZA VÝZNAMNOU OSOBNOSTÍ – PROJEKT  

(Osobnostní a sociální výchova) 

 

Cíl:  
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     Projekt je zaměřen především na 9. ročník ZŠ Praktické. Jeho cílem je seznámení žáků 

s významnou osobností našich dějin. Jedná se o prvního prezidenta Československé republiky 

Tomáše Garrigua Masaryka.  

   Realizace projektu se bude konat v hodinách literární výchovy. Délka trvání projektu je 

odhadována na dobu 2 - 3 hodin. Žáci mají za úkol seznámit se blíže s touto významnou osobností 

našich dějin a dozvědí se mnohé o jeho životě a činnosti.  

 kompetence k učení 

 vyhledává a třídí informace z internetu, odborných publikací 

 pracuje s pomocí encyklopedie 

 

 kompetence k řešení problémů 

 řeší daný problém dle poznatků, o kterých získá informace 

 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

 

 kompetence komunikativní 

 diskutuje se spolužáky, hovoří a předkládá své názory, nápady 

 spolupracuje se spolužáky 

 zapojuje se do debat se spolužáky 

 

 kompetence sociální a personální  

 je schopen spolupráce v týmu 

 

 kompetence občanské 

 je schopen respektovat přesvědčení ostatních lidí 

 

 kompetence pracovní 

 je schopen pracovat se zapůjčeným materiálem 

 je schopen dodržovat pracovní postupy při zadaných úkolech  

 

Mezipředmětové vztahy: 

 Jazyk a jazyková komunikace  

 Informační a komunikační technologie  

 Člověk a společnost  

 Člověk a jeho svět  
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 Umění a kultura 

 

Časové vymezení projektu: 2 - 3 vyučovací hodiny  

 

Organizace projektu 

     Žáky rozdělíme na několik skupin. Jednotlivé skupiny dostanou jeden úkol, na kterém budou 

pracovat. Ve skupině budou žáci mezi sebou spolupracovat, komunikovat, respektovat jeden 

druhého a vzájemně si pomáhat. Zjištěné poznatky a informace poté zpracují do ucelené podoby. 

 

Úkoly pro žáky:   

 1. Zjistěte, kdo to byl Tomáš Garrigue Masaryk a jak se mu říkalo. 

 2. Vytvořte na papír mapu, kde všude Tomáš Garrigue Masaryk působil. 

 3. Zjistěte, o co se v bývalém Československu zasloužil.  

Hodnocení výsledku: zpracovaní prezentace v programu MS PowerPoint 

 

CO SE STALO NA TRŽNICI? – DÍLČÍ PROJEKT (2 hodiny českého jazyka) 

Cíle:  

 uvědomit si, jak kulturní zázemí ovlivňuje náš styl komunikace 

 chápat úlohu nonverbálních prostředků v komunikaci 

 chápat a pozitivně hodnotit mnohost komunikačních stylů 

 dovednost popsat, jak se může lišit vyjadřování slušnosti, zdvořilosti, úcty či význam gest a 

frází v závislosti na kulturním prostředí 

 znát vybraná specifika vietnamské kultury 

 

Popis:  

     Třídu nejprve rozdělíme do dvou skupin. Jedna skupina dostane text: „Co se stalo na tržnici?“ 

(výpověď Petry), druhá skupina pak text: „Co se stalo na tržnici (výpověď Thiena). 

   Obě skupiny se musí domnívat, že mají k dispozici totožné texty. 

   Poté vyzveme žáky, aby si pozorně přečetli svůj text (dbáme přitom, aby se skupiny navzájem 

neslyšely). 

   Každá skupina ať si dále připraví scénář: 

 v němž bude účinkovat devětadvacetiletá česká zákaznice a vietnamský obchodník 

 který bude zobrazovat popsanou scénu 

 který bude obsahovat všechny repliky vyplývající z textu 

 do něhož budou přidány vnitřní monology postav – co si v dané chvíli kdo myslí 

     Při dramatickém ztvárnění musí být zřetelně odlišeny, např. výrazným obratem tváře k publiku a 
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vykročením k němu. Vnitřní monolog by neměl odporovat pocitům vyjádřeným v textu, ale může 

být dotvořen v jejich duchu na základě studentské fantazie. 

   Dále si studenti měli ze svého středu vybrat komentátora, který bude celou situaci následně 

analyzovat a hodnotit. Také musí publiku ujasnit to, co zůstalo ze scénky nejasné, popř. 

jednoznačně vysvětlit její vyznění. Nárys komentáře by měl vznikat už během přípravy scénky ve 

spolupráci s celou skupinou. 

   Studentům dáme potřebný čas k přípravě a nácviku scénky. 

   Skupiny postupně předvádějí své scénky, komentátoři je vysvětlují a zbytek skupiny je může též 

krátce okomentovat.  

   Druhá skupina je přitom v roli pasivního pozorovatele, aby nebyl prozrazena celá pointa, tedy 

rozdílnost textů. 

   Poté necháme obě skupiny vzájemně okomentovat své výstupy. V čem se lišily? Jaký byl rozdíl 

v chování jednotlivých postav? 

   Prozradíme studentům skutečnou pointu tím, že skupiny si navzájem přečtou své texty. 

