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Úvodní slovo 

 

     Společensky nežádoucí jevy ve škole či rizikové chování žáků jsou neustále diskutovanými 

tématy. Nenechávají nás v klidu, doslova strhávají naši pozornost. Stále o nich mluvíme a snad 

denně živě diskutujeme o agresivním chování žáků, šikaně či užívání marihuany a jiných drog.  

   Co proti tomu dělat? Možností je více a zkusit je třeba prakticky všechno, co se v praxi již 

osvědčilo, ale také je třeba hledat nové způsoby a možnosti, které se v dnešní době nabízejí.  

   V každém případě je třeba využít techniky a hry, které se jeví jako osvědčené při práci se 

skupinou, při vytváření zdravého klimatu ve skupině. 

   Mnoha projevům problémového chování žáků ve škole lze totiž úspěšně řešit anebo ještě lépe 

předcházet jim vhodnou a včasnou intervencí a vytvářením zdravé atmosféry v třídním kolektivu. 

Ptáte se jak? Způsobů a možností je bez pochyby více, ale jako jedna z možností se v poslední době 

nabízí právě integrovaná výuka. Pokud jste i vy příznivci zavádění integrace do škol a tvorby 

integrovaného vyučování, pojďme se tedy právě nyní touto problematikou zabývat poněkud 

podrobněji.       

      

Patří mezi nás aneb Vztahy ve třídě 

 

     Nejen v samotném názvu celého projektu, ale i ve vlastním textu této příručky, vystupuje slovo 

integrace, která je chápána jednak ve smyslu nepřetržitého zapojování, nevyřazování, spolupráce  

a vzájemné pomoci při veškerých integračních hrách, ale také ve smyslu mezipředmětové integrace.  

   Často se totiž ve vlastní pedagogické praxi stává, že ve hře dominují (a samozřejmě vítězí) pouze 

ti nejsilnější, ti nejrychlejší, prostě a jednoduše ti nej … a bohužel naopak právě ti nejmenší a   

nejpomalejší jsou jako by ve „stínu“ anebo jsou dokonce vyřazeni hned jako první.  

   To je samozřejmě obrovská chyba, protože právě ty nejmenší a nejpomalejší je třeba vhodně 

přizpůsobenou hrou „vyhnat ze stínu“ do veškerého dění a zapojení se do kolektivu třídy a zvedat 

jim sebevědomí. A právě proto se tedy v žádné z uvedených her nikde trvale nevyřazuje. Každý 

z uvedených účastníků je svým zcela zvláštním způsobem v každé hře naprosto nepostradatelný a 

důležité také je to, že vítězí nejen ten první, a právě to je podle mého názoru velmi dobře. 

   Ráda bych na úvod vysvětlila jen několik zcela nezbytných a důležitých pojmů, bez kterých by se 

tato práce vlastně ani nemohla utvářet, a právě díky nimž získává na bohatosti vlastního významu.      

   Socializaci chápeme jako utváření vlastního chování a prožívání prostřednictvím aktivní interakce 

s ostatními lidmi. Jde o vývoj schopností a dovedností, podstatných pro účinné uspění jedince ve 

společnosti. Tento vývoj jedince směřuje od vnější kontroly prostřednictvím sankcionovaných 
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norem ke kontrole vnitřní pomoci vnitřního sebezpevňování. Jedná se o aktivní proces vyrovnávání 

se s požadavky, které na jedince klade společnost. (Nekonečný, 2000). 

   Tvořivost je schopnost vidět stejné věci jinak než ostatní. Pro tvořivost je charakteristická 

produkce nových a užitečných řešení, nápadů a činů. (Zelina, Zelinová, 1990).  

   Tvořivost je podněcována důvtipem a chytrostí, není nutně podmíněná vysokou inteligencí. Být 

tvořivý znamená schopnost osvobodit se od každodenní rutiny a stereotypů, být originální, vnímavý 

a pružný. Tvořivost nastupuje tam, kde již nestačí známá, již hotová schémata řešení, ale je nutné 

najít způsoby nové. (Čáp, Mareš, 2001). 

       Od dospělého jedince nelze vyžadovat aktivitu, samostatnost, spontaneitu, které tvořivost 

doprovázejí, když k tomu není veden od dětství. (Maršíčková, 1992). 

   Fantazie je nutnou podmínkou rozvoje tvořivosti. Tvořivá práce méně unavuje, doprovází ji pocit 

seberealizace, autentičnosti, samostatnosti a činorodosti, produkuje touhy a cíle. Moderní vyučovací 

programy jsou založeny na hledání řešení úkolů a problémových situací, kdy správný výsledek 

často není pouze jeden, ale více možných, z nichž se vybírá ten nejvhodnější. (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003). 

   Naprosto nezbytné je podle mého názoru i uplatňování veškerých vědomostí, získaných i v jiných 

vyučovacích předmětech.  

    

   Ve vzdělávání žáků s LMP jsou hry ideálním prostředkem k získávání vědomostí, zručností  

a návyků. Žáci s mentálním postižením se vyznačují zvýšenou hravostí. V rámci her se přirozeně  

a spontánně podporuje soutěživost, pomoc druhým, tvořivost, schopnost řešit situace a překonávat 

překážky. To jsou dovednosti, které by žáci měli využívat i v běžném životě.  

 

Znaky integrované hry: 

1. Rovnost – Každý by měl mít možnost zažít každou roli jako ostatní žáci. Pravidla hry musí  

                       umožnit, aby mohl vyhrát kdokoli.  

2. Účast – Každý žák by měl být ve hře aktivní. Pokud je ze hry vyloučen, tak jen dočasně.  

3. Úspěch – Každý žák má ve hře zažít úspěch. Úspěch má být spíše osobní hodnotou než měřítkem 

                    hodnocení celé třídy.  

4. Důvěra – Pravidla hry mají být promyšlená, aby nevzbuzovala zákeřnost a nepodporovala  

                    podvádění. Dětský kolektiv má být zvládnutý tak, aby atmosféra hry byla bezpečná.  

 

     A co samotný učitel? Ten má být sice na jedné straně vždy sice respektovaným vedoucím, 

rozhodčím, ale současně přitom i velkým kamarádem dětí.  
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Zásady správného výběru her:  

1. přiměřenost 

2. návaznost 

3. jednoduchost 

4. rychlost 

5. pestrá variabilita 

6. snadná obměnitelnost  

 

     Mezipředmětová integrace není pouze „módním“ fenoménem současného přístupu 

k vyučování, ale může přinášet mnohem efektivnější osvojování veškerých znalostí a dovedností. 

Přitom přesah získaných znalostí v jednom vyučovacím předmětu do dalších a běžného života je 

v dnešní době doslova žádaným. Vždy musí ale platit několik důležitých pravidel. 

   Tak například všechny nové hry je třeba vysvětlovat srozumitelně, pravidla je nutné několikrát 

opakovat. Nesmíme podcenit dotazy a reakce dětí při seznamování s pravidly nových her. Vhodné 

je zařazovat různé obměny her, aby jejich obsah byl pestrý a pro děti zábavný.  

 

   Vůbec nejlepší cestou k bezproblémové integraci a klidnému soužití ve škole, potažmo i jinde, 

bude, když se všichni dobře vzájemně poznáme! Jak? Pomocí integračních her! 

 

NAŠE SMYSLY 

     Cílem je uvědomit si funkce smyslového vnímání okolí, upozornit na skutečnost individuálních 

schopností každého při vnímání reality, učit toleranci vůči rozdílnosti a vůči lidem s postižením. 

   Žáci mají zavřené oči, pohmatem zkouší poznat různé předměty. Až daný předmět vyzkouší 

všichni, zapíší na papír, o jaký předmět šlo. Nejlépe je, pokud předmětů postupně koluje více a žáci 

je postupně zapisují.  

   Podobně poslouchají v dalším kole různé zvuky a čichají k různým látkám se zavázanýma očima, 

v dalším kole chutnají potraviny a vše si zapisují.  

Diskuse: Vyhodnocení, kolik položek poznali, co bylo nejtěžší, nejnepříjemnější, co šlo lehce, jaké  

                měli pocity. 

Příklady pro poznávání: 

 čich – různé druhy koření, ovoce, zelenina 

 hmat – předměty denní potřeby či různé materiály – dřevo, kov, přírodniny – kámen, kaštan, 

ořech 

 sluch – klíče, míchání tekutiny lžičkou, luskání prsty, ťukání na různé materiály 

 chuť – marmeláda, šťávy z ovoce 
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JÁ JSEM 

Potřeby: výkres A4, pastelky, psací potřeby  

     Žák nakreslí doprostřed papíru svůj autoportrét (pouze hlavu), nahoru na papír nadepíše : „Já 

jsem … “. (Doplní své křestní jméno).  

   Kamkoli na plochu papíru dále kreslí (využití symbolů a piktogramů), popř. píše vše, co se týká 

jeho osoby. 

Pomocné instrukce: Tvůj nejlepší kamarád, tvé zájmy, nejoblíbenější předmět ve škole,  

                                    sourozenci, rodina, domácí zvíře, oblíbená kniha, oblíbené jídlo apod.  

Diskuse: Představení sám sebe, sebeuvědomění v souvislostech sociálního okolí, srovnání  

                s ostatními (zájmy, oblíbené věci, … ). 

 

RUKA SEBEVĚDOMÍ 

Potřeby: výkres A4, pastelky, voskovky, popř. nůžky a šňůrka 

    Každý z účastníků si obkreslí na papír levou ruku (po zápěstí), do každého prstu napíše  jednu 

svou kladnou vlastnost (popř. dovednost nebo cokoli, co považuje na sobě za kladné).  Pokračujeme 

stejně i druhou rukou, žáci tedy mají napsat 10 kladných pojmů, které se jich týkají a které na sobě 

oceňují. Následně lze obkreslené ruce využít pro výtvarnou práci – ozdobit, namalovat jako 

rukavice, vystřihnout, nalepit, spojit šňůrkou atd.  

Diskuse: Vyjádření pocitů, zda nebyl problém popsat své klady, čeho si na sobě  cení nejvíc. 

Obměna:  

 napsat, čeho by žáci chtěli v životě dosáhnout (jaké k tomu vedou cesty) 

 jakých způsobů chování by se chtěli zbavit 

 využijí velké plochy balícího papíru, žáci si vzájemnou pomocí obkreslí celé své postavy, 

které potom výtvarně zpracují a vpisují do nich podle instrukcí.  

 

ERB TŘÍDY (skupiny) 

     Potřeby: balící papír, různé výtvarné a psací potřeby, nůžky, lepidlo, časopisy 

     Erb skupiny je významnou technikou v rozvoji skupinového cítění a identifikace se  skupinou. 

Žáci výtvarně zpracovávají (libovolnou formou) společný identifikační znak třídy – erb. Součástí 

zpracování může být sepsání pravidel skupiny – např. školní řád – např. být ve škole včas, 

připravený na hodinu, záměrně neničit věci ve třídě či věci spolužáků, nemluvit vulgárně, oslovovat 

se křestními jmény apod.    

    Spoluvytváření pravidel života ve třídě se ukazuje jako významná složka prevence při výskytu 

nežádoucího chování žáků.  
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SKLÁDAČKA 

Potřeby: výkresy, balící papír, nůžky, lepidlo, výtvarné potřeby, časopisy 

     Skupinové malování, které vzniká za přispění všech členů skupiny s cílem učit kooperaci a 

toleranci všech členů skupiny a zároveň zachycuje vnímání a prožívání jednotlivých členů , může 

být využito jako skupinový erb. 

    Rozstříhejte prázdný papír (výkres) na části různorodých tvarů. Každý žák obdrží nějakou  část, 

na kterou maluje libovolnou technikou výjevy své národnosti či znaky. Po dokončení  se skupina 

rozdělí losem do menších podskupin a každý z členů podle čísla přináší svůj namalovaný díl (či 

jsou všechny z druhé strany očíslované a po rozstříhání se skládají jako puzzle) a vytvoří lepením 

na balící papír z těchto jednotlivých dílů společný obraz. Vše lze celkově okolo dotvořit, dopsat 

kolem.  

Malovat lze také na volné téma nebo téma zadat (např. „ze života“ -láska, přátelství, rodina, práce, 

problémy, život, kamarád apod.) 

Diskuse: o pocitech při tvorbě díla, o spolupráci, o výsledném díle. Pokud bylo zadáno konkrétní  

                téma, může být využito k diskusi k tomuto tématu.  

 

 

KOLÁŽ POCITŮ 

Potřeby: papíry, časopisy, lepidlo, nůžky, barevné psací potřeby 

     Žáci vystřihují z časopisu postavy či obličeje osob v různých situacích, nalepují je na papír.   

   K postavám a obličejům dokreslují „bublinu“, kterou vlastně osoby vyjadřují to, jak se cítí, o čem 

přemýšlejí nebo co říkají. Žáci tak sestaví celý příběh.  

Diskuse: Každý představuje své dílo, může vysvětlit, proč k dané postavě přidělil právě takové  

                vyjádření.  

 

MALOVÁNÍ PO KRUHU 

Potřeby: výkres A3, pastelky, voskovky, barevné křídy 

     Žáci sedí v kruhu (např. na zemi), každý má u sebe 5 – 6 barevných potřeb a 1 výkres (velikosti 

A3), který si dole podepíší. Malují cokoli po dobu 2 – 3 min, pak na pokyn posunou svůj výkres  o 

jedno místo doprava, pokračují libovolně na výkres od souseda vlevo.  

   Vhodné je malovat při klidné uvolňující relaxační hudbě. Jedná se totiž především o uvolňující, 

relaxační techniku, ale s cílem učit se vzájemné toleranci mezi jednotlivými národnostmi.  

   Technika končí, až každý obdrží hotový svůj výkres.  

Diskuse: pocity při zpracování, jak se vám líbí výsledek, co zaujalo, co naopak někomu vadí,  
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                nesedí, čemu nerozumí. 

Upozornění: Nehodnotíme, nezkoumáme, kterou část který žák maloval.  

 

   Nyní bych uvedla ještě jednu zcela dokonale integrační hru jako dobrý motivační vstup do 

následující problematiky.  

 

ROZBITÉ OKNO 

     Při hře na zahradě jsme omylem rozbili okno. Musíme co nejrychleji složit všechny rozbité 

střepy dohromady tak, aby nikdo nic nepoznal.  

   Vytvoříme celkem tři družstva žáků a každé z nich dostane svůj tangram, vyřezaný z tvrdého 

papíru, v příslušné barvě. Úkolem každého družstva je, v co nejkratší době ho sestavit do tvaru 

čtverce a pak zakřičet sborově „Tangram!“. Vyhrává nejrychlejší družstvo.  

Podmínky: Mezi družstvy uděláme takové rozestupy, aby jedno družstvo nevidělo, jak skládají 

zbylá dvě družstva.                   

Schopnosti a dovednosti: spolupráce, logické uvažování  

 
Naši sousedé v Evropě (Slovensko, Polsko, Německo a Rakousko) - PROJEKT 

 

Cíl:  

 získat informace a zajímavé poznatky o příslušných zemích 

 najít společné a odlišné znaky  

 

Mezipředmětové vztahy: 

 zeměpis, hudební výchova (hudba jednotlivých zemí), cizí jazyk, výtvarná výchova, 

občanská výchova 

 

Organizace:  

 Projekt bude probíhat ve třídě 

 Žáci se rozdělí do následujících 4 skupin:  

1. skupina: Slovensko 

2. skupina: Polsko 

3. skupina: Německo 

4. skupina: Rakousko 

 



 8 

Pomůcky: encyklopedie, internet, atlasy světa, mapy vybraných států, průvodcovské knihy    

                   vybraných států, slovníky, časopisy. Dále tvrdé papíry na koláže, barvy, psací potřeby,  

                   fixy, pastelky, nůžky, lepidlo, šablony map jednotlivých států a také kazety, cd nebo  

                   dvd s hudbou 

 

Průběh a organizace: 

1. den  

   Žákům bude přidělen příslušný stát, o kterém zjistí informace  

A) poloha státu, rozloha, počet obyvatel, státní zřízení, prezident, měna, vlajka – mohou ji zkusit  

     nakreslit, znak a název hymny, úřední jazyk (zkusí si říct alespoň jeden pozdrav) v jazyce  

     daného státu 

B) významné osobnosti, tradice, tradiční hudba, významné svátky a další zajímavosti 

 

2. den 

   Žáci ve skupinkách vytvoří koláže týkající se dané země. 

 

3. den  

   Jednotlivé skupinky řeknou základní informace a zajímavosti o dané zemi, ke které vytvořili 

koláž a pustí ostatním nějakou písničku v jazyce toho státu. 

 

Poznámka: Projekt a příslušné úkoly mohou být přizpůsobeny schopnostem a možnostem žáků. 

 

JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA – PROJEKT 

 

Cíle: Poznání různých národností světa, uvědomění si rozdílů mezi nimi.   

         Uznání rovnocennosti všech lidí. Ocenění kulturního bohatství ostatních národů. 

Klíčové kompetence:  

 Kompetence k učení – student vyhledává a třídí informace na základě jejich   

                                                 pochopení, dokáže odvodit další údaje dle již známých faktů 

 Kompetence k řešení problémů – student vnímá problémové situace ve škole i mimo 

                                                                   ni, přemýšlí o problémech a o příčinách 

 Kompetence komunikativní – student formuluje své myšlenky v logickém sledu,  

                                                            vyjadřuje se výstižně a souvisle 

 Kompetence sociální a personální – student účinně spolupracuje ve skupině, přispívá  
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                                                                       k upevňování dobrých mezilidských vztahů 

 Kompetence občanské – student respektuje a oceňuje naše i cizí tradice, kulturní  

                                                    i historické dědictví 

 

Doba realizace projektu: Půl roku (dle počtu studentů), 90 min. týdně při realizaci výstupů. 

Věková skupina: 15 – 19 let 

Průběh projektu: Projekt bude probíhat v blocích po 90 minutách. 

 

Září 

     V prvním bloku se studenti různých ročníků rozdělí do skupin po 3 až 5. Každá skupina si 

vybere jakýkoliv národ, který ji zajímá. Nesmí se však mezi skupinami vyskytovat více stejných 

národností. Vyučující mohou studentům s výběrem pomoci. Bylo by vhodné, kdyby v každé 

skupině byli studenti různých oborů, což by přispívalo k většímu rozvoji schopnosti spolupracovat 

ve skupině. Navíc je ke splnění úkolu potřebné využít znalostí z více oblastí, skupina tvořená 

studenty pouze z jednoho oboru by tedy byla znevýhodněná. 

   Každá skupina dostane za úkol připravit zhruba 75 minutový program pro ostatní studenty, ve 

kterém představí vybraný národ. Studenti se zaměří na typické rysy dané národnosti, přičemž by se 

měli snažit využít při představování co nejvíce lidských smyslů. K tomu jim mohou sloužit různé 

obrazové materiály, audio a video nahrávky, připravené pokrmy typické pro danou národnost, různé 

druhy koření často používané v kuchyni určené národnosti, potraviny hojně pěstované na území 

jednotlivých národů, modely typických staveb, výrobky, se kterými se můžeme u vybrané 

národnosti setkat apod. Záleží na schopnostech studentů opatřit si názorné materiály. 

   Při tvorbě programu budou vyučující studentům k dispozici v jednotlivých hodinách či po 

domluvě v odpoledních blocích, kde se sejdou všichni studenti dané skupiny. 

 

Září – říjen 

     Po zbytek měsíce září a v průběhu října si budou studenti připravovat své výstupy. Již v úvodním 

bloku vyučující rozhodnou o pořadí jednotlivých skupin, aby studenti věděli, na který den si mají 

výstup připravit. 

 

Listopad – únor (podle počtu skupin) 

     Studenti budou spolužákům představovat vybrané národy v průběhu 75 min. Mohou využít 

jakékoli prostory školy, výuka by tomu tedy měla být přizpůsobena. Například při představování 

typické kuchyně využijí studenti prostory cvičné kuchyně, kde předvedou přípravu typických 

pokrmů, ukázky koření, způsob stolování atd. Podobným způsobem lze využít i další cvičné 
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prostory, záleží na charakteru výstupu. Posledních 15 minut je vyhrazených pro dotazy 

přihlížejících a pro diskuzi o tom, co studenti viděli a jakých rozdílů si povšimli oproti ostatním 

představeným národům. 

   Po odprezentování všech skupin se po škole rozmístí předměty využité při výstupech studentů. Ke 

každému předmětu se umístí cedulka s názvem příslušného národu, což poslouží k uvědomění si 

rozdílností a k rozvoji respektu k cizím kulturám. 

 

Způsob hodnocení: Na konci každého výstupu učitel slovně zhodnotí spolupráci členů skupiny. Do  

                                  hodnocení se mohou formou diskuze zapojit i ostatní spolužáci. 

 
Zařazení problematiky zdravotního postižení do výuky 

     V dnešní době je v celku běžné, že se setkáváme s problematikou zdravotního postižení. Při 

kontaktu s osobami se zdravotním postižením mohou vznikat u majoritní společnosti jisté zábrany, 

které se mohou blížit až ke xenofobii. Většinová populace často neví, jak se má i v běžných 

situacích při kontaktu s osobou se zdravotním postižením chovat, jak komunikovat, nabízet pomoc, 

jakou pomoc poskytnout, na jaká slova si dávat pozor, čemu se vyhýbat, zda se mohou dívat a 

podobně. 

   Pokud nemáme člověka s postižením v rodině, nebo jsme se s ním nesetkali v běžném životě, 

nemáme ani možnost tyto informace přirozeně získat. Nejjednodušší je potom se kontaktu 

s osobami se zdravotním postižením vyhýbat, z čehož ale nevyplývá žádné řešení. 

   V dřívějších dobách byl kladen důraz na umísťování osob s postižením do ústavních zařízení, 

segregace. Naproti tomu dnešní trend integrace je snahou, dá se říci, všech zařízení, která osobám 

s postižením poskytují své služby a napomáhají k co nejlepšímu uplatnění ve společnosti, např. 

integrace ve školách, zařazení na běžný trh práce. Důležité je seznámit jedince již v dětském věku, 

že všichni lidé nejsou stejní, něčím se liší, někteří mají i jistá omezení a z toho vyplývající potřeby.  

Odpovědností majoritní společnosti je, aby vytvořila dostatečný prostor, aby se mohly osoby se 

zdravotním postižením ve společnosti uplatnit a naplnit své potřeby seberealizace. 

   Cílem je navrhnout takové aktivity, které by mohly být zařazeny ve výuce v rámci základního a 

středního vzdělávání (i pro osoby s mentálním postižením) a mohly přispět k celkovému respektu a 

toleranci k osobám, které mají nějaké zdravotní postižení (zrakové, tělesné apod.). Dále pak se 

zaměřit na pravidla komunikace, která by se měla dodržovat při kontaktu s osobou s určitým typem 

postižení, na ochranu zdraví a prevenci vzniku zdravotního postižení. 

   Při zařazování této problematiky do výuky je dle mého názoru důležité, aby se informace o daném 

tématu podávaly takovým způsobem, který zohledňuje individuální možnosti a schopnosti žáků, 

specifika osobnosti člověka s mentálním postižením (specifika percepce, myšlení, paměti, 
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pozornosti, emocí). 

   Hlavním dosaženým cílem při zařazení této problematiky do výuky by mělo být dosažení 

informovanosti žáků o problematice zdravotního postižení, o specifických potřebách těchto osob, o 

soužití majoritní společnosti s osobami se zdravotním postižením, kteří se nějakým způsobem od 

většinové populace liší a myšlenka, že odlišnost nemusí být jen problémem, ale také jakýmsi 

odrazovým můstkem a výzvou k další práci a vytváření příležitostí pro uplatnění. 

   Níže uvádím  některé aktivity, které by podle mého názoru mohly k výše zmíněným cílům přispět. 

Aktivity se zakládají především v poskytování informací a následných diskusích, také použití 

názorných materiálů a aktivit, zážitkových her apod. 

 

Ochrana zdraví a prevence vzniku zdravotního postižení  

– zaměření se na informace o tom, jak různá postižení mohou vznikat (vrozené x získané), jak 

jim můžeme předcházet, zásady bezpečnosti 

 

Povídání o tom, jak vlastně „vypadá“ osoba s tělesným, zrakovým, sluchovým a jiným 

postižením 

– podle čeho bychom mohli poznat osobu s postižením na veřejnosti, jaké kompenzační 

pomůcky ve svém životě používá, podle čeho se orientuje, jak komunikuje… 

 

Zásady komunikace s osobami s různými typy postižení 

– způsoby, jakými je vhodné komunikovat nebo se chovat při kontaktu s osobou s určitým 

typem postižení. Pro příklad uvádím  některá z nich: 

 

Desatero komunikace s osobami se zrakovým postižením 

1. Mějte na paměti, že nevidomí jsou zcela normální lidé, kteří mají různé přednosti i 

nedostatky jako každý jiný. I mezi nimi jsou lidé výjimeční, inteligentní i méně nadaní.  

2. Při setkání s nevidomým se chovejte přirozeně a nevnuceně. Pomozte tam, kde je to nutné,  

      a to způsobem taktním a nenápadným. Pomoc však nevnucujte.  

3. Vyvarujte se projevům soucitu - o ten dnešní nevidomí naprosto nestojí. S velkým 

povděkem ale vždy uvítají i sebemenší pomoc, která jim přijde vhod ve ztížených 

podmínkách. Nepřipusťte ani podceňující nebo snižující výroky, vždyť nevidomí mají právo 

na úctu a uznání stejně jako všichni ostatní.  

4. Nevidomého, kterého znáte, pozdravte vždy sami jako první, i když je mladší než vy a k 

pozdravu připojte i jeho jméno, aby věděl, že pozdrav patří jemu.  

5. Když vstoupíte do místnosti, kde se nachází nevidomý, dejte se zřetelně poznat. Pokud vás 
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nepozná podle hlasu, povězte svoje jméno. Tichý pohyb neznámé osoby v jeho okolí působí 

pochopitelně nepříjemně. Rovněž upozorněte na to, že místnost opouštíte.  

6. Velmi nepříjemně na nevidomého působí, projednáváte-li jeho záležitosti nikoli přímo s 

ním; ale s jeho průvodcem. Průvodce nevidomého pouze doprovází, nikoli zastupuje.  

7. Když se nevidomý octne na ulici, na nádraží apod. v orientačních těžkostech, zeptejte se ho, 

zda mu můžete nějak pomoci. Velký hluk, prudký déšť i sníh velmi zhoršují nevidomému 

orientaci v prostoru. Potom stačí, když nevidomému nabídnete, aby se lehce zavěsil do vaší 

paže, protože takto může snadno jít krůček za vámi, sledovat směr vašich pohybů a na vše 

včas reagovat.  

8. Při nástupu do dopravních prostředků netlačte nikdy nevidomého před sebou, ale jděte sami 

první. Nevtlačujte nevidomého na sedadlo, stačí, když položíte jeho ruku na opěradlo. Při 

vstupu do auta položte jeho ruku na horní rám dveří.  

9. Když nevidomý vstoupí do restaurace bez průvodce, jistě ocení pomoc při vyhledávání 

věšáku a volného místa u stolu. S jídlem si poradí sám, stačí, když mu povíte, jak je jídlo na 

talíři uspořádané. Určitě uvítá informace o tom, co všechno je na stole (sklenice s vodou, 

váza, popelník atd.), a kdo u stolu sedí spolu s ním.  

10. Když budete nevidomého doprovázet delší dobu, popište mu hlavní rysy okolí, vybavení 

místnosti a osoby, které se kolem nacházejí. Při popisování se nemusíte vyhýbat optickým 

dojmům a barvám.  

Zdroj: http://www.sons.cz/desatero_k.php 

 

Desatero komunikace s osobami se sluchovým postižením 

1. Před rozhovorem s člověkem se sluchovým postižením navážeme zrakový kontakt. 

Pokud se na nás nedívá, můžeme jej upozornit lehkým dotykem na rameno, paži nebo 

předloktí, že s ním chceme hovořit. Zrakový kontakt udržujeme po celou dobu rozhovoru. 

2. Každého člověka se sluchovým postižením se zeptáme, zda chce mluvit, odezírat, psát, 

nebo používat znakový jazyk. Otázku můžeme i napsat. Zjištěnou komunikační preferenci 

napíšeme na desky neslyšícího pacienta. 

3. Odezírání bez pomoci sluchu není spolehlivá metoda vnímání mluvené řeči, dochází při 

ní často k omylům. Úspěšnost odezírání je velmi snížena při fyzické či psychické 

nepohodě. Odezírající osobě předem sdělíme téma hovoru. Mluvíme obráceni čelem k ní, 

naše tvář musí být osvětlena, nesmíme pohybovat hlavou nebo si zakrývat ústa. Dbáme na 

zřetelnou výslovnost a mluvíme volnějším tempem při zachování přirozeného rytmu řeči. 

Zdůrazňujeme klíčová slova. V případě potřeby opakujeme sdělení jinými slovy. 

http://www.sons.cz/desatero_k.php
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4. Při hovoru s nedoslýchavým člověkem nezvyšujeme hlas a nekřičíme. Zajistíme vhodné 

poslechové podmínky bez okolního hluku. 

5. Doprovází-li člověka se sluchovým postižením tlumočník či jiná osoba, vždy oslovujme 

přímo člověka, se kterým jednáme, nikoliv jeho doprovod. O přítomnosti tlumočníka si 

rozhoduje jenom sám pacient se sluchovým postižením. Má na tlumočníka právo. 

6. Člověku se sluchovým postižením předem vysvětlíme, jakou spolupráci od něj budeme 

potřebovat.  

7. Důležité dotazy raději opakujeme a neváháme ani použít písemnou formu. 

U neslyšících uživatelů znakového jazyka je bezpečnější počkat na tlumočníka. 

8. Občas požádáme, aby nám člověk se sluchovým postižením svými slovy sdělil, co nám 

rozuměl (nikdy se neptáme, zda nám rozuměl). Ptáme se zásadně vždy po každém 

důležitém sdělení. 

9. Při neúspěšné komunikaci máme na paměti, že jde o důsledek sluchového postižení. 

Proto k takovému člověku přistupujeme se stejným respektem a ohledem na důstojnost jako 

k člověku bez postižení. Neprojevujeme netrpělivost, neomezujeme komunikaci, ale 

snažíme se najít cesty, jak se vzájemně lépe dorozumívat. 

10. Pro získání potřebných znalostí nestačí tento text, protože komunikační preference každé 

osoby se sluchovým postižením mohou být jiné. Proto je nutno projevit vstřícnost a ochotu 

přizpůsobit se dorozumívacím možnostem každého člověka se sluchovým postižením. 

Zdroj: http://www.praha.cun.cz/index.php?clanek=1  

                                 

Povídání na různá témata  

– vzájemná diskuse - sdělování si vlastních zážitků a zkušenosti, postřehů, nápadů na řešení 

situací spojených se zdravotním postižením 

 

Přednášky osob s postižením 

– pokusit se domluvit besedu s osobou s nějakým typem zdravotního postižení, která by 

žákům popovídala o tom, v čem spočívá dané postižení, jaká specifika z něho vyplývají, 

v čem potřebuje pomoc, jak s postižením žije, uplatnění na trhu práce, pomoc odborníků, 

asistence apod. 

 

Přednášky odborníků, zabývajících se pomocí osobám s postižením  

– „zážitkové“ přednášky, např. Tyfloservisu – povídání o tom, kdo je osoba se zrakovým 

postižením, jaké má problémy + praktické ukázky a aktivity – zkoušení pomůcek, dívání se 

přes brýle, které jsou upraveny tak, že jedinec se dívá na svět jakoby s určitou vadou zraku, 

http://www.praha.cun.cz/index.php?clanek=1
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provázení se ve dvojicích po budově (vidící vede, druhý má zavázané oči) apod. 

 

Sledování videozáznamů, dokumentů s tematikou zdravotního postižení 

– filmy, dokumenty, propagační materiály zařízení pomáhajících osobám s postižením  

 

Příběhy osob se zdravotním postižením  

– časopisy, knihy, internet 
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MULTIKULTURNÍ SPOLEČNOST aneb PRYČ S XENOFOBIÍ - PROJEKT 

 

Smysl projektu:  

   Seznámení se s národy a jejich kulturními odlišnostmi, které budou sloužit k odstranění 

předsudků. Vedlejší smysl je utužit třídní kolektiv a zlepšení neoficiálního postavení třídního 

učitele.  

 

Cílová skupina:  

   Studenti ve středním stupni vzdělání (gymnázia, konzervatoře, průmyslové školy, obchodní 

akademie, SOU, OU, praktické školy) 

 

Doba trvání: 2 dny (např. čtvrtek/pátek) 

 

Státy: Francie, Anglie, Německo, Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Řecko, Švédsko, Norsko,  

             Japonsko, Vietnam, USA, Kanada, Tibet, Latinská Amerika, Mexiko 

– Zástupci tříd si vylosují zemi, kterou budou reprezentovat. 