   Následuje reprodukce (nebo přečtení) studentům text: „Co se stalo na tržnici? – interpretace. 

 

Text 1 

Petra, Češka, 29 let 

     Potřebovala jsem si rychle koupit nějaké pěkné letní šaty na dovolenou. Kamarádka mi poradila, 

abych zkusila zajít na vietnamskou tržnici: mají velký výběr a ceny jsou super. Zkusila jsem to, ale 

už to nikdy neudělám. Vietnamci se chovají neuvěřitelně drze. 

   Přišla jsem do stánku a pozdravila, Vietnamec mi místo pozdravu odpověděl „ano“. Ale nevšímala 

jsem si toho a šla ke stojanu s letními šaty. Měli opravdu pěkný výběr. Vietnamec se ke mně 

přišoural a okouněl, jak si vybírám. Jedny oranžové šaty se mi opravdu líbily, zeptala jsem se, kolik 

stojí. Byly za dvě stovky, moc pěkná cena. Vrátila jsem šaty do stojanu, dala si ruce v bok a ještě 

chvíli se rozmýšlela, jestli se mi nehodí šaty spíš do zelena. Vietnamec, aniž bych proti něčemu 

protestovala, mě najednou začal přesvědčovat, že ta cena je opravdu „malá“, že už ji nemůže snížit 

a že jinde levnější neseženu. Asi mě tím chtěl donutit, abych si šaty koupila. Bylo mi to nepříjemné: 

mám přece právo sama posoudit cenu zboží, nepotřebuji k tomu nějaké komentáře! 

   Ale šaty se mi líbily. Vzala jsem je znovu ze stojanu, a abych trochu odlehčila atmosféru, rozverně 

jsem se zeptala: „Myslíte, že mi budou?“ A on řekl: „Budou, paní, ale dám vám raději větší: Vy jste 

taková pěkně tlustá.“ Taková drzost! Zeptala jsem se ho, co si to dovoluje, a on se mi, místo aby se 

omluvil, začal do očí smát. Ztratila jsem nervy, pořádně jsem mu vynadala, že by se měl naučit 

chovat, a odešla jsem ze stánku.  
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   Vietnamci tady nejsou doma, a když už tady chtějí prodávat, měli by se alespoň chovat slušně. 

 

Text 2 

Thien, vietnamský prodejce oblečení, 35 let 

     Do Čech jsem přišel nedávno. Prodávám tady oblečení. Musím říct, že stále ještě nerozumím 

chování některých Čechů. V kurzu češtiny mě například učili, že mám dospělým neznámým lidem 

říkat Vy (vykat) a že to tak dělají všichni. Snažím se respektovat pravidla slušnosti a všem svým 

zákazníkům vykám. Oni mě však většinou říkají ty (tykají), říkají: „Ukaž mi…, dej mi…, řekni 

mi…“ Naučili mě v kurzu češtiny správné pravidlo, anebo si mám spíš myslet, že Češi nedodržují 

svá vlastní pravidla slušnosti a jsou nezdvořilí? 

   Ale i jinak je pro mě chování některých Čechů nepochopitelné. Nedávno se mi stala zvláštní 

příhoda s jednou českou zákaznicí. Všechno bylo zpočátku dobré, slušně jsme se pozdravili, ona si 

šla vybírat ke stojanu s šaty. Postavil jsem se do uctivé vzdálenosti od ní, abych byl k ruce, kdyby 

něco potřebovala. Zeptala se, kolik ty šaty stojí: byly za dvě stě korun.  

   Zákaznice si dala ruce v bok – pochopil jsem, že ji cena rozčilila, ale já myslím, že je to pěkná 

cena za letní šaty, které v jiných obchodech prodávají třeba za 500 Kč. Řekl jsem jí to, ale ona byla 

stále podrážděnější. Pak se zeptala, jestli jí ty šaty budou. Řekl jsem jí, že mám i větší čísla, a 

dovolil jsem si ji velice zdvořile pochválit, že vypadá pěkně. Ona se na mě ale rozkřikla, co si to 

dovoluji. Přivedlo mě to do rozpaků, ale ona se rozčilovala stále víc a nakonec na mě křičela, že se 

mám naučit chovat. Bylo to velice trapné. 

   Možná jsem té zákaznici něco udělal, nebo jsem choval nějak nepřiměřeně. Chtěl bych se naučit 

dobře rozumět chování Čechů, aby naše vztahy byly co nejlepší. 

 

Text 3 

Co se stalo na tržnici – interpretace 

     Petra přišla na tržnici zjevně v dobré vůli a zdánlivě bez předsudků. Nebyla však připravena na 

odlišný komunikační styl Vietnamců. Thien, i přes zjevnou snahu dodržovat společenská pravidla, 

se stejně jako Petra stal obětí rozdílnosti kulturních návyků.  

   Ačkoliv Thien prošel kurzem českého jazyka, zdaleka se nenaučil o české kultuře dost, aby mohl 

bezchybně komunikovat. Osvojit si dokonale všechny zvyky vzdálené kultury je úkol na mnohá léta 

a nikdy se nedá říct, že bychom se o vzdálené kultuře naučili všechno. 