 

Realizace: 

 projekce 

 seznámení s historií 

 současnost 

 kultura 

 jídlo/pití 

 typické prvky 

 zajímavosti 

 

Realizace 

Projekce: 

 Dva vybraní studenti natočí film/dokument, který by přibližoval jejich zemi.  

 Projekce bude časově omezená na cca 20 minut a bude se pouštět v pravidelných intervalech 

v rohu třídy. 
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Seznámení s historií: 

1. Další dva studenti nastudují historii vylosované země a poutavě ji zpracují. Také si připraví 

krátkou anotaci o historii, tak aby si ji posluchači mohli s sebou odnést. Připraví si i další 

materiály, pomůcky atd.  

2. Budou mít vyhraněné místo, kde budou prezentovat historii nově příchozím. 

 

Současnost: 

- Jiní dva studenti zpracují současnou situaci, dále politiku, postavení atd. Budou mít opět 

krátkou anotaci a pomůcky (obrázky, ... ). 

- Budou mít vyhraněné místo, kde budou prezentovat prezenci nově příchozím. 

 

Kultura: 

1. Další dva studenti zpracují v historických souvislostech kulturu vylosované země. Budou 

mít připravené materiály. 

 

Jídlo/pití: 

2. Jiní dva studenti společně připraví tradiční jídlo vylosované země. Dále připraví 

pochutiny. Donesou i nápoje, které jsou typické pro danou zemi. Také donesou potraviny, 

které jsou danou zemi charakteristické. 

 

Typické prvky: 

3. Zde mají tito studenti prostor pro zapojení své fantazie.   

 

Zajímavosti: 

4. Poslední dva studenti budou mít připravené pomůcky, s kterými budou prezentovat danou 

zemi.  

5. Jejich úkolem bude najít zajímavá místa, která by doporučila turistům k nahlédnutí.  

 

Realizace projektu Multikulturní společnost aneb Pryč s xenofobií 

 Celý třídní kolektiv, včetně třídního učitele, se zapojí do příprav. Na přípravu bude cca 1 

měsíc. 

 Nejdříve se celý třídní kolektiv rozdělí na dvě poloviny. Jeden den bude 1. polovina 

prezentovat danou zemi ve své kmenové třídě a 2. polovina se bude seznamovat s dalšími 

zeměmi. Druhý den bude 2. polovina prezentovat danou zemi ve své kmenové třídě a 1. 
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polovina se bude seznamovat s dalšími zeměmi.  

 Pak se rozdělí jednotlivé úkoly: projekce, seznámení s historií, současnost, kultura, jídlo/pití, 

typické prvky, zajímavosti. Z každé poloviny budou 2 – 3 studenti zpracovávat jednotlivý úkol 

vždy společně.  

 Celá třída se bude scházek každý týden po vyučování na cca 2 hodiny, kde si navzájem budou 

popisovat, jak pokročili se svými úkoly. To bude sloužit následně ke zpětné vazbě, zda 

postupují dobrým směrem, jak to vnímají ostatní spolužáci, zda je to zajímavé nebo poutavé. 

Také to bude sloužit k tomu, že se předejde možnosti, že se na to studenti „vykašlou“ a projekt 

nebude hotov. 

 Druhý den bude ještě schůzka celé třídy. Následovat bude evaluace celého projektu a zazní 

vhodné otázky, například: Jak se jim prezentovalo? Jak se jim naopak líbily příspěvky z jiných 

států? Zda se dozvěděli něco nového? Co by udělali jinak? Zda byl pro ně tento projekt 

přínosný? 

 

     Možná by před celým projektem (před losováním států) mohla proběhnout diskuze/test o 

znalostech států, které se později budou losovat.  

Na základě tohoto by se pak na konci mohli porovnávat změny.  

 
SPOLEČNÝ STROM 

     Dvojice žáků hledají charakteristiky, které mají společné. 

Potřeby: Silueta stromu nakreslená na archu balícího papíru, pověšená na stěně, fixy, pastelky,   

                hodně odstínů zelené, papír, nůžky, lepidlo. 

   Žáci utvoří dvojice a snaží se najít zájem, potřebu, obavu či jinou charakteristiku, který mají 

společný s partnerem ve dvojici. Na svůj papír namalují list, květ, nebo plod a do nakresleného 

tvaru napíší svá jména a právě objevenou charakteristiku. Tvar vystřihnou, vybarví a nalepí ho 

vhodně do siluety stromu. Pak žáci najdou nové dvojice a situace se opakuje. Hra pokračuje, 

dokud se nevystřídají všechny kombinace dvojic a dokud se „zimní kostra“ stromu neobleče do 

slušivého „letního kabátku“.       

   Hra nabízí velice příjemný, navíc nevtíravý a neohrožující způsob, jak se žáci mohou seznámit 

a zjistit, co všechno máme jako skupina společné. 

 

HROMADNÉ ROZHOVORY 

     Žáci 10 minut chodí po místnosti a shromažďují písemné informace o spolužácích, např.  

co kdo má nebo nemá rád, jaké má kdo záliby, jaká doma chovají zvířátka, jaké mají dobré 

vlastnosti, jaké jsou jejich oblíbené televizní programy. Během rozhovorů si žáci dělají 
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poznámky u konkrétních osob. Po stanovené době se skupina shromáždí. Jeden z žáků 

předstoupí před třídu a každý z účastníků prozradí jednu věc, kterou o dotyčném zjistil. Každý 

musí zjistit o dotyčném jinou informaci, aby se všichni dostali ke slovu. Pak před třídu 

předstoupí další účastníka situace se opakuje. Hra pokračuje do té doby, než se nám podaří 

představit ostatním všechny účastníky skupiny.    

 

VNITŘNÍ TEPLO 

     Všichni žáci mají napsat na velký balící papír co nejvíce věcí, které je vnitřně hřejí. Pak 

učitel žáky požádá, aby: 

1. nakreslili obdélník kolem všeho, co k dosažení hřejivého pocitu vyžaduje peníze 

2. nakreslili trojúhelník kolem toho, co k dosažení hřejivého pocitu nevyžaduje společnost  

    druhých lidí 

3. nakreslili kruh kolem všeho, co k dosažení hřejivého pocitu vyžaduje společnost druhých lidí,  

    vztah a možnost s někým se podělit 

   Učitel zdůrazní, že kolem některých věcí může být i více geometrických obrazců. V následné 

diskusi projednávají které věci byly nejvíce používány a proč. Jakými tvary byly položky 

zakresleny ty položky, kterých si nejvíc cení? Co výsledky prozrazují o nás samých a co o 

ostatních? Zůstala některá položka neorámována? Proč? 

   Hra zvyšuje sebevědomí jednotlivců i skupiny, pomáhá žákům uvědomit si a ocenit hodnoty, 

kterých si druzí váží, rozvíjí schopnost empatie a citlivého přístupu k lidem.  

 

MOJE SILNÉ STRÁNKY, KTERÉ DRUZÍ VNÍMAJÍ 

     Hra rozvíjí sebedůvěru a sebeuvědomění. 

Potřeby: obálka se čtyřmi až šesti proužky papíru pro každého žáka 

   Utvoříme skupiny po 5 – 7 žácích. Skupiny se posadí do kroužků. Každý žák dostane obálku, 

která obsahuje o jeden proužek papíru méně, než je členů skupiny. Všichni si svoji obálku 

podepíší a pošlou ji po kruhu spolužákovi nalevo. Každý si z obálky vytáhne nepopsaný 

proužek a napíše na něj jednu silnou stránku člena skupiny, jehož obálku právě drží v rukou. 

Může napsat i jeho zásluhu třídě apod. Popsaný proužek pak vrátí do obálky a pošle ji dál.    

   Postup se opakuje do té doby, dokud obálky nedoputují ke svým majitelům. Ti si obsah 

proužků přečtou a postupně ostatních sdělí, jaké silné stránky na nich skupina nachází. Každý 

člen může komentovat, jak sám své zjištěné silné stránky vnímá. Pokud potřebuje něco osvětlit 

nebo doplnit, může autory jednotlivých proužků poprosit o následné vysvětlení.  

   Hra umožňuje vyjádřit, jaké pozitivní vlastnosti jednotlivých žáků jejich okolí oceňuje. Pohled 

a postřehy druhých mohou také znamenat významný přínos pro sebedůvěru a sebeuvědomění 
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jednotlivců.  

   Pokud je hra použita na závěr kurzu apod., umožňuje opouštět kurz nebo třídu se silným 

pocitem ocenění a vlastní hodnoty.  

 

KOOPERATIVNÍ SKLÁDAČKY 

     Hra rozvíjí schopnost spolupráce a komunikace a řešení globálních problémů. 

Pomůcky: 5 obálek, každá s 5 rozstříhanými fotografiemi s tematikou životního prostředí,  

                  lidských práv, spravedlnosti aj. témat  

   Každá fotografie je rozstříhaná na 12 různých dílů, každá ze stejných fotografií stejným 

stylem, přitom každá tematika jiným stylem. Učitel kousky promíchá a dá do každé obálky 

stejný počet kousků. Soutěží se na rychlost, kdo první složí 5 fotografií a napíše k nim na 

papírek název tématiky. Žáci zjistí, že musí spolupracovat s ostatními skupinami a musí si 

výstřižky vyměňovat. Následuje diskuse o skládaných globálních problémech a dalších 

problémech.  

 

JAK MI VONÍŠ? 

Pomůcky: 5 lahviček aromatických olejů (růže, máta, citron, levandule, mango), dostatečně  

                  velký prostor  

     Učitel kápne žákům se zavázanýma očima kapku různorodých esenciálních olejů, žáci si ho 

ještě s šátkem na očích promnou dlaně, aby se vůně oleje uvolnila. Kápne vždy oleje v pořadí, 

takže dvojice má vždy stejný olej, ale jsou promíchaně. Pak si žáci sundají šátek a hledají se 

pouze čichem po dvojicích bez verbální komunikace.  

   Hra procvičuje schopnost spolupráce a neverbální komunikace. Poskytuje silný zážitek ze 

spolupráce a neverbální komunikace.  

 

KRESLENÍ FOTOGRAFIÍ   

Potřeby: sada dvou stejně náročných fotografií, list papíru, tužka, podložka pro každého žáka 

     Žáci si sednou na židle zády k sobě. Dostanou každý fotografii a mají každý za úkol nakreslit 

fotografii spoluhráče. Mají právo se ptát otevřenou i uzavřenou otázkou,  každý vždy na jednu 

věc. Přitom se střídají, druhý mu smí odpovídat jen ano nebo ne. Zjištěnou skutečnost ihned 

zakreslí na papír a vytváří tak postupně obraz soupeřovy fotografie. V otázkách a odpovědích se 

střídají. Vyhrává rychlejší a propracovanější, tedy podrobnější kresba soupeře.     

   Žáci si procvičí pozorovací schopnosti, komunikaci a kreslení. 
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    DUCHOVÉ 

     Potřeby: nafukovací balónky všech barev s názvem Ahoj!, Hello!, Tschűss! apod. v různých 

     světových jazycích (nejlepší volbou jsou právě ty jazyky, jimiž žáci různých národností  

     v integrované skupině běžně hovoří) 

          Balónky jsou popsané psacím písmem černým silným fixem. Všichni si jimi vzájemně  

     uprostřed místnosti pinkají v libovolně utvořených dvojicích, vždy 5 minut v 1 barvě dané  

     národnosti. Komu upadne, musí vzít další slovo ve své barvě. Např. Dobrý den!, Nashledanou!  

     apod. Vyhrává počet balónků v barvě dané národností. 

     Motivace – průvodní text: V blízkosti starodávného hradu létají duchové (= balónky) a po 

     nocích zde straší. Strašidla (duchové) by se zde b hradu chtěli zabydlet, ale brání jim v tom 

     hradní stráž (učitelé), která hlídá ve dne i v noci. Balónků je vždy více než hráčů, proto si mohou 

     2 hráči pinkat se 2 a dokonce i se 3 balónky. Vyhrává počet nespadlých balónků v barvě dané 

     národnosti.  

     Spadený balónek je vždy padlý, zničený duch, takže je ihned vyřazen ze hry.  

     Schopnosti a dovednosti: spolupráce, obratnost, jazyková komunikace    

                   

    ZAČAROVANÁ PRINCEZNA 

         Děti stojí na ploše. Hudba hraje tiše. Pak hudba ustane, protože „zlý čaroděj“ začaroval  

     princeznu v kamennou sochu. Ale princ ji osvobodí svojí písničkou, kterou jí zazpíval.  

 

    MAMINČINY ŠÁTKY 

          Každý žák má 1 jednobarevný šátek, je krásně barevný a lehounký. Každý má jinou barvu 

     svého šátku. Chvíli si s ním každý hrajeme máváním šátkem v ruce nad hlavou, pak otočkou na  

     místě, pak opět nad hlavou. Pak se děti náhle na povel učitele seběhnou i s šátky do středu kruhu,  

     vymění si na pokyn svůj šáteček se jménem či monogramem s někým z půlkruhu naproti a  

     poté se všichni opět, tentokrát ale pozpátku, vrací do původního obvodu kruhu. 

        Ve středu kruhu, kam se opět seběhnou, se otočí s rukou a šátkem nahoře zády do kruhu a takto  

     pokleknou. V kleče a s šátečkem v ruce spojí 2 šátky ruce vždy soused se sousedem a pak každý 

     se  svým šátkem se rozptýlí do následného velkého kruhu, otočí se na místě směrem dovnitř  

     kruhu. Pak se seběhnou do středu malého kruhu. Každý má jen jeden svůj v ruce a mává s ním  

     rukou vysoce nad hlavou otočenou směrem vzhůru a s úsměvem na rtech i na tváři a veselýma  

     rozzářenýma očima, odkud žáky vyfotografujeme a zpečetíme tak jejich přátelství. 

     Motivace: výměna šátků jako dárečků za svoji prezentovanou národnost či účast 

     Obměna: Lze přendávat nad hlavou z jedné ruky do druhé a pak s výměnou šátku na d hlavami i 

se sousedem. 
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     Průvodní slovo učitele: na mikrofon s vhodnou pomalou hudební kulisou, která hraje od 

     začátku, tak říci na konci: „Podívejte se děti, kolik je kolem krásných barev. Podívejte se na něco  

     modrého … žlutého …. červeného …. bílého …… zeleného … atd. … . Podívejte se na nebe ….  

     Je tu pro všechny …. a na trávu … společnou …… kolem nás všech. Podívejte se na svého  

     souseda vlevo …. . Podívejte se na svého souseda vpravo. Podívejte se na ně a usmějte se na ně.  

     Ten úsměv krášlí vás… nás všechny … a pomáhá vzájemné harmonii mezi námi a  vzájemné 

pospolitosti nás všech“. 

     Podmínka: Lze cvičit a tančit v tělocvičně, stejně tak ale i na zeleném trávníku za slunečního  

                         počasí před školou s modrou oblohou nad hlavou.  

 

ODSTŘIŽENÝ PŘÍBĚH 

     Učitel čte příběh např. z literatury a náhle v rozhodujícím momentě přeruší četbu a zadá 

žákům, aby svými slovy napsali a také nakreslili, jak bude příběh pokračovat. Skupiny si pak 

výsledky vzájemně ukáží a s napětím očekávají až učitel začne pokračovat a dozví se pravý 

výsledek příběhu.    

   Žáci si procvičí a rozvíjí schopnost diskuse, hodnocení, kreslení, tvořivého psaní, naslouchání, 

schopnost předvídat. Hra nabízí vhodný způsob, jak si vyzkoušet analýzu příběhu. 

 

SESTAVOVÁNÍ VÝROKU O MÍRU 

Pomůcky: sada citátů o míru, každý citát je rozstříhaný na 3 díly 

     Každý žák dostane ústřižek s určitou částí citátu. Všichni žáci se pohybují po celé třídě a 

hledají spojení. Hráči znají celkový počet citátů a vědí, že úkol je splněn, pokud jsou ústřižky 

součástí smysluplné věty.   

   Citáty mohou být známy ze zpětného projektoru anebo naopak nejsou známy. Žáci pracují ve 

tříčlenných skupinách. Závěrečná diskuse o míru upevní znalosti o míru.    

   Žáci poznají různá pojetí míru a pochopí jejich podstatu. 

Citáty - Mírová poselství: 

1. Není cesta /k míru/, mír je cestou. 

2. Války /začínají/ v myslích lidí.  

3. Válka je jen /zbabělý útěk/ od problémů míru. 

4. Toho, kdo si /přeje mír/ připravujme na válku. 

5. Války jsou chabé /nástroje k proklestění/ cesty mírovým zítřkům. 

6. Mír není jen /lepší než válka/ je i nekonečně houževnatější.  

7. Abychom se zbavili /zbraní, musíme je/ pozvednout. 

8. Sním o tom, že dám život /dítěti, které se mě zeptá: /„Mámo, co to byla válka?“  
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9. Chudoba /je nejhorší formou/ násilí. 

10. Nastolení /trvalého míru/ je úlohou vzdělávání. 

11. Není míru /ve světě bez/ míru uvnitř.  

12. Válka je pro muže tím, /čím je pro ženu mateřství. / Nevěřím na věčný mír.   

13. A proto všichni /říkáme, dejme/ míru šanci. 

14. Válka vytváří /skvělou historii, mír/ přináší jen ubohé čtení. 

15. Spravedlivá /válka je/ protimluv.  

 

NAŠE PRÁCE 

     Žáci poznají, jak jsou běžné nástroje a přístroje používané v domácnosti spojeny s otázkami 

rozdílnosti obou pohlaví. 

Pomůcky: sada karet (jako pexeso – na jedné je přístroj nebo nástroj, na druhé je činnost, která 

se tímto nástrojem či přístrojem vykonává) 

   Učitel rozdá pomíchaně kartičky a žáci se řadí podle zadání učitele:  

A/ spojit nástroje a činnosti k sobě 

B/ vyčlenit jen nástroje 

C/ vyčlenit jen činnosti 

D/ nástroje + činnosti vykonávané pouze muži 

E/ nástroje a činnosti vykonávané pouze ženami  

F/ nástroje a činnosti vykonávané převážně dětmi 

   Následuje diskuse o rolích členů rodiny na domácích pracích a také o povoláních a nástrojích, 

např.v rámci konkrétního oboru žáků, který žáci studují.  

Kartičky: vaření, praní, mytí nádobí, žehlení, úklid, sekání trávy, natírání, mytí auta, vysávání,  

                  šití, střihání živého plotu, úklid sněhu, shrabování listí – kuchyňský sporák, gril,  

                  pračka, myčka nádobí, žehlička a prkno, smeták a kbelík, sekačka, vysavač, zahradní  

                  nůžky, sněžná fréza, štětce, jehla a nit, křovinořez, hrábě, šicí stroj, kbelík, houba  

                  a vosk, lopata a sníh, vysavač listí 

   

ČEHO SI CENÍM 

Pomůcky: pro každou dvojici žáků sada devíti obrázků, např. z pexesa, rozstříhaných na  

                  jednotlivé čtverečky a vložených do obálky 

     Dvojice dostane obálku s obrázky a cílem je sestavit je do tvaru kosočtverce. Kritériem, 

podle kterého žáci obrázky dělí je „hodnota“, které si žáci cení. Jako nejcennější je hodnota 

úplně nahoře na vrcholu, následují další dva obrázky na stejné úrovni, poté 3 na stejné úrovni, 

pod tím dva obrázky na stejné úrovni a nakonec dole na nejnižší úrovni umístí obrázek, který 
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představuje to, co má z jejich pohledu nejnižší hodnotu. 

   Jsou-li dvojice s prací hotovy, vytvoří šestice a každá dvojice se snaží vysvětlit a zdůvodnit 

své řazení zbylým dvojícím. Šestice pak vytvoří svoje společné řazení, na kterém se nově 

dohodla.  Následuje diskuse v celé skupině.       

   Žáci poznají pojem „hodnota“. Hra pomáhá žákům pomocí toho, co považují za hodnotné, 

zjistit a pochopit, co je to vlastně hodnota. Proč někteří považují některé věci za hodnotnější než 

jiné? Co ovlivňuje jejich volbu? Jaké hodnoty si ještě lidé cení, kromě zmíněných hodnot na 

obrázcích? 

Karty: hračka, volný čas venku, pes, láska, peníze, dovolená, diskotéka, cukrovinky, dům apod. 

   Diskuse se dále může týkat rozdílu mezi cenou a hodnotou. Proč mají pro nás někdy vysokou 

hodnotu obyčejné věci, které nestojí mnoho peněz? A proč naopak často nemají pro nás hodnotu 

věci, které byly značně drahé?  

 

POTŘEBUJEME A CHCEME 

Pomůcky: pro každou dvojici sada obrázků, rozstříhaná a vložená do obálky, arch papíru,  

                  složený na polovinu, jedna strana nese název Potřebujeme a druhá strana je  

                  označena Chceme  

     Dvojice žáků položí kartičky mezi sebe, obrázky dolů. Žáci pak kartičky postupně obracejí,  

o každé diskutují a snaží se dohodnout, zda to patří do skupiny potřebujeme  anebo do skupiny 

chceme. Mohou i některé kartičky odložit, pokud se domnívají, že je buď nepotřebují nebo 

nechtějí.  

    V druhé fázi simulujeme, že jsme fyzicky postižení a nově rozdělujeme a může to vypadat 

úplně jinak. Ve třetí fázi si máme představit, že žijeme v jiné části světa, např. tam, kde není 

voda ani škola atd. 

Obrázkové karty: voda, jídlo, pití, telefon, oblečení, boty, oheň, pokoj na spaní a ložnice,  

                               zdraví, zelenina, šunka, ryby, cukrovinky, pes, láska, televizor, knihy,  

                               zahrada, atd. 

   Žáci poznají rozdíl mezi tím, když něco potřebujeme a když něco chceme. Následovat by 

měla diskuse o rozdílech mezi potřebami a požadavky.  

 

ŠIROKÉ NEBO ÚZKÉ PUBLIKUM? 

Potřeby: list papíru, rozdělený na dva sloupce, tužka pro každou skupinu 

     Společně s učitelem hledáme co nejvíce způsobů, jak dnes lidé komunikují, jak vyjadřují a 

přijímají sdělení. Všechny nápady zapíšeme na tabuli. Učitel vysvětlí, že některé formy 

komunikace lze použít pouze pro komunikaci s jednotlivci nebo malou skupinou, tj. pro 
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komunikaci s úzkým publikem, zatímco jiné formy umožňují v jednom okamžiku oslovit i velké 

skupiny lidí, tedy široké publikum.      

   Učitel rozdělí žáky do skupin 3 – 4 žáků. Mají rozdělit položky vytvořeného seznamu do dvou 

skupin, podle toho, jestli oslovují úzké nebo široké publikum. Např. formy komunikace, jako je 

telefonní hovor, rozhovor s přáteli, dopis budou v prvním sloupci pro úzké publikum. A naopak 

televizní program, film noviny určitě budou v druhém sloupci, tedy široké publikum.  

   Diskusi lze očekávat u prostředků jako je video z půjčovny, e-mail, billboardy. Cílem je, aby 

třída společně vytvořila přijatý seznam prostředků masové komunikace.          

    Žáci poznají základní typy a různorodost hromadných sdělovacích prostředků. 

 

PROTICHůDNÁ REKLAMA 

     Vytvořit pro dvojici reklamu, která by věc zboží vychvalovala a následně druhou, která by 

zboží neschvalovala, např. hamburger, ZOO, pití nápoje, kožichy, sněžný skútr atd..  

 

HANDICAPPED ONLY 

Cíl: Poskytnout zážitek ze světa fyzicky handicapovaných lidí; zážitek ze spolupráce a 

vzájemné podpory ve skupině, někdy i pocit bezmoci z toho, že prostě pomoci nemohu, i 

kdybych stokrát chtěl; úlevný pocit z toho, že jsem zdravý, pocit z dobrého fungování celého 

těla, z té krásy, že mohu běžet, šplhat, skákat, plavat a cokoliv jiného. 

     Jde o simulační hru. Před prvním kolem jsou všichni hráči nějakým způsobem fyzicky 

postižení. První kolo procházejí jako skupina náročnou terénní trasou. Na konci trasy jsou 

postižení mezi hráči náhodným způsobem vystřídána a skupina prochází tutéž trasu opačným 

směrem. Třetí kolo hráči absolvují jednotlivě a bez handicapů.  

Upozornění: Hra není zamýšlena, a v žádném kole by také neměla být uváděna, jako závod 

jednotlivců.  

   Před začátkem hra si každý z hráčů vylosuje postižení, se kterým pak absolvuje vytýčenou 

trasu.  

Možné handicapy jsou: chybějící jedna nebo obě ruce (ruka šátkem uvázaná na záda), jedna  

nebo obě nohy (noha v koleni ohnuta vzad tak, že se šlapka dotýká hýždí a v této poloze 

znehybněna šátkem), slepota (zavázané oči šátkem) apod.  

   Druh a zastoupení jednotlivých postižení závisí na obtížnosti trasy a herním záměru.  

   Skupina prochází jako celek trasu postavenou jako Finská stezka – běh, lanové a přírodní 

překážky, plavání apod. Čím pestřejší trasa, tím lépe. Je třeba uvážit, že tutéž trasu absolvuje 

nejprve dvakrát skupina postižených a  v posledním kole zdraví jedinci samostatně, a podle toho 

volit její náročnost. Postup skupiny má být co nejrychlejší – je potřeba zvolit vhodnou motivaci, 
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např. živelná pohroma apod.        

    V druhém kole si každý znovu losuje nový handicap, záměrem je, aby si mohli vyzkoušet i 

jiné omezení. Tutéž trasu nyní za stejných podmínek absolvují opačným směrem. V posledním 

kole absolvuje každý sám trasu bez handicapu. Čas na absolvování tohoto kola by neměl být 

omezen nebo jen rámcově, že by se hráči neměli na trase zastavovat. 

   Hráči dopředu nesmí znát okruh, překážky ani pravidla a postup hry. 

Varianta hry: V prvním kole jsou žáci rozděleni do trojic. V každé trojici je jeden z trojice 

slepý, druhý nemá nohu a třetí nemá ruku. Nyní v minutových intervalech postupně vyrážejí na 

okruh. Cílem je projít okruh co nejrychleji. Na trase jsou překážky, např.: nízká lanová 

překážka, přechod úzké lávky, trasa do prudkého srázu, překonání lana ve výši prsou vrchem, 

prolezení mezi lany blízko sebe bez dotyku atd. Čím pestřejší je trasa, tím lépe.  

   První kolo musí být opravdu fyzicky vyčerpávající. Ve druhém kole si každý znovu losuje 

nový handicap a jeho cílem je, aby si mohli vyzkoušet i jiná omezení. Několik hráčů bude mít i 

kombinované těžší postižení, např. chybění obou rukou či nohou nebo kombinace chybějící 

jedné končetiny se slepotou apod. Druhé kolo absolvuje již celá skupina společně. V tomto kole 

si hráči uvědomí velkou pomoc celé skupiny. Třetí kolo je individuální a bez handicapů. Zde si 

hráči uvědomí, o kolik snazší je život zdravého člověka,  a že veškeré překážky a pohyb 

terénem jsou nyní již doslova „hračkou“. 

 

HELENA KELLEROVÁ 

Cíl: odbourání zábran v osobním kontaktu, rozvoj sociálních dovedností, nahlédnutí do světa 

       handicapovaných 

      Jde o inscenační hru, poslechový pořad s úkoly. Účastníci mají zavázané oči a jsou 

provázeni příběhem života hluchoslepé Heleny Kellerové. Mají možnost vyzkoušet si orientaci 

v prostoru, neverbální kontakt s jinými lidmi atd. 

   Účastníci poslepu poslouchají dramatizovaný příběh Heleny Kellerové. Přitom plní různé 

úkoly vztahující se k slepotě a omezeným možnostem handicapovaných. 

Varianty úkolů: vše se zavázanýma očima 

1. omalovánky – nachystat hmatné obrázky (propícháním papíru hřebíkem), úkol: vybarvit  

                             obrázek prstovými barvičkami, na jejichž kelímcím jsou nalepené hmatné   

                              tvary: žlutá = trojúhelník, červená = kolečko apod. 

2. hudba – po místnosti se pohybuje zdroj hudby (hráč na flétnu), úkol: rukou ukázat směr,  

                   kterým se hráč pohybuje 

3. chutě – nakapat hráčům na jazyk kapátkem různé tekutiny (džus, citrónová voda, fernet, sirup  

                  proti kašli …), úkol: poznat o jakou chuť jde   
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4. při tanci se pokusit najít partnera, se kterým si předtím psali  svými prsty do dlaně 

5. hmatová procházka – povstaňte a najděte si ještě jednu ruku, pokuste se vytvořit řetěz.    

   Ruku, která vám nebude vyhovovat, máte právo odmítnout a najít si jinou. Nyní se půjdeme 

projít, vnímejte okolí, spoléhejte se jeden na druhého, reagujte tak, aby ten, co jde za vámi, měl 

lehčí situaci. 

   Hru je možno ukončit ukázkami různých slepeckých pomůcek: časopisu napsaného 

Braillovým písmem, slepeckou holí apod. A na závěr ukázat předměty, které ohmatávali, a které 

vymodelovali z hlíny „poslepu“.  

ÚKOL: Ocitli jste se ve světě, který je ochuzen o pestrou škálu barev a všech jejich odstínů, ve  

              světě ochuzeném o bohatství řeči, který přesto může být zajímavý. 

1. Zkuste si teď představit sami sebe, svůj obličej. 

2. Dotkněte se ho, najděte vlasy, čelo, obočí, nos, ústa, bradu. 

3. Zkuste svůj obličej vnímat celý. 

4. Představte si obličej někoho, kdo je vám blízký. 

5. Nyní si zkuste představit dům, ve kterém se nacházíte, jeho jednotlivé části, tuto místnost,   

    kde má okna, dveře … . 

6. Pokuste si přesně uvědomit, v kterém místě sedíte. 

7. Soustřeďte se plně na své okolí a bez jakéhokoli šátrání se snažte vycítit, zda je ve vaší  

    blízkosti někdo či nikoli. Pokud ano, tak v jakém směru. 

8. Ověřte si svoji domněnku rukama, přesvědčte se, zda ve vaší blízkosti opravdu někdo je. 

9. Nyní vstaňte a pokuste si zapamatovat místo,kde jste seděli. 

10. Přejděte k některé stěně a položte si na ni dlaně, chvíli vnímejte její povrch. 

11. Otočte se pomalu tak, abyste se mohli přesvědčit o všech detailech, projděte se po celé  

      místnosti. Ověřte si hmatem své domněnky. 

12. Teď se vraťte na místo, kde si myslíte, že jste seděli, a znovu se posaďte. 

 

Obměna: Před každého nachystat předmět. 

Úkol: Před každým z vás leží předmět, najděte si jej a zkuste poznat, o jaký předmět jde. 

Zapamatujte si každý jeho detail. Položte jej zpět. Sebrat předměty.  

 

Varianta: Při další aktivitě je třeba, aby byl sudý počet hráčů.  

Úkol: Plně se soustřeďte a vnímejte okolí, spojte se rukama s někým, kdo je ve vaší blízkosti. 

1. Pohodlně se usaďte naproti sobě. 

2. Pouze vzájemným dotykem dlaní zkuste poznat, o koho jde, zda se jedná o ženu nebo muže.  

    Uvědomte si, zda je vám ruka sympatická. 
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3. Zkuste do dlaně, které se dotýkáte, vepsat psacími písmeny nějaké slovo. Pak počkejte, jestli  

    do vaší dlaně přijde jako odpověď totéž slovo jako potvrzení, že bylo správně pochopeno.  

4. Pak si vyměňte role. Ti, kteří psali první slovo, budou teď „poslouchat“. Až slovo zachytíte   

    a budete si myslet, že ho chápete, opakujte ho do dlaně , která ho „vyslovila“. 

5. Rozlučte se s partnerem, s jeho dlaní, a opět se pohodlně usaďte.  

 

Hlína: Před každého žáka položíme kus hlíny.  

Úkol: Šátráním rukama před sebou si najděte kousek hlíny a rozdělte ji zhruba na poloviny. 

Jednu polovinu si odložte a z druhé se pokuste v průběhu následné skladby něco vymodelovat. 

Pokuste se představit si svůj výrobek. Pomalu ukončete modelování a položte svá díla před 

sebe. Nezpracovanou polovinu si vezměte do dlaně. Sesbírat. 

Opět dbát na sudý počet hráčů.  

 

Úkol: Nyní vstaňte i s hlínou, jděte do středu místnosti a najděte si dalšího jiného partnera. 