   Bezchybně komunikovat nepředpokládá jen znalost významů slov daného jazyka, ale i zvládnutí 

situačně přiměřených pozdravů, verbálních i nonverbálních vyjádření úcty, vhodných postojů, 

uctivé vzdálenosti, správných a přípustných gest, posunků, grimas. 
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   Pevně usazeni ve své kultuře si „znalost“ rozsáhlého systému komunikačních návyků ani 

neuvědomujeme, považujeme je za samozřejmé, „přirozené“, normální a všeobecně platné. Problém 

nastává při setkání s člověkem, jehož kultura, a tedy i komunikační vzorce se podstatně liší. Jeho 

odlišné chování „čteme“ podle svého (rozdílného) kulturního klíče – a máme tendenci pokládat ho 

za nenormální, nezdvořilé, nepřátelské, v horších případech za „barbarské“ či „primitivní“. Co se 

vlastně stalo na tržnici? 

 Thien odpověděl Petře na pozdrav „ano“, což je ovšem doslovný překlad z vietnamštiny, 

který se v Čechách neužívá, příp. může být považován za nezdvořilý. 

 Thienovu ochotu a úslužnost „být zákazníkovi k ruce, kdyby něco potřeboval“ 

interpretovala Petra jako „okounění“. 

 Petra si po dotazu na cenu mimoděk při rozmýšlení založila ruce v bok. Toto gesto znamená 

ve vietnamské kultuře „jsem rozčílený, naštvaný, zásadně nesouhlasím.“ 

 Thien si gesto vyložil jako nesouhlas s cenou, a začal tedy její výši zákaznici vysvětlovat, 

což Petře připadalo jako nepříjemný nátlak, aby šaty koupila. 

 Ve snaze zalichotit Thien Petře řekl, že „je pěkně tlustá“. Ve Vietnamu znamená tato 

zdvořilostní fráze „vypadáte pěkně, blahobytně, jistě se vám vede dobře“. 

   V evropském kontextu (ideál ženské krásy je štíhlost, ba přímo vyhublost) ovšem podobná věta 

zafunguje jako urážka – tak ji také Petra pochopila. 

 Petra se na Thiena rozkřičela, což je podle pravidel vietnamské etikety společensky krajně 

nevhodné. Dát na veřejnosti volný průchod svým negativním citům – otevřené 

nespokojenosti či dokonce vzteku – znamená „ztratit tvář“, tj. ztratit před okolím jakoukoli 

autoritu. 

 Na Petřinu zlobu reagoval Thien úsměvem, jenž Petra identifikovala jako výsměch. 

   Thien si však danou situaci v duchu označil za „trapnou“, byl v rozpacích, a proto se smál. 

Vietnamský úsměv totiž vedle výrazu sympatie a humoru vyjadřuje rovněž rozpaky a nejistotu, v 

určitých situacích také omluvu či účast s člověkem v nesnázích.  

     Komunikace zkrachovala na nedostatečné znalosti rozdílných komunikačních pravidel. 

 

Poznámka 

 Jak jste se cítili jako představitelé jednotlivých rolí? Vycházelo nedorozumění ze špatné vůle 

aktérů? Jak je možné podobným nedorozuměním předcházet? 

 Dostali jste se někdy do podobné situace? Stalo se vám někdy, že jste se dostali do trapné 

situace proto, že jste neznali zásady správného jednání v daném prostředí? (v cizině, na 

úřadě, při neobvyklých příležitostech)?  

 Stalo se vám někdy, že jste slyšeli vyprávět historku, které jste byli přítomni, úplně jinak, 
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než se podle vás udála? Jaké to bylo?  

 Proč často nevidí ani dva příslušníci jedné kultury stejnou situaci stejně? 

 Souhlasíte s názorem, že se cizinci musí chovat slušně? Co si konkrétně představujete pod 

označením „slušný“?  

 Jak byste Thienovi vysvětlili, že mu čeští zákazníci tykají, ačkoliv to odporuje zásadám 

české zdvořilosti, kterým se naučil v kurzu? 

Tisíc tváří jednoho světa 

Multikulturní výchova 

     Průřezové téma Multikulturní výchova v základním vzdělávání umožňuje žákům seznamovat 

se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami. Hluboce se dotýká nejen  

mezilidských vztahů ve škole, vztahů mezi učiteli a žáky a mezi žáky navzájem, ale i mezi školou a 

rodinou a v neposlední řadě i mezi školou a celou místní komunitou. 

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka  

 

 v oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma  

 poskytuje žákům základní znalosti o různých etnických a kulturních skupinách 

žijících v české a evropské společnosti  

 učí žáky komunikovat a žít ve skupině s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin, uplatňovat svá práva a respektovat práva druhých  

 učí přijmout druhého jako jedince se stejnými právy, uvědomovat si, že všechny 

etnické skupiny a všechny kultury jsou rovnocenné a žádná není nadřazena jiné  

 rozvíjí schopnost poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných 

sociokulturních skupin  

 

 v oblasti postojů a hodnot průřezové téma  

 pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným 

sociokulturním skupinám  

 ovlivňuje jednání žáků, učí je vnímat odlišnost jako příležitost k obohacení, nikoli jako zdroj 

konfliktu  
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 učí vnímat sebe sama jako občana, který se spolupodílí na utváření vztahu společnosti 

k minoritním skupinám (RVP) 

 

JINÉ NÁRODNOSTI – POZNÁNÍ SEBE I DRUHÝCH - PROJEKT 

Charakteristika projektu 

     Projekt je určen pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ, je možné ho realizovat na běžných školách, ale i na 

školách praktických. Učitel si sám totiž může jednotlivé a dílčí úkoly pro své žáky upravit.  