Najděte si společně nějaké místo a sedněte si proti sobě. Uchopte hlínu do své šikovnější ruky a 

druhou dejte za záda. Během následné skladby se pokuste vymodelovat nějakou věc společně  z 

hlíny, kterou spojíte. Zásada je však taková, že každý z vás může používat jen jednu ruku, která 

slouží jak k modelování, tak i ke společné domluvě. Pomalu dílko dokončujte. Rukou si 

prohlédněte jeho konečnou podobu a dejte jej před sebe na podlahu. Rozlučte se s dlaní partnera 

a opět se sami pohodlně usaďte. Sesbírat.  

 

Úkol: Vstaňte a najděte si dalšího partnera. Zkuste společně vnímat hudbu a pohybem ji 

vyjádřit. Nechte se vést, ale také veďte. Zapojte veškerou svoji fantazii, přeneste poselství 

hudby do svého pohybu. Nechat hrát hudbu.                    

 

Zkuste pouze hmatem poznat, kdo je vaším partnerem. Je vám blízký? Nyní se přesvědčíte , 

zda je váš tip, o koho jde, správný. Můžete si ověřit každý detail jeho ruky, vlasů, obličeje, 

oblečení. Pokuste se i se svým partnerem opět najít místo k sezení. Doprostřed místnosti 

nachystat několik zapálených svíček. Vedoucí si sedne doprostřed do kruhu mezi hráče. 

 

Úkol: Až se vám bude chtít, můžete si pomalu sundat šátky.  

 

KÁMASÚTRARACE 

Cíl: prověření fyzické kondice, rozvoj komunikace a spolupráce, hlavně a především ale  

       legrace 
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     Zábavný (takřka erotický) fyzicky náročný závod jednotlivců, při němž je nutné intenzívně 

komunikovat s ostatními. V průběhu hry se hráči sdružují do různě početných skupin a v nich 

pak předepsaným způsobem absolvují trať.  

   Spíkr (mluvčí) stojí u řečnického pultíku a má k dispozici dva organizátory, kteří předvádí 

„kámasútrické pohyby“, do nichž se hráči při hře seskupují. Tyto polohy se liší počtem nohou, 

které smí mít hráči sdružení ve skupince na zemi.  

   Hra má 4 fáze: motivace, vysvětlení pravidel, běhání a vyhlášení výsledků. Hru řídí 1 

organizátor, který je zároveň jejím spíkrem. Na Taháku pro spíkra je sepsán stručně celý průběh 

hry a důležité projevy.  

Popis „kámasútrických poloh“: 

1 noha – Hráč sám skáče dopředu po jedné noze. Nohu nesmí v průběhu jednoho oběhu tratě  

                měnit.  

2 nohy – Hráč kráčí sám, pozpátku a to zvláštním způsobem: pravou nohou obkročí zepředu, tj. 

                ze strany prstů, nohu levou a položí tedy pravou nohu nalevo od nohy levé, pak levou  

                nohou obkročí nohu pravou obdobným způsobem, tj. Nejdříve okolo paty pravé nohy,  

                pak vlevo od ní, následně kolem prstů pravé nohy a nakonec položí levou nohu  

                napravo od nohy pravé. A znova.  

3 nohy – Dva hráči si stoupnou vedle sebe a svážou si dotýkající se nohy k sobě šátkem těsně  

                pod kolenem. Běží dopředu. 

4 nohy – Dva hráči se postaví zády těsně k sobě a pomocí loktů se fixují, tj. propletou ruce tak, 

                že se jejich záda dotýkají. Běží jakkoli (mohou i rotovat) 

5 nohou – Jeden hráč skáče dopředu po jedné noze. Nohu nesmí v průběhu oběhu tratě měnit.  

                  Další dva stojí čelem k sobě, drží se za ramena oběma rukama a běží tak, že rotují  

                  a pronásledují přitom „jednorožce“. 

6 nohou - „Vláček“ tří lidí za sebou. Běží se dopředu, hráči se drží oběma rukama za pas hráče  

                  před sebou. 

7 nohou – Tři hráči se drží za ruce a utvoří kroužek. Běží tak, že kroužek rotuje. V kroužku 

                  skáče po jedné noze dopředu čtvrtý hráč (nohu nesmí v průběhu oběhu tratě měnit). 

8 nohou – Čtyři hráči nesou pátého. Ten musí být nesen ve vodorovné poloze a mít roztažené 

                  ruce. Hráči běhají v popsaných polohách vyznačenou trať. Za každý dokončený oběh  

                  tratě dostane hráč tolik bodů, kolik nohou měla poloha, ve které běžel. Hráč musí  

                  nejprve absolvovat všechny polohy (1 – 8 nohou). Může je ale běžet v libovolném  

                  pořadí. Pak smí běhat polohy libovolně s podmínkou, že nesmí běžet tutéž polohu  

                  dvakrát po sobě. Na běhání je 90 minut. Po ukončení si hráči sečtou body. 

   Na stupně vítězů nastoupí pak nejlepší 3 muži a nejlepší 3 ženy. Dostanou diplomy či 
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kondomy a úplní vítězové na prvním 3 místech mohou celý den užívat titulu „mistr 

kámasútrických umění“. Hráči jim také mohou zazpívat známou hymnu mladých: „ Sex je náš“. 

 

KÁMEN 

Cíl: uvolnění psychických problémů hráče, navození silného skupinového zážitku 

     Psychicky velmi náročná hra napodobující rituály primitivních národů, umožňující hráčům 

zformulovat a uvolnit některé z nahromaděných psychických problémů. 

Motivace: vychází z části indiánské filozofie, která se dá vyjádřit výrokem: „Všichni jsme  

                  jedno“. Od nejmenšího zrnka písku nebo kapky mlhy po nejdokonalejšího z lidí.  

                  Všichni  a všechno jsme rovnocennými součástmi světa.     

   Každý si v přírodě najde kámen a předá mu svoje trápení nebo problém, který ho tíží. Od té 

doby jsme od problému osvobozeni, protože problém a trápení je ukrytí v kamenu. Musíme s 

ním absolvovat nějakou trasu a nesmíme ho pustit, je to symbol toho, že si svůj problém 

táhneme sebou, jakoby na zádech.  

   Pak při rituálu u ohně s ním tančíme a nakonec ho odhodíme bud do ohně nebo do vody, podle 

toho, čemu dáváme přednost a tím se od problému nebo trápení zcela  a úplně osvobodíme a dál 

nás už problém nezatěžuje. Pak tančíme bez kamene jako symbol oslavy osvobození sebe sama. 

V tom je tato hra psychologicky účinná. 

 

LIDSKÉ TĚLO 

Cíl: trénink týmových rolí, rozvoj komunikace 

      Hráči plní v družstvech úkoly za jednotlivé části těla tak, aby celé tělo fungovalo správným 

způsobem tak, jak má. Komunikace mezi částmi lidského těla, mozek dává povely ostatním 

částem těla, nejlépe  megafonem. Může to skončit infarktem. 

   Žáky rozdělíme do 4 – 6 členných týmů. Každý hráč dostane na záda nalepit nálepku s 

nakreslenou částí těla (dohromady 6 druhů: noha, ruka, hlava, oko, ucho, pusa. Pak se musí 

rozdělit na stejné týmy a nesmí u toho mluvit. Na každé družstvo je jeden zapisovatel, na celou 

hru je jeden na stanovišti nervová soustava, jeden je centrální mozek – vedoucí hry. 

   Úkolem družstva je udržet organismus při životě zajištěním všech jeho základních funkcí. 

Cílem je, aby všechny funkce organismu byly v rovnováze a tělo se dostalo do harmonie. Hra je 

rozdělena do 3 časových úseků. Každý hráč musí během hry absolvovat každou disciplínu 

(orgánovou soustavu) alespoň jednou. Při nesplnění této podmínky bude družstvu strženo 50 

bodů za každé neabsolvování disciplíny za každého člena týmu. Bodové hodnocení za splnění 

jednoho celku je 100 bodů.  

Orgánové soustavy: 
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Dýchací soustava: 

Na stanovišti P – plíce – nafouknout balonek a donést ho zpět, tam odevzdat a nahlásit doběh 

rozhodčímu  - zapisovateli. 

Nervová soustava: 

Na vyznačeném místě je vstup do nervové soustavy (natažené lano nebo provázek). Hráč si 

zaváže oči a po provázku dojde na „nervové zakončení“, kde splní úkol, který si vybere. Pokud 

hráč odpoví špatně, musí se vrátit na začátek „nervového vlákna“ a může zkusit štěstí znovu 

nebo se vrátit do depa mozku. Hráč nemůže v jednom kole dvakrát plnit stejný úkol, ale může 

vícekrát zkoušet stejný úkol, než ho uhodne.  

Typy úkolů:  

Sluch: hádání zvuků – poslech z kazety do sluchátek 

Hmat: hádání předmětů (otvírák na kamna, síto na halušky, francouzák, apod.) 

Čich: ve skleničce aromatický olej nebo koření, benzín, líh, … 

Chuť: hádání chuti se zavázanýma očima 

Logika: hádanky se sirkami, žárovky, různé logické hádanky 

 

Pohybová soustava: 

Doběhnout na stanoviště pohybová soustava a splnit fyzicky náročný úkol: 20 dřepů a 10 kliků . 

 

Trávící soustava 

Oběhnout kruh ve dvojici a házet si přitom jablko (bramboru, cibuli) tak, že kdo drží jablko, 

nesmí se hýbat z místa, běžet může pouze ten, kdo má zrovna prázdné ruce.  

 

Imunitní soustava: 

Jednoho člena týmu po určené trase nést. Na úkolu se podílí všichni členové týmu. Pokud 

někteří hráči nemohou běhat, mohou dělat zapisovatele jednotlivým družstvům. 

 

MEZINÁRODNÍ DEN NOHOU 

Cíl: hra na rozvoj tvořivosti, uvolnění a pobavení. Uvědomění si důležité věci: „Co pro nás 

znamenají nohy?“ 

     Jde o výtvarnou dílnu a o malování nohama. Hra následuje po fyzicky náročném závodu, 

krátkém sprintu či rozcvičce zaměřené na nohy. Účelem je totiž nohy napřed pořádně unavit, 

aby je hráči lépe vnímali.  

     Prvotní motivace má za cíl připomenout, na co všechno nám lidem nohy slouží. Je vyhlášen 

Mezinárodní den nohou. Pomocí obrázků od postižených umělců ukážeme hráčům netradiční 
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způsob, jak lze nohy také použít. Dále se dozvědí, co bude následovat, včetně časového plánu.  

Následuje 15 minutové mytí nohou jako velmi příjemná a doporučená součást hry. Zajišťují ji 

buď organizátoři nebo hráči sobě navzájem. Ti postupně umyjí nohy voňavým mýdlem všem 

zájemcům ve kbelíku s teplou vodou.  

   Vlastní malování probíhá na zemi v místnosti, kde jsou nachystány malovací potřeby a zásoba 

papírů. Malování lze podbarvit příjemnou hudbou. Maluje se pouze nohama, ruce nepoužíváme.  

Kdo má zájem, může svůj obrázek pojmenovat nebo k němu složit báseň. Báseň se nemusí týkat 

jen obrázku samotného nebo jeho tvoření. Může být přímo „oslavnou básní“ na nohy. Ostatní 

pomalu dokončují své dílo, myjí se či natírají své nohy krémem.  

   Na závěr probíhá oslavná vernisáž, na které stojí zato si všechna úžasná díla prohlédnout … . 

 

MOTÝLCI 

Cíl: rozvoj poctivosti a morálky 

     Hráči přenáší lístečky pomocí podtlaku na brčku. V okolí je rozmístěno šest misek s 

nastřihanými lístečky různého bodového ohodnocení (vždy v jedné misce jsou lístečky 

shodného bodového ohodnocení a stejné barvy). Hráči vytvoří dvojice a jejich úkolem je 

nasbírat do svých hrnečků za pomocí brček co nejvíce lístečků za co nejvíce bodů. 

   Každý hráč má brčko a každá dvojice má dva hrnečky. Hrnečky všech dvojic jsou postaveny v 

řadě. Lístečky se smí z misek do vlastního hrnečku přenášet pouze nasáním na konec brčka. 

Dotýkat se lístečků rukou nebo jinou částí těla není dovoleno. Při nedostatku dechu je možno 

„odpočívat“ např. Opřením brčka s lístečkem o stěnu. V případě pádu lístečku na zem je možné 

ho sebrat, ale pouze nasáním.  

   Lístečky je možné si mezi dvojicemi navzájem krást (opět pouze brčkem), ale pouze při 

přenášení lístečků, tedy buď ty spadlé na zem nebo přímo od brčka soupeři. Shazovat lístečky 

soupeřům mechanicky, stejně jako krást lístečky z hrnečku  soupeře není dovoleno. Každá 

dvojice si jeden z hrnečků označí jako „vlastní“, druhý jako „kradené“. Lístečky uloupené 

soupeřům si ukládá do hrnečku „kradené“. Za uloupené lístečky si pak započítá dvojnásobný 

počet bodů, než je jejich vyznačená hodnota.  

   Hraje se do vyčerpání všech lístečků. Vítězí dvojice s největším počtem bodů. Dobu trvání hry 

lze regulovat vzdáleností misek s lístečky a počtem lístečků.  

 

ROK ŽIVOTA 

Cíl: prožít rok života na nečisto s možností se všemožně realizovat. Zamyslet se nad tím, jestli 

svůj čas věnuji tomu, co opravdu chci, zkusit si, co se dá všechno zvládnout, jak se mi daří 

splnit si svá předsevzetí. 
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Jde o simulační dramatickou hru. Hráči v simulovaném prostředí prožívají následující rok svého 

života „nanečisto“.  

Motivace: Příklad pro Nový rok – tvorba předsevzetí: Napiš 30 věcí, které bys chtěl do roka 

udělat. Polovinu jich seškrtej. Dál škrtej, aby ti jich zbylo pouze 5. A nakonec jen jedna … 

Napiš 10 věcí co ti brání, abys tu jednu věc udělal, ty vyškrtej, zbude ti pouze jedna.  

   Následuje závěrečná diskuse účastníků mezi sebou, co bylo lehké a co naopak velmi těžké, co 

se takřka nedařilo vyškrtat a proč.  

 

MOJE UPŘÍMNÁ ZPOVĚĎ  

     Zkuste se zastavit a zamyslet se. Vezměte si kousek papíru a napište si odpovědi na tyto 

otázky: 

1. Čeho chci dosáhnout? 

2. Co chci poznat právě tento rok? 

3. Co ti již přinesl? 

4. Změnil ses? Jak? 

5. V co věříš? 

6. Co nebo kdo je ti oporou? 

7. Stydíš se za něco? 

8. Máš z něčeho obavy nebo strach? 

9. Zkus napsat svůj žebříček hodnot. Mění se nějak s časem? Jak? 

 

     PYRAMIDA POHYBOVÉ AKTIVITY 

 
           Dlouhodobě prováděná pohybová aktivita zvyšuje tělesnou zdatnost, přispívá k udržení 

přiměřené tělesné hmotnosti, posiluje kosti, zmenšuje riziko zlomenin a poranění kloubů, 

prevence bolesti zad, optimální zatěžování páteře a kloubů, zlepšuje koordinaci pohybů, 

zlepšuje činnost srdce a cévního systému, prohlubuje dýchání, zlepšuje schopnost plicní 

ventilace, přispívá k duševní svěžesti, napomáhá lepšímu prokrvení a okysličení mozku, 

usnadňuje usínání a zkvalitňuje spánek. 
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A: práce na zahradě, chůze do školy, do kina, chůze do schodů / 30 min. denně 

B: kondiční běh, step aerobik, plavání, jízda na kole, basketbal, tenis, turistika, volejbal / 3x týdně 

     20 min. 

C: košíková, golf, volejbal, turistika, tenis, tanec / 2 – 3x týdně 

D: spánek, odpočinek, rybářství, šachy, psychická relaxace. Nevhodnou aktivitou je dlouhodobé 

     sezení u televize, PC, videoher apod.  

 

Úkol pro žáky:  

     Sestavte si vlastní pyramidu pohybové aktivity, ve které zakreslíte různé druhy vaší pohybové  

aktivity. Ve spolupráci s učitelem se budou snažit popsat, jaké pozitivní účinky na zdraví má daná  

pohybová aktivita. Naopak mohou poukázat na možné zdravotní problémy při nedostatku pohybové 

aktivity (např. obezita, vadné držení těla, nedostatečná tělesná zdatnost apod.).  

 

 

TROCHA TEORIE NIKOHO NEZABIJE 

     U osob s mentálním postižením zaměřujeme schopnosti na intenzitu smyslové vnímavosti,  

citovost a fantazii. Jejich pozornost soustředíme především na tvary, barvy, zvuky a pohyby.  

   Je to především estetická výchova, která svými kompenzačními a reedukačními účinky umožňuje 

mentálně postiženým dosáhnout co nejvyšší míry zapojení přibližující se k nejvyššímu  

socializačnímu stupni –  integraci. 

   Estetická výchova má vliv na rozvoj vnímání, představivosti, paměti, fantazie a myšlení a jako  

taková velmi intenzivně působí na citovou oblast osobnosti.  

   Vzhledem k tomu, že nám jde často především o produktivní estetickou činnost, musí i naše  

výchovné působení směřovat především k tomu, aby zaměření a intenzita těchto estetických  

dispozic byly mimořádné.  

   Ve výchově dětí s mentálním postižením zaujímá velmi důležité místo estetika chování spočívající  

v seznamování se soustavou estetických požadavků týkajících se jejich zevnějšku. Otázky kultury  

chování se neomezují ale pouze na oblast čistě estetickou, ale jsou hlubší, širší a mají především 

svůj morální základ.  

   Také environmentální výchova a také mediální výchova ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví  

mají své nezastupitelné místo. Cílem vzdělávací oblasti Člověk a zdraví je seznámit žáky se  

základními poznatky o zdravém životním stylu a vybavit je dovednostmi pro preventivní ochranu  

zdraví jednotlivce, skupiny i větších společenství. Přináší podněty pro aktivní ovlivňování zdraví  

a zdravého prostředí. Protože je zdraví úzce spjato s chováním a chováním jedince, je kladen v této  

oblasti velký důraz na aspekty odpovědnosti za zdraví své i jiných. 
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   Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je zastoupena vzdělávacími obory Výchova ke zdraví a Tělesná  

výchova. Jestliže je zdraví už od raného dětství podstatně ovlivňováno chováním a jednáním  

člověka  dítěte i jeho okolí a dítě tráví ve škole podstatnou část dne, nemůžeme zdraví od  

vzdělávání a života ve škole oddělovat.  

   Odmalička se musí dítě dozvídat proč, jak, čím a kdy může zdraví ovlivňovat (rozvíjet, chránit,  

ohrožovat či poškozovat – osobně nebo přičiněním jiných). K tomu může škola nabízet mnoho  

příležitostí. Žáci by se měli dozvědět proč, jak, čím a kdy mohou zdraví ovlivňovat a chránit.  

   Žáci přicházejí do školy s prvotními názory, návyky, způsoby chování a jednání, které ještě nejsou  

zcela ujasněny a upevněny a nemusí být vždy, a často nejsou, v souladu s podporou zdraví (pod  

vlivem rodiny, rodinných tradic a zvyklostí, různých kultur, reklamních kampaní atd.).  

   Žáci středního vzdělávání jsou ve věku, kdy jsou relativně bez dlouhodobějších zdravotních 

komplikací nebo si některé negativní vlivy na zdraví neuvědomují (nepřipouštějí si je nebo je často   

podceňují. Jsou v nich někdy dokonce paradoxně upevňování svými rodiči a prarodiči, okolím, 

médii). Učitel:  

 předkládá žákům dostatek informačním zdrojů s tematikou ochrany a podpory zdraví a vede 

je k jejich využívání v praktickém život s problematikou zdraví žáky seznamuje ve 

vzájemných vztazích a souvislostech 

 prostřednictvím aktivizujících metod vede žáky k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví  

      a soustavně ho chránit 

 předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti  

      s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví 

  prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáhá žákům hledat cestu 

založenou na dobrých mezilidských vztazích a vytváří příležitosti k rozvíjení pozitivních 

interakčních vztahových dovedností pro život 

 v zájmu podpory a ochrany zdraví vede žáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním  

 

Lidské aktivity a vliv na životní prostředí 

   Environmentální výchova (z angl. environment = prostředí) znamená výchovu k odpovědnému 

zacházení s životním prostředím. Takto široce postavené téma umožňuje zaměřit se na vodu, 

ovzduší, globální problémy životního prostředí, zdraví člověka apod.  

   Environmentální výchovou se snažíme jedince připravovat a aktivizovat k uvědomělé sebekázni, 

k činům potřebným k uchování vstřícných mezilidských vztahů, zdravého prostředí pro život ve 

všech jeho podobách. Tato výchova směřuje k postupnému osvojování zásad ekologické etiky v 

jejich žité podobě tak, aby se ekologická morálka stala sílící sociální normou.   

   Environmentální výchovou chceme dosáhnout stavu, kdy lidé považují péči o přírodu a životní 
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prostředí za jeden ze svých nejdůležitějších zájmů nejen verbálně, ale i každodenními skutky.  

   Zvyšování ekologické gramotnosti je prvořadým cílem ekologické výchovy.  

   Důležitým prvkem utváření ekologické gramotnosti je rovněž formování „ekologického 

svědomí“, které člověku brání v neuvážených skutcích poškozujících životní prostředí nebo jej 

vybízí k aktivnímu vystupování ve prospěch přírody. 

   Myslet ekologicky znamená ctít přírodní zákonitosti, předvídat a domýšlet důsledky všech zásahů 

a vlivů člověka na přírodu. Ekologicky myslet a zejména ekologicky jednat znamená také 

respektovat staleté zkušenosti našich předků, pro které byl každodenní úzký kontakt s přírodou 

samozřejmou součástí života.  

   Důležitým prvkem utváření ekologické gramotnosti je rovněž formování „ekologického 

svědomí“, které člověku brání v neuvážených skutcích poškozujících životní prostředí nebo jej 

vybízí k aktivnímu vystupování ve prospěch přírody.  

Cílem environmentální výchovy je: 

 zvyšovat spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody i společnosti, za místo, ve 

kterém žijí a které jej jim domovem, za smysluplné využívání místních zdrojů 

 rozvíjet citlivost, vstřícnost a tvořivost lidí k řešení problémů péče o přírodu i problémů 

lidské společnosti  

 utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou důraz na dobrovolnou 

střídmost, na nekonzumní, duchovní kvality lidského života.  

   Cílem environmentální výchovy je nejen vytváření pozitivních postojů k životnímu prostředí,  

úctě k životu ve všech jeho formách a znalosti a péči o prostředí kolem nás, ale i pochopení 

vzájemné provázanosti oblastí sociální, ekonomické a kulturní.  

Témata environmentální výchovy: 

 hospodaření s odpady (třídění odpadů) 

  jaderná energetika 

 obnovitelné a neobnovitelné zdroje 

 ochrana přírody, chráněné oblasti a druhy 

  ozónová díra 

 udržitelný rozvoj 

 změny klimatu (oteplování) 

 znečištění životního prostředí, vody a ovzduší 

 

ÚKOL: Vyber jednu  oblastí témat environmentální výchovy – namaluj logo a vysvětli,  

              jaké problémy je zde nutno řešit! 

Cíl učení:  
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 hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí 

 posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím 

 osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě i při zacházení s přírodou 

            a uplatňování těchto dovedností v každodenním životě 

 znát z vlastní zkušenosti přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, chápat příčiny 

            a následky jejich poškozování, rozumět jedinečnosti svého regionu a jeho potřebám 

 uvažovat v souvislostech, vnímat závislost rozvoje lidské společnosti na přírodě a na  

            stavu životního prostředí 

 chápat problémy životního prostředí z globálního i lokálního hlediska 

 orientovat se ve vývoji vztahu člověka a přírody a poučit se z problémů životního 

            prostředí od minulosti až po současnost a uvažovat o budoucnosti 

 chovat se odpovědně vůči přírodě a prostředí v každodenním životě 

 projevovat pokoru a úctu k životu ve všech jeho formách 

 oceňovat hodnotu a krásu přírody a krajiny 

 využíváme každé příležitosti k týmové, skupinové práci, při které musejí žáci  

            spolupracovat – např. při získávání, třídění a dalším využívání informací, kdy  

            výsledné dílo (projekt, časopis, scénka apod.) je vlastně kompromisem uvnitř  

            názorového spektra pracovní skupiny 

 

     V rámci Environmentální výchovy jsou žáci vedeni k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů 

člověka a životního prostředí. Žáci jsou podporováni v aktivní účasti na ochraně a citlivém utváření 

životního prostředí. Je nepochybně nutné žáky učit určitým vědomostem a dovednostem v této 

oblasti. Daleko významnější by ale měl být rozvoj postojů a životních hodnot žáka. 

   Jde především o to, přiblížit žákům zdravý způsob života a péči o své zdraví – nejen o správné 

stravovací návyky, ale hlavně o vhodné využívání volného času poskytováním příležitostí aktivních 

činností, uvědomovat si vztah člověka k prostředí (ochrana přírody, životního prostředí).  

   Při výuce o vztahu k přírodě je dále také vhodné zařadit hry týkající se rostlin, zvířat nebo 

přírodních jevů.  

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí : 

Ochrana přírody a její význam, vliv lidských aktivit 

 

PUZZLE 

     Skládání obrázku živočicha nebo rostliny. Skupině je počítán čas, za jaký se povede puzzle 

sestavit. Dalším úkolem je napsat jméno živočicha či rostliny.  
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POPIS OBRÁZKU 

     Žáci stojí v kruhu a chvíli pozorují předložený obrázek. Potom se snaží co nejpřesněji popsat, co 

na obrázku bylo. Navzájem se mohou doplňovat. Soutěžit mohou i ve skupinách, skupiny pak 

porovnáme. Obrázek např. stejný a žáci z nich zapíší na kartičku 10 úkolů, např. na téma: Ekologie. 

 

VYMYSLI PŘÍBĚH  

   Učitel určí 3 slova (např. déšť, strom, veverka) a žáci se snaží vymyslet krátký příběh nebo celou 

příhodu, ve které budou uvedená slova dominantními. Jeden žák začne a ostatní jej postupně 

doplňují.  

Obměna: Žáci napíší skupinový příběh o 3 žácích a nejlepší po přečtení vyhrává.  

 

PŘÍBĚH 

     Průvodce svolal domácí zvířata a zvířata divoká, protože ta se neustále přela, kdo z nich má těžší 

život. Která zvířata jsou domácí a která divoká – vyznačte dvojice domácích a divokých zvířat. 

 

 prase domácí                           muflon 

 kur domácí (slepice)               vlk obecný 

 pes domácí                              husa velká 

 králík domácí                          kočka divoká 

 kachna domácí                        bažant obecný 

 kočka domácí                          kachna divoká 

 husa domácí                            králík divoký 

 ovce domácí                            prase divoké     

 

Anketní otázky pro žáky: 

a/ Myslíte si, že jsou na tom hůře domácí zvířata než zvířata divoká? 

b/ Myslíte si, že jsou na tom hůře divoká zvířata než zvířata domácí? 

c/ Co si myslíte, že nejvíce vadí domácím zvířatům?  

d/ Co si myslíte, že nejvíce vadí divokým zvířatům?   

 

VEVERKY V ZIMĚ - ekologicky pohybová hra 

     Všichni jsou veverky, každý obdrží 14 tenisových míčků (představují oříšky). Veverky si oříšky 

poschovávají tak, aby je samy našly, ale aby je nenašly druhé veverky. Na uschování oříšků mají 
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veverky 2 minuty. Pak veverky hledají oříšky podle zadání podle strategie pro přežití 

a/ 2 oříšky (kdo přinese 1, může hrát ještě jednou). Pokud někdo nepřinese žádný oříšek, vypadává 

ze hry, neboť vyhladoví. 

b/ v prosinci je větší hlad a větší chladno – opět donést 2 oříšky 

c/ v lednu sněží – musí přinést 3 oříšky  

d/ v únoru – 4 oříšky 

e/ v březnu – 3 oříšky 

   Kdo přinese méně „oříšků“, než je zadáno, vypadává ze hry. V dubnu již oříšky není třeba hledat. 

Vyhrává ten, kdo nevypadl ze hry a „přežil“ tuto celou dlouhou zimu. 

Obměna: tvrdost zimy může být simulována i skákáním na 1 noze při hledání oříšků 

 

BRAMBORYÁDA - PROJEKT 

 

Název průřezového tématu: Člověk a příroda 

Cíl: Projekt je určen nejen pro žáky 1. - 9. ročníku ZŠ praktické a speciální, ale i pro žáky starší 

věkové kategorie. Cílem projektu je seznámit se s historií brambor v ČR, seznámení 

s výtvarnými technikami s bramborami, hledání informací o bramborách a také naučit se vařit 

zajímavé recepty z brambor. Získané znalosti a poznatky budou žáci prezentovat před svými 

spolužáky a následně jej zpracují a publikují ve školním časopise.  

Kompetence:  

 k učení 

- dovede vyhledat a třídit informace z internetu, odborných publikací,  

- dovede pracovat encyklopedií 

 k řešení problémů 

       - žák dovede řešit daný problém dle poznatků, které získá 

 kompetence komunikativní  

- dovede spolupracovat se spolužáky 

- dovede se zapojit do konverzace se spolužáky 

- diskutuje se spolužáky, asertivně prezentuje před spolužáky svůj názor 

 kompetence sociální a personální  

    - schopnost spolupráce v týmu 

 kompetence občanské  

 kompetence pracovní  

      - schopnost pracovat se zapůjčeným materiálem  

      - dodržovat pracovní postupy při zadaných úkolech  
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Mezipředmětové vztahy:  

 Jazyk a jazyková komunikace  

 Informační a komunikační technologie 

 Člověk a společnost 

 Umění a kultura 

 Člověk a svět práce 

 

Délka trvání projektu:  

Příprava projektu: 3 týdny 

Realizace projektu: 1 den 

Organizace a činnosti během projektu:  

     Žáci budou rozděleni do několika skupin, každá skupina získá jeden úkol, na kterém se budou 

aktivně podílet. V rámci týmu budou žáci mezi sebou spolupracovat, navzájem si pomáhat  

a získané poznatky zpracovávat do ucelené podoby.   

Jednotlivé úkoly:   

- zjištění informací o historii brambor 

- zjištění informací o bramborách (umět najít recepty, výtvarné techniky, …), 

Vazby mimo školu:  

- spolupráce s rodinou 

Způsob hodnocení výsledku:  

- prezentace zpracovaná v programu Microsoft PowerPoint  

- publikace ve školním časopise  

 

ZDRAVÍ JE TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  

Žákům poskytneme základní informace o poskytování první předlékařské pomoci. Dále jim 

doporučíme následné využívání všech dostupných informací na internetu a sledování zpráv, 

týkajících se situace v dopravě u nás, popř. i v zahraničí.  

 žáci do školy přinášejí k tomuto tématu články, obrázky apod.  

 žákům poskytneme kvíz první lékařské pomoci s výběrem jediné správné odpovědi, např.:  

  

1. Telefonní číslo rychlé lékařské pomoci 

a/ 150 

b/ 158 

c/ 155 
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2. Do stabilizované polohy je nutno uložit všechny osoby 

a/ v bezvědomí 

b/ v bezvědomí, které dostatečně dýchají 

c/ v bezvědomí, které potřebují umělé dýchání 

 

3. Při slabém krvácení 

a/ přiložíme sterilní obvaz na ránu 

b/ ránu vyčistíme desinfekčním prostředkem a přiložíme sterilní obvaz 

c/ ránu neošetřujeme 

 

4. Při zlomenině dolní končetiny 

a/ zlomenou končetinou hýbáme 

b/ zlomeninu obvážeme 

c/ zlomeninu znehybníme a zajistíme lékařskou pomoc 

 

5. Nemáme–li sterilní obvaz, jako náhradu použijeme 

a/ polštářkovou náplast 

b/ čistý látkový kapesník 

c/ papír 

 

6. Před zahájením umělého dýchání 

a/ položíme postiženého do stabilizované polohy 

b/ položíme postiženého na záda, vyčistíme ústní dutinu a zahájíme umělé dýchání 

c/ položíme postiženého na břicho.  

 

7. Přenos raněného - ve dvojici, ve trojici, ošetření jednoduchého poranění, fixace končetiny 

                                    pomocí improvizačních pomůcek /názorné předvedení se soutěží/ 

 

   Měli bychom vědět, že výchova ke zdraví spočívá vždy také v dodržování zásad zdravého 

životního stylu.  