   Skládá se z přípravné fáze, která se uskuteční v jednotlivých předmětech, a následně z fáze 

vrcholné. Ta může být realizována v rámci jednodenního projektového vyučování.  

Cíl projektu 

   Projekt umožní žákům získat ucelený přehled o jiných národnostech a poznat způsob jejich 

života. Seznámí se s bohatostí a rozmanitostí jednotlivých kultur a s jejich tradicemi a zvyky, ale 

také s předsudky a stereotypy, které s tím nepochybně souvisejí. Dále také stimulovat postoje a 

hodnotový systém žáků a učit je vnímat veškeré poznané odlišnosti jako dobrou příležitost k 

vlastnímu obohacení, nikoli jako zdroj konfliktu. 

 

Vzdělávací oblasti 

 Jazyk a jazyková komunikace – Český jazyk a literatura, Cizí jazyk 

 Člověk a společnost – Občanská výchova, Dějepis 

 Člověk a příroda – Zeměpis 

 Výtvarná výchova   

Časový rozsah: projekt bude probíhat v období od září do prosince 

   Jeho přípravná část proběhne v hodinách českého jazyka (3 - 4 hodiny), dějepisu (1 - 2 hodiny), 

cizího jazyka (2 hodiny), výchovy k občanství (2 hodiny), zeměpisu (1 hodina), výtvarné výchovy (2 

hodiny). Vrcholnou část pak tvoří pětihodinový projektový den. 

Vlastní průběh dílčích projektů: využití projektových dní a jednotlivých hodin vyučovacích  

                                                        předmětů. 

 Počet žáků: v rámci jedné třídy                            

Rozvíjené kompetence: sociální, občanské, komunikativní, personální, pracovní 

POZDRAVY – DÍLČÍ PROJEKT (1 hodina zeměpisu) 

Seznamovací aktivita, jak také může docházet ke střetu různých kultur.  
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Potřebný čas: 10 - 20 min. 

Pomůcky: papírové proužky  

Cíl: aktivita vhodná k uvolnění skupiny 

Postup 

1. Zkopírujte pozdravy (viz seznam níže), rozstříhejte a papírové proužky vložte do klobouku. 

2. Každý účastník si vylosuje jeden proužek papíru a podle instrukcí pozdraví ostatní, jednoho po  

    druhém, a řekne své křestní jméno. 

 

Pozdravte druhého třemi polibky střídavě na obě tváře. 

Pozdravte druhého dvěma polibky střídavě na obě tváře.  

Pozdravte druhého čtyřmi polibky střídavě na obě tváře. 

Pozdravte druhého tak, že semknete ruce jako by k motlitbě a mírně se ukloníte. 

Pozdravte druhého třením svého nosu o jeho nos. 

Pozdravte druhého mocným vřelým obětím. 

Pozdravte druhého pevným stiskem ruky. 

Při pozdravu stůjte asi 60 cm od zdraveného a potřeste mu rukou, ruku stiskněte jen lehce. 

Uchopte druhého za ramena a pozdravte ho třením vnějších stran pravého kolene. 

 

Možné otázky: 

1. Víte odkud jednotlivé pozdravy pocházejí? 

2. Jak moc je jejich přiřazení k jednotlivým zemím opodstatněné? Tj. zdraví všichni Němci pevným   

    stiskem ruky?  

3. Které pozdravy Vám byly příjemné / nepříjemné a proč? 

4. Zažili jste podobnou (trapnou) situaci v kontaktu s cizinci? 

Poznámky 

     Účastníci se mohou dožadovat odpovědi na otázku, odkud jednotlivé pozdravy pocházejí. 

Nechejte je hádat, odpovědi mohou být následující: 

 Při pozdravu stůjte asi 60 cm od zdraveného a potřeste mu rukou, ruku stiskněte jen lehce. 

                                                                                                                                   (Anglie) 

 Pozdravte druhého třemi polibky střídavě na obě tváře. (Holandsko / Belgie) 

 Pozdravte druhého dvěma polibky střídavě na obě tváře. (Portugalsko / Španělsko) 

 Pozdravte druhého čtyřmi polibky střídavě na obě tváře. (Paříž) 

 Pozdravte druhého tak, že semknete ruce jako by k motlitbě a mírně se ukloníte. (Japonsko) 
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 Pozdravte druhého třením svého nosu o jeho nos. (Inuité) 

 Pozdravte druhého mocným vřelým obětím. (Rusko / Palestina / Dánsko) 

 Pozdravte druhého pevným stiskem ruky. (Německo) 

 Uchopte druhého za ramena a pozdravte ho třením vnějších stran pravého kolene. (smyšlený 

pozdrav – sami si můžete vymyslet další) 

 

 Najdeme na mapě jednotlivé státy a řekneme si, co je dále pro ně typické. 