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL - PROJEKT 

 vztah člověka k prostředí 

 prostředí a zdraví 

 vnímání mediálních sdělení – kritické posuzování reklam 
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Cíl: Podpora zdraví 

 stimulovat žáky k aktivnímu zájmu o vlastní zdraví, k účasti na vytváření zdravých 

životních  podmínek, dodržování zásad zdravého životního stylu, posilovat schopnosti  

      rozvíjet a upevňovat zdraví 

 upozornit žáky na zdravotní problémy vznikající ze špatných stravovacích návyků  

      a nedostatku pohybu – nadváha až otylost (velice časté u současných dětí) i škodlivosti  

      návykových látek 

 uvědomovat si hodnoty vlastního života, zvláště hodnoty volného času a odpovědnosti za  

            jeho naplňování  

 

Příklady témat projektových dnů: 

1. Zdravá výživa - příprava a ochutnávka pokrmů – dodržování zásad správné výživy 

2. Psychohygiena - zaměření na relaxaci a aktivní odpočinek  

                                (zařazení relaxačních činností a pohybových aktivit – např. využití    

                                psychomotorických her 

3. Prevence patologických jevů - odmítání škodlivých látek, nácvik asertivního chování   

                                                při odmítání alkoholu, cigaret, drogy formou simulačních her 

4. Vztah k prostředí - péče o své okolí, květinová výzdoba, úklid okolí školy, třídění  odpadu, 

                                   úklid zelených ploch a péče o ně 

5. Pohybové aktivity 

6. Vliv médií na náš život - média denně nabízejí velké množství informací a sdělení,  

                 poslouchání a pozorování mediálních sdělení – rozbor televizního seriálu, rozbor 

                 poslání konkrétní reklamy, rozbor vhodného časopisu pro děti a mládež 

7. Média a volný čas - volba odpovídajícího média pro naplňování volného času 

                          (televize, počítače, internet); nabídka různých forem trávení volného času, sport, 

                           zájmové činnosti  

 

   Žáci dostanou za úkol shromažďovat z letáků a reklamních materiálů nabídky různých 

potravinových výrobků a přípravků doplňků potravy. 

 

DOPOLEDNÍ SVAČINA 

     Ve třídě se žáci rozdělí do 3 členných skupin. 

 Z přinesených materiálů vystřihnou ovoce, zeleninu, sýry, uzeniny, pečivo, nápoje. 

 Z vystřižených materiálů sestaví jednotlivé skupiny žáků obrázky tak, jak by si 

představovali svou dopolední svačinu – obrázky mohou nalepit na čtvrtku formou koláže.  
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 Výkresy si pověsí ve třídě. Následuje situační hra, kdy se žáci vyjadřují k jednotlivým 

sestaveným svačinám vyjádřením  „ANO“, „NE“.  

Vyhodnocení: Vyučující se žáky rozebere správnost sestavy – četnost zařazení ovoce, zeleniny,  

                         celozrnného pečiva, vhodné nápoje. 

Cíl: rozvoj komunikace, rozlišení vhodnosti konzumace ovoce a zeleniny oproti uzeninám  

       a různým pochutinám; odmítání sladkostí a sladkých nápojů; zdůraznit potřebu dostatečného  

       příjmu vhodných tekutin, práce s reklamními materiály – posouzení reklamy, vliv reklamy 

       na jednotlivce.  

 

SESTAVENÍ DENNÍHO JÍDELNÍČKU 

 z přinesených materiálů vystřižených z reklamních letáků žáci sestaví pyramidu 

jednotlivých potravin do jídelníčku 

 zhotovené pyramidy vystaví ve třídě 

 společně s vyučujícím zhodnotí jednotlivé pyramidy a jejich správnost 

 

     Pyramida znázorňuje množství potravin každé skupiny, jež by měl jídelníček obsahovat. 

Základem jsou potraviny na spodní části pyramidy, které lze doplnit pouze malým množstvím 

potravin na vrcholu.   

 

Obměna: Podle množství mohou skupiny žáků připravit svačinu složenou z potravin podle zásad  

                 správné výživy. 

Vyhodnocení: Vyučující spolu se žáky zhodnotí, která pyramida odpovídá správnému rozložení  

                        potravin, případně která svačina zahrnuje vhodné potraviny. 

Cíl: rozvoj komunikace, práce v týmu, kritické posouzení činnosti druhých, umět přijímat kritiku,  

        získat potřebu správného stravování a stravovacích návyků, zdůraznit nebezpečí špatného  

        příjmu potravy (mentální anorexie a bulimie), kritické posuzování reklam spojených s výživou  

        a dalšími aspekty zdraví.  

 

NAJDI CELOU SVOU ZVÍŘECÍ RODINU 

Potřeby: lístky s názvy zvířat – označení samice, samce a mláďat (např. kočka, kocour, koťata;   

                slepice, kohout, kuřata apod.) 

Doprovodná legenda: „Při povodni se všechna zvířata ze stavení rozutekla. Když nebezpečí  

                                      pominulo, začala se zvířátka hledat zpět svoji zvířecí rodinu.“ 

     Žáci si vytáhnou lísteček, na kterém mají napsaný název zvířete. Nikomu lístek neukazují. Na 

zvukový signál začnou všichni pantomimicky předvádět určené zvíře, nesmí jej ale předvádět 



 44 

zvukově, a hledají své druhy. Vyhrává ta zvířecí rodinka, která se vzájemně najde nejdříve.  

Zaměření: Hra rozvíjí jemnou i hrubou motoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru,  

                    vzájemné vztahy. Důraz klademe na výuku základů první pomoci.  

 

NA FARMĚ - pohybová hra 

  Vytvoříme označení žáků s označením zvířat – slepice, kohout, pes, kočka, ovečka, holub, … 

Určíme úkoly: jedno zvíře přináší vodu kohoutek slepičce, balónek např. pejsek kočičce, kočka si 

poranila tlapku, pejsek ji přenáší v náručí či ve stoje na zádech, holoubek si sedl na záda ovečce a ta 

ho nese, přenáší se po rukou či po nohou. 

 

TANEC V KRUZÍCH 

   Potřeby: gymnastické obruče – počet vždy o jednu méně, než je žáků, reprodukovaná hudba  

     Vyučující rozmístí po ploše obruče. Každý žák se postaví do jedné a jeden zůstává mimo. Při 

spuštění hudby všichni žáci začnou na svých místech tančit. Po zaznění zvukového signálu musí 

opustit své místo a poskoky snožmo se dostat do jiného kruhu. Žák, který neobsadil žádný kruh, 

vypadává. 

   V dalším kole vyučující odebere jednu obruč a celá hra se opakuje. Vyhrává ten žák, který ve hře 

zůstal nejdéle. 

Zaměření: Hra rozvíjí hrubou motoriku, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, vzájemné vztahy   

                   a zdravé soutěžení.  

 

 

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA 

     Slovo mediální znamená týkající se veškerých veřejných sdělovacích prostředků (médií), které 

se k nim vztahují.  

   Mediální výchova je zaměřena na systematickou snahu zvyšovat společenské povědomí o médiích 

a mediálním obrazu světa.  

Mediální výchova sleduje dva základní cíle: 

1. Výchova ke kritické reflexi médií a jejich obsahů u příjemců z řad publika 

2. praktická příprava jednotlivce na samostatné využívání médií  

   V rámci mediální výchovy by měla být sledována a vytvářena mediální gramotnost. 

   Cílem mediální výchovy je vybavit žáky základní úrovní mediální gramotnosti. Mediální výchova 

nabízí poznatky týkající se mediální komunikace a také základní dovednosti práce s médii. Vede 

žáky k poučenému vyhodnocování mediálních sdělení z hlediska jejich záměru a z hlediska jejich 

vztahu k realitě. Přispívá k orientování se ve světě médií a získání dovednosti ke komunikační 
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ochraně proti manipulaci. Věnuje se kritickému vnímání mediálních sdělení, interpretaci vztahu 

médií a reality, stavbě mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, fungování a vlivu 

médií ve společnosti a také praktické tvorbě mediálních sdělení a práci v realizačním týmu.  

   Mediální gramotnost je schopnost analyzovat předkládaný text, analytický příjem a četba 

s porozuměním. 

    Hlavním cílem Mediální výchovy by mělo být rozvinutí mediální gramotnosti do takové úrovně, 

aby využívání médií byla činnost, kterou má žák pod vlastní kontrolou a jíž si dokáže řídit tak, aby 

mohl mediální nabídky co nejvíce využít. Produktivní okruhy Mediální výchovy nemají sloužit k 

tomu, aby se žáci naučili vytvářet mediální sdělení na profesionální úrovni, ale aby lépe pochopili 

zákony fungování médií ve společnosti.  

   U žáků s LMP je třeba soustředit více pozornosti na „praktické využívání“médií, na získávání 

dovedností vyhledat potřebné kvalitní informace pro zlepšení kvality života.  

Žáci mají pochopit, že:  

1. Sociální prostředí, v němž se pohybujeme, je neustále zaplňováno mediálními produkty, které se  

    podílejí na formování našich představ o světě, např. tím, že zamlžují hranici mezi realitou   

    a fantazií. Jsou tedy v podstatě vlastním aktivním faktorem konstruování společensky  

     akceptované reality, ve které se všichni pohybujeme. 

2. Na trhu existuje obrovská nabídka výrobků, jež se mezi sebou liší jen velmi málo, a tak je úlohou  

    reklamy vytvářet iluzi, že rozdíly mezi výrobky jsou velké a že výrobky mohou řešit  naše  

    problémy. Pomáhají nám tedy v naplňování života v duchu hodnot, které považujeme za  

    podstatné a významné. 

3. Významy, které mediální produkty nabízejí, si příjemci „směňují“ za hodnoty, jež mají podle  

    jejich představ společenskou platnost.  

4. Média ovlivňují společnost, jíž jsou součástí, i jedince nejrůznějším způsobem (od krátkodobých  

    účinků po dlouhodobé, od pozitivních až po negativní apod.), ale nikdy tak nečiní izolovaně.  

5. Média představují významné sekundární, zprostředkované poznání (formují představy o světě,  

    očekávání spojená s projekty jednotlivců i institucí), které stále více konkuruje poznání      

    primárnímu a které významným způsobem pracuje se stereotypy.  

 

     Lidé by si měli osvojit dovednost hodnotit média s ohledem na bohatství informací, podle 

kvality, spolehlivosti a objektivnosti sdělení 

 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti se týká podílu médií na průběh 

rozhodování 
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ÚKOL: např.: 1. Vytvoření reklamy na nový typ sportovního oblečení 

                        2. Vyhlášení soutěže na nové „logo“ místního sportovního klubu  

 

Fungování a vliv médií ve společnosti 

     Poznání role médií v každodenním životě jednotlivce a vliv médií na uspořádání dne jednotlivce.  

Cíl: získat schopnost využívat a hodnotit mediální sdělení, orientovat se v interpretaci vztahu  

        mediálního sdělení a reality, spolupracovat v týmu  

    Žáci jsou rozděleni do skupin. Každá z nich dostane úkol sledovat se zaměřením na určitou oblast 

výsledky v různých médiích – v televizi, v rozhlase, denním tisku, časopisech, na internetu.  

   Skupiny se snaží sledovat a získávat co nejvíce informací a ty přinášet do školy. Jednotlivé 

skupiny utřídí informace pod vedením vyučujícího. Tyto informace budou následně vyvěšeny např. 

ve třídě na nástěnce. Ostatní žáci je mohou průběžně doplňovat 

    Jednotlivé skupiny prezentují na veřejné prezentaci své výsledky a vytvoří na společné prezentaci 

nakonec veřejný informační panel se základními informacemi, výsledky, výstřižky, obrázky, 

fotografiemi apod.  

Rozbor a hodnocení mediálních informací:  

 žáci napíší krátkou zprávu o výsledcích 

 v řízeném rozhovoru se snaží vyjádřit názor, co se jim líbilo a co jim to přineslo – co vše je 

třeba učinit pro účast na práci – otázky předkládá vyučující, který také usměrňuje odpovědi 

(úsilí pro dosažení co nejlepších výkonů, pravidelný tvrdý trénink apod.) 

 

Média a volný čas 

 

     Vliv médií na život jedince je v poslední době čím dál větší. Žáci tráví většinu volného času při 

sledování televize nebo u počítačových her. Nevhodná volba obsahu má často velmi špatný vliv 

nejen na jejich chování, ale také na jejich fyzický vývoj a rozvoj pohybových schopností. 

Cíl: uvědomění si hodnoty volného času, kvality jeho využívání a odpovědnosti jeho naplnění  

     Učitelé se snaží vytvořit uvolněné a klidné klima ve škole, které bude přinášet nejen radost 

z učení, a to nejen žákům, ale i jejich vyučujícím, a které bude vycházet ze vzájemného 

porozumění, vzájemného duchovního obohacení a tvůrčí kreativity.  

    

ÚKOLY:  

1. Jmenuj a nakresli veřejné sdělovací prostředky. Vyhledej ve slovníku nebo na internetu, co tyto  



 47 

    termíny znamenají. 

2. Vyhledej v různých výkladových slovnících a na internetu jiné definice termínu „mediální“. 

 

Diskuse s žáky: 

1. Kde  a jak jste zvyklí vyhledávat informace? 

2. V čem spatřujeme podstatu života s médii? 

3. Jak využíváte média k osobnímu rozvoji?  

 

   

Udělat rozhovor s jednotlivými zvířaty na téma: „Na co si stěžuješ?“  

 porovnat klady a zápory obou stížností  

 novinová zpráva: „Najdi kachnu“ - novinářskou! 

 

PŘÍBĚH 

      Průvodce četl zvířátkům novinovou zprávu o veverce, která se připravovala na  zimu. Veverka si 

udělala zásobárnu oříšků, také si nasbírala hodně mrkve a šišek, aby měla pestrou stravu. Všechno 

si odnesla do nory, kterou si vyhrabala pod pařezem.  

 

Úkoly pro žáky: 

1. V novinové zprávě je „novinářská kachna“, najděte ji a zdůvodněte. 

2. Napište zprávu správně.  

   

 

MĚSTO/OBEC ŘÍDÍ STUDENTI - PROJEKT 

Průřezová témata: Výchova demokratického občana – Občanská společnost, Občan, stát, politický  

                                  život 

 

Mezipředmětové vztahy: občanská výchova, český jazyk a literatura (komunikativní a slohová  

                                            výchova), výpočetní technika 

 

Délka trvání projektu: sestavení projektu 5 vyučovacích hodin v jednom týdnu, praktická část dle  

                                       zasedání zastupitelstva (rady města), hodnocení projektu 1 vyučovací  

                                       hodina, realizace neomezená 

 

Námět:  
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     Jistě každý z nás přemýšlel, co se mu na obci/městu, kde studuje nebo bydlí, (ne)líbí, co by rád 

změnil, co mu v obci/městě chybí atd. Nyní máte možnost rozhodovat, jakými směry se bude naše 

obec/město vydávat. Jaké kroky podniknete a co pro to uděláte? 

 

Záměr: 

     Hlavním cílem je aktivní zapojení studentů do zlepšování života v obci/městě, kde studují nebo 

bydlí, příležitost seznamování a učení mládeže demokratickým procesům, využívání 

demokratických prostředků a výchově k aktivnímu občanství. Děti a mládež mají jiný úhel pohledu 

na daná témata, nacházejí tak rozdílné způsoby řešení problémů. A právě s těmito problémy je nutné 

studenty seznámit; uvědomit si, že každý občan starší 18 let má právo volit a samozřejmě být 

volen. Projekt by měl posloužit jako jakýsi náhled do politické problematiky (proč volit/nevolit, kdo 

může být zvolen, předvolební kampaň - agitace, průběh voleb…). 

   Výsledkem projektu by mělo být sestavení „studentského zastupitelstva“ dle určitých postupů a 

kritérií, spolupráce s místním zastupitelstvem/radou (účast nejméně na 2 zasedání), zpracování 

získaných vědomostí a jejich prezentace. 

 

Provedení: 

   Při zahájení projektu bude jako motivační aktivita zařazena práce skupin. Studenti dostanou 

pracovní listy, do kterých budou vpisovat údaje dle následujících instrukcí: 

 

 

 

   Po doplnění tabulky následuje diskuse. Každá skupina bude prezentovat své názory skupiny. 

Cílem je dosáhnout kompromisu, shody, vytyčit cíle, úkoly a návrh požadavků. 

   Další diskuse se bude týkat věcných informací o obci/městu (starosta obce, radní popř. hejtman, 

počet členů zastupitelstva/rady včetně jmen, zasedání zastupitelstva/rady, volba zastupitelstva/rady 

atd.) a hodnocení současné situace v obci/městě (nové výstavby, projekty, kulturní a sportovní 

akce). 

   Jednotlivé skupiny následně shromáždí údaje, zajímavosti např.: o připravovaných projektech 

obce/města, vize do budoucnosti, a to vše na základě podniknuté exkurze a  rozhovoru s některým 

z členů zastupitelstva/rady.  