 

NAJDĚTE 5 ROZDÍLŮ – DÍLČÍ PROJEKT  

(1 hodina anglického jazyka a 1 hodina českého jazyka) 

 

     Témata spojená s multikulturní výchovou jsou velice zásadně ovlivněna i mediální diskusí  

a informacemi, které jsou v médiích předkládány. Na jednotlivých mediálních tématech je možno  

dobře trénovat kritické čtení. 

Velikost skupiny: třídní kolektiv 

Pomůcky: Louise Brown. (2009). Roma children perplex local educators. 

                  Zprávy idnes (2009). Kanadský deník: Školy si nevědí rady s liknavostí romských dětí 

                  z Česka  

Cíl: kritické čtení textů 

Popis 

     Jako ukázka byly vybrány dva články, které na sebe navazují. Jeden je vydán v Kanadě a řeší 

otázky spojené s integrací Romů, kteří tam emigrovali z České republiky a z Maďarska. Druhý 

článek vyšel v českých novinách a interpretuje tento původní kanadský článek. Informace v českých 

novinách se však na několika místech velmi zřetelně odlišují, a to především v dikci a 

zdůvodňování v textu. 

Krok 1 

   Nejprve dejte žákům nebo studentům za úkol přečíst si kanadský text. Ve skupinkách je nechte 

sepsat několik hlavních tezí tohoto textu. Své teze jednotlivé skupinky představí před celou třídou. 

Diskusi je možno vést o tom, do jaké míry jednotlivé skupinky vnímají hlavní teze článku shodně. 

Krok 2  

   Nechte studenty opět pracovat v malých skupinách v původním složení. Předložte jim text z české 

verze zpravodajství o stejné kauze. Úkolem je najít pět rozdílů v obou textech. 

Krok 3  



 

50 

 

   Nechte studenty zformulovat, jakých chyb se podle nich dopustili novináři deníku iDnes z 

hlediska kritického čtení textů. 

Poznámky 

Formy práce: práce v malých skupinkách, diskuse 

Příloha 1 k aktivitě Najděte pět rozdílů 

 

Příloha 2 k aktivitě Najděte pět rozdílů 

Kanadský deník: Školy si nevědí rady s liknavostí romských dětí z Česka 

 

29. listopadu 2009 17:15 

     Kanadské učitele zaráží přístup českých romských přistěhovalců ke škole. Děti mají k učení 

vlažný vztah, nerespektují vyučující, ignorují své povinnosti a vynechávají ve škole i několik dní, 

podivuje se deník The Toronto Star. Úřady se snaží rodiče přimět k tomu, aby děti do škol posílali. 

Jednoho setkání úředníků s rodiči se účastnil i český překladatel Jan Rotbauer. „Už jsem tu byl 

několikrát, protože učitelé si s dětmi nevědí rady. Romští rodiče své děti velice milují, vzdělání u 

nich ale není prioritou,“ přiblížil kanadskému listu. 

     Učitelé mají s dětmi problémy také proto, že žádné neumí anglicky a jejich znalosti neodpovídají 

vědomostem jejich vrstevníků. Školám tak nezbývá nic jiného než zaměstnávat překladatele a české 

učitele angličtiny. 

     S romskými rodinami pracují i místní komunitní pracovníci. Ředitel Romského komunitního 

centra v Torontu Paul St. Clair říká, že je důležité udělat ze školy místo, kam děti chtějí samy od 

sebe chodit. „Rodiče se často tolik nestarají o vzdělání svých dětí, protože sami nemohli vysokého 

dosáhnout,“ poznamenal s tím, že v Česku často romské děti končí ve speciálních školách. 

 

Romové v Kanadě 

     Romové začali do Kanady masově odjíždět v roce 2007, kdy země po deseti letech zrušila víza 

pro Čechy. V Česku se cítí diskriminováni, Kanada je naopak přijala vcelku vlídně. Kvůli přílivu 

uprchlíků byla ale víza letos v létě znovu zavedena. 

   „Je to jeden z důvodů, proč jsme do Kanady přišli. V Česku naše děti diskriminovali, protože 

jsme Romové,“ řekla deníku Katarina Polyakorová, jejíž rodina emigrovala za oceán v únoru. 

 

Nepotřebovala školu, byla dost stará na vdávání 

     Komunitní centra jsou podle St. Claira doslova zaplavená žádostmi škol o pomoc s pochopením 

romských žáků. Jednou prý pátral po tom, proč čtrnáctiletá dívka přestala chodit do školy. Její otec 
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mu vysvětlil, že už je dost stará na to, aby se vdala, a tak už vzdělání nepotřebuje. Clair také učitele 

varoval, že je možné, že děti budou v případě nemoci doma zůstávat mnohem déle než je obvyklé.    

   Rodiny totiž považují školu za prostředí, kde děti snadno onemocní. Učitelé podle komunitního 

pracovníka udělají nejlépe, když se budou snažit, aby se romské děti cítily užitečné, například při 

představování nové kultury. Měli by jim také pomoci při začleňování do kolektivu, například 

zapojováním do zájmových kroužků, radí Clair v listu The Toronto Star. 

   To, že jsou romské děti v českých školách „onálepkovány“ jako lehce mentálně postižené, ukázal 

i průzkum ministerstva školství. Mentální postižení je však často zaměňováno se sociokulturním 

znevýhodněním, děti ale přesto končí ve „zvláštních“ školách. 

 

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kanadsky-denik-skoly-si-nevedi-rady-s-liknavosti-romskych-deti- 

             zceska-1zp-/studium.asp?c=A091129_164255_studium_abr 

 

       Poznámka 

           Žáci v jedné hodině anglického jazyka přeloží text z kanadského deníku a v hodině českého   

jazyka budou texty porovnávat a hledat rozdíly. 

 

     ABIGAIL – DÍLČÍ PROJEKT (1 hodina občanské výchovy) 

 aktivita na procvičení komunikačních schopností (vyjednávání)   

Potřebný čas: 40 min 

Pomůcky: předem nakreslený obrázek, dva velké (nejlépe flipchartové papíry) pro každou skupinu,  

                  fixy, papíry, tužky 

Cíle 

1. Studenti si uvědomí pluralitu možných pohledů na jednu záležitost, existenci množství správných  

    řešení jediného problému, resp. jeho absenci.  

2. Studenti si procvičí komunikační a prezentační dovednosti, vyjednávání, kompromis a konsenzus  

    jako prostředek řešení patové situace ve skupinové práci.  

Popis 

     Učitel žákům řekne, že si v následující chvíli vyslechnou zajímavý příběh o mezilidských  

vztazích. Ten vzápětí přečte nebo odvypráví za pomoci vyvěšeného obrázku.  

 

Příběh 

     Abigail je krásná a milá dívka z dolního břehu, zamilovaná do svého přítele, George, který bydlí 

http://zpravy.idnes.cz/kanadsky-denik-skoly-si-nevedi-rady-s-liknavosti-romskych-deti-
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na horním břehu. Jednoho dne ji přijde psaní, ve kterém se doví, že je George nemocný. Ani chvíli 

neváhá a rozhodne se ho navštívit. Řeka, která je oba od sebe dělí je velmi nebezpečná, požádá tedy 

jejich společného přítele Hanse, aby ji pomohl a převezl ji svou lodí na druhý břeh.  

   Hans však pomoci odmítne. Přemýšlí o jiné variantě a vzpomene si, že na jejich břehu žije 

námořník Sindibád, který také vlastní loď. Zajde za ním, vysvětlí mu svou situaci a poprosí ho o 

pomoc. Sindibád zprvu neposlouchá, potom chvíli přemýšlí a nakonec souhlasí, ale pouze pod 

podmínkou, že se s ním Abigail bude milovat. Abigail souhlasí. 

   Hned, jak Sindigád převeze Abigail na druhý břeh, běží za Georgem. Ten je šťastný, že ho jeho 

milá navštívila. Ale Abigail je smutná. George se zeptá, co ji trápí a ona mu celý svůj příběh o 

Hansovi a Sindibádovi poví. George se rozčílí a Abigail vyhodí s tím, že ji už nikdy nechce vidět.  

Uplakaná Abigail bloudí kolem řeky, když potká ošklivého Hrbáče. Ten se ji snaží utěšit a zjistit 

proč je tak nešťastná. Když vyslechne celý příběh o Hansovi a Sindibádovi a o tom, jak reagoval 

George, když mu Abigail řekla pravdu, rozhodne za Georgem jít. Hrbáč mu v rozčílení udělí pár 

výchovných políčků. 

 

Instrukce I: 

     Všichni si vezmou papír a tužku a pokusí se každý za sebe seřadit postavy z příběhu podle toho, 

kdo je jim nejvíce a nejméně sympatický. Je nezbytně nutné, aby došli k jednoznačnému pořadí. 

 

Instrukce II: 

     Nyní vytvoříme dvě (popř. více) skupiny. Studenti v obou skupinách diskutují o dalším pořadí 

postav z příběhu a vytvoří tak za skupinu jedno společné pořadí. Je nezbytně nutné, aby se na 

jednom společném pořadí shodli.. 

 

Instrukce III: 

     Nyní si každá skupina zvolí svého zástupce (nejlépe, když sedí obě skupiny naproti sobě), kteří 

předstoupí naproti sobě a odprezentují pořadí postav své skupiny. Oba zástupci začínají vyjednávat, 

aby se shodli a opět vytvořili pouze jedno pořadí.  

   Ostatní do vyjednávání s druhou skupinou či se zástupcem druhé skupiny nesmí zasahovat. 

Mohou pouze šeptem radit svému zástupci, jak dále postupovat při vyjednávání. Je nezbytně nutné, 

aby se zástupci skupin na jednom společném pořadí shodli.  

 

Zpětná vazba: Nakonec můžeme vyvěsit flipchartový papír, na kterém je výsledné pořadí postav z  

                          příběhu kdekoliv v místnosti, aby na něj všichni dobře viděli.  
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     Nyní se můžeme zeptat, zda měl někdo výsledné pořadí postav, které visí na flipchartovém 

papíru již na začátku při zadání první instrukce, jak se jim pracovalo ve skupinách, když byli nuceni 

shodnout se na jednoznačném pořadí, jaké volili vyjednávací strategie, jak by svoje zkušenosti z 

diskuze a z celé lekce dokázali zobecnit. 

  

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 

     Děti v tureckém sedu sedí jednotlivě na ploše koberce. Hraje hudba beze slov, tiše a v pomalém  

tempu.  

   Učitel říká: „Zlý čaroděj začaroval princeznu v kamennou sochu. Ale statečný princ ji  

osvobodil písničkou, kterou znal jen on sám a kterou jí zazpíval. Jeden začne zpívat a sochy  

najednou všechny pomalu ožívají. Tančí podle rytmu zpívané písně. Zpěvák musí zpívat některou 

svoji národní píseň podle svého vlastního výběru a uvážení.  

   Pak se všichni usadí a opět hraje jen  tichá hudba beze slov. Sochy ožijí, jakmile začne další 

statečný princ zpívat a tančí do jeho rytmu.  

     Nejlepší zpěvák je vyhodnocen sochami nebo učitelem a za své vynikající úsilí také odměněn. 

 

KVOČNA S KUŘATY 

Motivace 

     Na vesnickém dvorku se před několika dny vylíhla malá kuřátka. Kvočna je pečlivá a starostlivá 

maminka, která učí svá kuřátka chodit. Každý den provádí svá kuřátka po dvorku, aby se neztratila.  

Kuřátka jsou učenlivá a napodobují přesně svoji maminku. 

   Kvočna zvolí taneční krok poskočný, přísunný, polkový, valčíkový apod. a provádí svá kuřátka po 

„dvorku“. Žáci se v roli kvočny střídají. Neposlušná kuřátka jsou vyřazena a skupiny se postupně  

spojují vzájemně k sobě. Nakonec zůstane jen nejlepší kvočna.  

Postup 

     Kvočna (1 žák) je na dvorku se svými kuřaty (5 žáků). Kuřata se drží za pas kvočny a také každé  

kuře svého bratříčka před sebou. První žák (kvočna) se začne pohybovat podle hudby v určitém  

rytmu a kroku. Za ním se kuřata v zástupu pohybují stejně a kvočnu přesně napodobují (levá noha –  

pravá noha kolébavě). Učitel tleskne a kvočna změní rytmus. Během 1 písně tak vystřídáme 10  

různých kroků a rytmů.  

legrace, stmelení kolektivu, kooperace, spolupráce 

 

VÁNOCE V HUDBĚ - PROJEKT 

Průřezové téma: Vánoční koledy, zvyky u nás a v zahraničí 

Cíle projektu: 
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1. získat informace a zajímavé poznatky o Vánocích u nás a v cizích zemí 

2. rozvíjení hudebních schopností u žáků 

3. rozšíření repertoáru národních i zahraničních koled 

4. rozvíjení samostatné práce - hledání pramenů pro vytvoření projektu o Vánocích (internet, 

knihovny, zpěvníky,…) 

5. seznámení žáky s xylofony, metalofony 

6. osvojení si práce s orfovými nástroji  

 

 kompetence komunikativní 

 schopnost zapojit se do diskuze a říct svůj názor 

 

 kompetence k učení 

 vyhledávat různé informace a dokázat je následně efektivně využít 

      Projekt vede k rozvíjení samostatnosti, spolupráce, komunikativnosti, … . 

 

 kompetence sociální a personální 

 schopnost spolupracovat s ostatními spolužáky 

      Utváří si o sobě představu, že je pro tento projekt stejně důležitý jako ostatní. 

 

 kompetence občanské 

 uznávat tradice a kulturu jednotlivých států 

 

 kompetence pracovní   

 svědomitě a bezpečně zacházet s veškerým materiálem potřebným k realizaci projektu. 

            Dodržuje veškerá pravidla a domluvené postupy. 

   

Mezipředmětové vztahy 

Občanská výchova: vánoční zvyky v jiných zemích 

Český jazyk: samostatná slohová práce: Vánoční povídka 

Výtvarná výchova: výroba vánočních svíček (využití při veřejném vystoupení k navození   

                                  vánoční nálady) 

Zeměpis: výroba velké nástěnné slepé mapy, do jednotlivých zemí vkreslit hlavní vánoční  

                 postavu. 
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Organizace projektu: projekt bude probíhat ve třídě 

 žáci se rozdělí do skupin po 6 - 7 žácích 

 každá skupina si vybere jeden stát, ke kterému si sežene co nejvíce informací o jeho 

Vánocích: písně, koledy, možnost donést i různě artefakty 

 projekt bude probíhat formou workshopu  

 

Pomůcky: 

 materiály s informacemi, obrázky, fotky, noty, …. 

 tvrdé papíry na koláže 

 PC na vytváření prezentace 

 barvy, psací potřeby, fixy, pastelky, nůžky, lepidlo 

 kazety, cd nebo dvd s hudbou, videa, dokumenty 

 orfovy nástroje 

 hudební nástroje 

 boomwhackers 

 

Průběh: 

Warm-up 

1. Zpívání tradičních vánočních písní s využitím všech dostupných hudebních nástrojů. 

2. Hra: Na písničky 

     Hráče rozdělíme do 4 skupin. Začínající skupina začne zpívat jakoukoliv píseň. 

Úkolem další skupiny, která je na řadě, je začít zpívat jakoukoliv píseň, která jakkoliv 

souvisí s právě zpívanou písní, dříve, než zpívající skupina zazpívá sloku a refrén. Píseň 

může navazovat na motiv, na slovo objevující se v písni atd. 

3. Hra: Malování písniček 

Hra ve skupinách. Skupina vyšle jednoho žáka, který si vybere jakoukoliv píseň a             

nakreslí ji na tabuli. V časovém limitu 1min. má jeho skupina šanci píseň na jakýkoliv 

počet pokusů uhádnout. Poté se skupiny střídají, vítězné body se sčítají. 

 

 Hlavní část projektu 

1. Poslech zahraničních koled, přiřazování k jednotlivým zemím.  

2. Každá skupina má svou vybranou zemi, ke které si přinesla své materiály. Má k dispozici 

všechny papírové potřeby, balicí papíry, ….. . Každá skupina vypracuje projekt na velký 

papír. Učitel projektem žáky provází. 

3. Zpracování hravou formou vánoční píseň z přílohy 1 s použitím xylofonů,…. Orfových 



 

56 

 

nástrojů. 

4. Každá skupina si vybere jednu koledu ze země, kterou vypracovává a zpracuje ji hravou 

formou. Viz předešlý bod. 

5.  Práce s boomwhackers. Nutno mít předem vypracované partitury, nejlépe koled. Ideální je 

zpracovat partitury pouze jako rozepsané akordy, nepsat melodii. Mezi žáky rozdělíme 

boomwhackers, některým rozdáme orfovy nástroje, z některých utvoříme menší sbor. 

 

 Závěr: prezentace svých projektů, provedení se třídou vypracované koledy 

       

Zpětná vazba: diskuze, hodnocení, rady, připomínky, konstruktivní kritika 

      

     Během workshopu možnost prokládat různými hry a písněmi z příloh. Každá píseň je 

rozpracovaná s užitím různých nástrojů, s pohybovým doprovodem.  

 

Hodnocení výsledků: diskuze o práci na projektu, co je na tom bavilo nebo co naopak bylo těžké.  

                                Která země se jim nejvíce líbí a kde by chtěli žít? 

 plakáty vyvěsíme na nástěnku 

 možnost pro školu uspořádat menší koncert ( na závěr dát tradiční koledu se svíčkami) 

 

Varianta 

     Workshop je možné roztáhnout do více dnů, prokládat různými hříčkami, hrami, předem 

vypracovanými písněmi. Intenzivnější a rozmanitější nácvik písní s boomwhackers a poté možnost 

přidat na koncert i tyto skladby. 

 

     Seznam příloh 

 

 Příloha č. 1 

Koleda ze Švýcarska, z Francie 

 

 Příloha č. 2 

Koleda je ve Vánoce 

 

 Příloha č. 3 

Fum fum fum 
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 Příloha č. 4 

Čertovská 
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PŘIŘAĎ OSOBNOST K POVOLÁNÍ 

     Přiřaď osobnost s označením, čím byli. 
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1. Božena Němcová                              a/ illustrátor 

2. Vojtěch Hynais                                  b/ hudební skladatel 

3. Josef Václav Myslbek                       c/ zpěvák 

4. Mikoláš Aleš                                     d/ básník 

5. Jan Werich                                         e/ sochař 

6. Josef Václav Sládek                          f/ herec 

7. Josef Skupa                                       g/ malíř 

8. Bedřich Smetana                               h/ novinář 

9. Antoním Dvořák                              ch/ spisovatel 

10. Karel Havlíček Borovský                i/ režisér 

11. Ema Destinová                                 j/ loutkař 

12. Zdeněk Svěrák                                 k/ doplň co je třeba 

 

PŘIŘAĎ VYNÁLEZ VYNÁLEZCI 

     Přiřaď vynález svému vynálezci. 

 

1. parní stroj                            a/ bratři Veverkové 

2. lodní šroub                          b/ Křižík 

3. oblouková lampa                c/ Ressel 

4. první železnice v Evropě    d/ Božek 

5. ruchadlo                              e/ otec a syn Gernsteinovi 

Řešení: 1-d, 2-c, 3-b, 4-e, 5-a 

 

KDY SE CO STALO?  

     Vyber správnou možnost a připiš k ní, kdy se událost stala. 

 

V Kostnici byl upálen 

a/ Jan Žižka 

b/ Jan Hus 

c/ Jiří z Poděbrad 

 

JAK SE KDO JMENOVAL?  

     Vyber správnou možnost. 
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Jak se jmenoval šašek krále Jiřího z Poděbrad? 

a/ bratr Paleček 

b/ kouzelník Žito 

c/ Kacafírek 

 

ZNÁŠ DOBŘE NAŠE MINCE A BANKOVKY? 

     Doplň, které významné osobnosti jsou na našich mincích a bankovkách. 

 

20 Kč -  

50 Kč -  

100 Kč -  

200 Kč - 

500 Kč - 

1000 Kč - 

2000 Kč - 

5000 Kč - 

 

Diskuse: Je možné dnes platit i jinak než penězi? Napiš jak. 
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