 + - 
S čím jsme v obci/městě 
spokojení 

Co bychom v obci/městě 
změnili 

Co nám v obci/městě 
chybí 

Co se nám v obci/městě 
líbí 

Co bychom postavili Co se nám v obci/městě 
nelíbí 

Co bychom pochválili Co bychom vylepšili S čím jsme nespokojení 
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Následuje sestavení „studentského zastupitelstva“ dle následující struktury: 

 Skládá se nejméně ze 2 zástupců každého ročníku (oboru). 

 Každý student má právo volit (podle svého vědomí). 

 Zasedají nejméně jednou měsíčně a diskutují nad aktuálními tématy a vyslovují své 

názory týkající se života v obci/městě. 

 Mezi tematické oblasti, kterými se zabývají, patří volný čas dětí a mládeže, životní 

prostředí a život ve škole. 

 

Výstupy: 

Vzdělávací oblasti:  

 Jazyk a jazyková komunikace (práce s textem, diskuse, beseda, interview, kultura mluveného    

                                                       projevu, možnost využití při slohovém útvaru úvaha). 

 Informační a komunikační technologie (výpočetní technika - práce s Power Pointem). 

 Člověk a společnost – výchova k občanství 

 

Klíčové kompetence: 

 Kompetence k učení (student s pomocí vyhledává a třídí informace a na základě jejich 

pochopení, propojení v praktickém životě, uvádí věci do souvislostí, student samostatně 

pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a vyvozuje z nich závěry pro 

využití v budoucnosti). 

 Kompetence k řešení problémů (student s pomocí vyhledává informace vhodné k řešení 

problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, nenechá se odradit 

případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému). 

 Kompetence komunikativní (student formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory, 

naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, 

obhajuje svůj názor.) 

 Kompetence sociální a personální (student účinně spolupracuje ve skupině, podílí se 

společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, podílí se na utváření příjemné 

atmosféry v týmu, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného 

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

dělají). 

 

Vyhodnocení: 

 Hodnotíme průběžně – při doplňování pracovních listů, hlavní myšlenky debaty, práce 
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ve skupinách. 

 Zhodnotíme prezentaci vytvořenou jednotlivými skupinami.  

 Společně zhodnotíme přínos projektu, nové zkušenosti, spolupráci v týmech a se 

zastupitelstvem/radou.  

 

POZNEJME SE - PROJEKT 

 

Cílová skupina: neomezená věková kategorie. Projekt je vhodný zejména pro 1. ročníky středních 

škol, pro nový kolektiv nebo kolektiv obohacený o nové členy.   

 

Cíle projektu: navázat vztahy v kolektivu, uvědomit si společné zájmy a vlastnosti s ostatními žáky 

v kolektivu, uvědomit si naopak také svoji výjimečnost v kolektivu, podpora skupinové práce. 

 

Délka projektu: 2 -3 vyučovací hodiny 

 

Struktura projektu: 3 části – 1. a 2. část je zaměřena na samostatnou práci, 3. část se zaměřuje na 

skupinovou práci celého třídního kolektivu. 

 

1. fáze 

Cíl: vzájemně se seznámit se svými spolužáky, poznat jejich záliby. Uvědomit si, že máme     

       s ostatními spoustu společného, ale na druhou stranu jsme také výjimeční - například tím,    

       že umíme nějakou činnost lépe než ostatní, že máme neobvyklou zálibu ve  

       srovnání s ostatními. 

 

Pomůcky: lepící štítky na jmenovky, možno napsat otázky na papír formátu A4 (Mám rád…..  Kdo  

                  další má rád …..?, Ráda nosím ……. , Moje oblíbené jídlo, barva, kapela je ……… ) 

 

TVORBA JMENOVEK  

     Žáci sedí v kruhu, každý dostane lepící jmenovku, na kterou si napíše jméno a na viditelné místo 

si ji připevní. 

 

PŘEDSTAVOVÁNÍ 

     Žáci se postaví do kruhu a jeden po druhé představují sebe i své sousedy. Řeknou: Jmenuji se 

Honza a po mé pravé ruce stojí Josef, po mé levé ruce stojí Anička. 
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CO MÁME SPOLEČNÉ, V ČEM JSME STEJNÍ 

     Žák, který má slovo, vykročí z kruhu do jeho středu a zkusí najít na sobě i ostatních něco 

stejného. Ten, kdo bude mít s žákem tuto věc společnou, také vykročí do středu kruhu. Například: 

Mám modré oči. Kdo další má modré oči? Rád hraji fotbal. Kdo další rád hraje fotbal? Pro 

zapamatování jmen můžeme zařadit jmenovité předávání slova – Aničko, pokračuj. 

 

V ČEM JSEM DOBRÝ  

     Opět žák, který bude mluvit, vykročí do středu kruhu. Tentokrát ostatním představí zálibu, 

činnost, ve které si žák myslí, že vyniká, že ji ovládá pouze on. Například: Umím hrát dobře na 

kytaru. Je tu někdo, kdo to také dovede? Budˇ se nikdo jiný neozve, čímž žák zjistí, že je opravdu 

jediný ve třídě, kdo je v dané oblasti dobrý, nebo se některý spolužák přihlásí a je odhalena další 

společná záliba.  

 

2. fáze 

Cíl: bližší představení zájmů; zopakování toho, co jsme se o ostatních dozvěděli 

 

Pomůcky: bílý papír formátu A4 s předtištěným erbem, pastelky 

 

TVORBA ERBU 

     Úkolu může předcházet seznámení s tradicí erbů a jejich významem.  

   Každý žák dostane předtištěný erb na papíru a nakreslí si do něj vše, o co se zajímá, co žáka 

vystihuje. Následuje představení erbu ostatním a popsání jednotlivých obrázků v něm a vysvětlení 

jejich významu.  

     Nakonec se mohou všechny erby vyrovnat do řady a porovnává se, zda jsou si některé erby 

podobné. 

  

Varianty erbů: 

 

 

 

3. fáze 

Cíl: vytvořit maskota 

třídy, který v sobě bude spojovat vlastnosti, znaky jednotlivých žáků.  
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Pomůcky:  

 Varianta - maskot nakreslený na balicím papíru: balící papír, fixy nebo tempery nebo naopak     

textil pro vytvoření plasticity postavy. 

 Varianta - maskot jako loutka: koště či dřevěné tyčky, látka, vlna, knoflíky, oblečení, 

molitan;  

 Varianta - maskot nakreslený na interaktivní tabuli (může také sloužit jako návrh a podle něj 

vytvořit loutku nebo nákres).  

 

TVORBA MASKOTA TŘÍDY  

     Nejprve si žáci společně maskota pojmenují, vymyslí jeho vzhled (barva vlasů, výška postavy), 

oblečení, dále pak společně maskotovi přiřadí vlastnosti a charakteristiky, které se objevují u 

některých žáků ve třídě. Pro uvědomění si společných zájmů, vlastností či rysů ve vzhledu se 

k popisu maskoty připíší i jména těch žáků, kteří se o dané zájmy také zajímají.  Jednotlivé 

vlastnosti se k maskotovi na balící papír připíší nebo v případě loutky se popisky s vlastnostmi 

nalepí na loutku.  

     Pro snadnější a rychlejší práci je možné každému žákovi zadat, ať vymýšlí jeden konkrétní 

popis. Jeden vymyslí, jak maskot bude vypadat, další vymyslí jméno, ostatní se zamyslí nad zájmy 

maskota apod.  

Například: 

     Maskot se jmenuje Matylda. Bydlí v Brně stejně jako Petr. Má hnědé vlasy stejně jako Maruška, 

Jitka, Martin a Josef. Je vysoká 170 cm stejně jako Petr a Karel. Ráda nosí sportovní oblečení, 

nejčastěji modré barvy, která je oblíbenou barvou i Moniky, Jany a Luďka. Věnuje se plavání, jízdě 

na kole a ráda čte stejně jako Monika, Martin a Nina. Matylda je velmi pilná jako Hana, ale také 

dost zvědavá jako Kamil a Luděk. 

 

Umístění maskota  

     Maskota je možné umístit na stranu dveří směřující do třídy nebo do zadní části třídy, aby během 

výuky nerozptyloval pozornost. Je nutné, aby si žáci uvědomili, že se jedná o jejich společné dílo, o 

které je třeba se starat a neničit ho. I umístění je dobrým tématem ke společné diskuzi žáků a 

rozvíjení komunikace a spolupráce.  
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TĚLESNÁ VÝCHOVA, RELAXACE, VNÍMÁNÍ OKOLÍ – PROPJEKT  

 
Doba projektu: 2 vyučovací hodiny + jednodenní výlet  

 

Obsah a organizace projektu 

1. část: 

 jednodenní výlet do zoologické zahrady formou třídního výletu, výletu za odměnu 

 

2. část:  

 nejlépe v hodinách tělesné výchovy nebo v rámci hodiny projektu 

A./ Honička sochařská (hra) 

     Podle počtu žáků a velkosti plochy stanovíme 3-5 honičů, ostatní jsou honěni. Honiči honí, koho 

se dotknou, ten zůstane stát nehybně jako socha. Dosud nechycení mohou předem dohodnutým 

způsobem „oživit“ své spoluhráče. Honiči vyhrají, když v určené době (2 min) všechny pochytají. 

Honění vyhrají, pokud se to honičům nepodaří. Hru můžeme motivovat zvířaty – honiči jsou lvi, 

honění zebry apod. 

 

B) Uklidňovací, protahovací část  

     V lehu na zádech s nádechem pomalu přenášíme paže do vzpažení, zde na chvilku zadržíme 

dech a protáhneme se (jako by nás někdo natahoval za ruce a nohy). S výdechem uvolníme, 

připažíme. Opakujeme celkem 3x.  

   Vyzkoušíme plný dech v lehu na zádech, postupný hluboký nádech nosem, pomalý dlouhý výdech 

ústy. Opakujeme celkem 5x. 

 

C) Cvičení - jóga 

     Povídání o zoologické zahradě, jaká zvířata jsme viděli, která se nám nejvíce líbila apod.  

Jógová cvičení motivujeme vyprávěním, ve kterém zmíníme zvířata, která budeme předcvičovat.  

   Např.: Dnes se vypravíme do překrásné velké zoologické zahrady, která přivítá každého, kdo má 

rád přírodu a zvířata. Projdeme bílou branou a první, čeho si všimneme, je roztomilá hnědá srnka. 

 

Srnka: 

     Výchozí pozice: leh na břiše, lokty opřené o podložku, hlava v dlaních 

   Upřeme pohled na pevný bod, uvolníme celé tělo. Po chvíli začneme střídavě zanožovat skrčmo 

levou a pravou nohu. 
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     V ohradě vedle nás přivítal obrovitánský velbloud. 

 

Velbloud: 

     Výchozí pozice: klek sedmo 

   S nádechem zvolna přejdeme do kleku, současně předpažíme. S výdechem se zakláníme a 

protlačujeme pánev dopředu. Nezavíráme oči! Opřeme ruce o paty. S nádechem se vracíme zpět do 

výchozí pozice. 

 

     Vpravo od velblouda nás zaujme malá louka plná květin. Z jedné květinky na druhou přelétají 

pestrobarevní motýli. 

 

Motýl: 

     Výchozí pozice: sed, ruce na kolena 

   Skrčíme nohy, spojíme chodidla a přitáhneme paty co nejblíže k tělu. Propleteme prsty u nohou a 

obejmeme špičky nohou. Páteř držíme zpříma. Lehce kmitáme koleny nahoru a dolů (předvádíme 

pohyb motýlích křídel). 

 

     Za chvíli jsme okouzleni vší tou krásou a jdeme dál. Přejdeme přes most a bublající potůček  

a dostaneme se do zákoutí, kde vládne král lev se svou tygří družinou. 

 

Lev:  

     Výchozí pozice: klek sedmo, ruce na kolenou 

   Dvakrát zvolna nadechneme a vydechneme. Soustředíme mysl na cvičení, které budeme provádět. 

Při třetím nádech zvedneme lehce ramena. S výdechem ústy vysuneme hlavu vpřed, napneme paže 

a maximálně roztáhneme a natáhneme prsty rukou. Široce rozevřeme oči a vyplázneme jazyk.  

   S výdechem vyrazíme hrdelní zvuk. Současně stáčíme oči vzhůru. Aktivujeme tak zejména svaly 
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obličeje, šíje a hrdla včetně hlasivek. 

 

Tygr: 

     Výchozí pozice: klek sedmo 

   S nádechem předpažíme a přecházíme zvolna do vzporu klečmo. S výdechem svěsíme a uvolníme 

hlavu, skrčíme pravou nohu, až se koleno dotkne čela. S nádechem založíme pokrčmo pravou, 

zakloníme hlavu, pohled vzhůru. Cvičíme 4x pravou nohou a pak 4x levou nohou.  

   Poté se s výdechem zvedneme do kleku, předpažíme. S výdechem se vracíme do výchozí pozice. 

 

   Náhle jsme vstoupili do útulné, horké místnosti, kterou obývalo několik zlověstně syčících hadů. 

 

Had:  

     Výchozí pozice: leh na břiše, paže podél těla, hlava opřena o čelo 

   S nádechem zdviháme hlavu, ramena, hrudní, prociťujeme stah zádového svalstva. S výdechem se 

vracíme do výchozí pozice. Cvičení několikrát opakujeme. 

 

     V klidném zákoutí zoologické zahrady jsme objevili veliký strom, v jehož stínu si odpočineme. 

Pozn.: Můžeme přidat i jiná zvířata. 

 

D) Relaxace: 

Uvolňování – v lehu na zádech – postupné uvolňování od špiček nohou po čelo 

Dotyková relaxace – v lehu na zádech, koncentrace do určitých částí těla, procítění doteků, které  

                                    v místě vznikají 

Pozn.: obojí doprovázené relaxační hudbou  
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DUŠEVNÍ HYGIENA - PROJEKT 

 

     Projekt je vytvořen jako několikahodinový. Je ho ale možno i tzv.“oříznout“ pouze na 1 

vyučovací hodinu a vybrat si jen to, co potřebujete a co považujete za nejdůležitější.  

    Celý projekt je rozdělen do několika stanovišť, na kterých žáci/studenti (skupiny žáků/studentů) 

vykonávají různé úkoly na dané téma. Poslední část projektu jsem věnovala vytvoření „reklamy“ na 

zdravý/ nezdravý životní styl a samozřejmě i diskuzi na toto téma. 

   Také je možné celý projekt pojmout jako menší soutěž, které bývá pro žáky/studenty více 

motivující nežli jen nějaké plnění úkolů. Na každém stanovišti se žáci dozví základní vědomosti 

k dané oblasti a poté dostanou úkol, který by měli co nejlépe splnit tak, aby za něj dostali nejvíce 

bodů.  

 

Cíl projektu: SPRÁVNÁ VÝŽIVA + DOSTATEČNÝ POHYB = ZDRAVÍ ČLOVĚKA 

 

PRACOVIŠTĚ (STANOVIŠTĚ) 

1. Rozvržení povinností 

     Na stanovišti by si žáci/studenti měli vyzkoušet, jak si správně rozvrhnout povinnosti do celého 

dne / týdne tak, aby se zbytečně nehonili, měli čas na odpočinek, relaxaci, přátele a samozřejmě i na 

spánek apod. V případě potřeby se mohou poradit s vyučujícími, kteří jim pomohou jejich den/ 

týden nejlépe zorganizovat. 

 

2. Zdravá strava 

     Žáci/ studenti by se zde měli dozvědět, co je zdravé a důležité pro náš život a co naopak náš 

život zkracuje.  

   Do stanoviště by se mohlo přidat i poznávání nejrůznějších druhů zeleniny, ovoce (známých i 

méně známých), dále bylinek atd. 

 tzv. lžičkování – kdy se žákům ukáže, kolik „tuku“ obsahuje např. hamburger v KFC,  

            smažený řízek, smažený sýr, kolik cukru obsahuje např. kobliha, čokoláda aj. 

 možnost zkusit si připravit zdravý pokrm s minimem tuku, cukru apod. 

 Soutěž: Vymysli zdravý recept, když máte k dispozici tyto suroviny: ……. 

 ukázky obrázků, jak lidé dopadnou, když se stravují nezdravě, ve fast foodech apod. 

 

3. Pohyb 

 zde by žáci/ studenti měli dozvědět, jak důležitý je pro ně pohyb 

 ukázky obrázků, jak mohou lidé dopadnout, když nebudou sportovat 
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 vyzkoušení si různých her, sportovních aktivit – ping pong, tenis, volejbal, basketbal, ale i 

netradičních a vymyšlených – pálka na stolní tenis a míček (žáci/studenti musí zdolat 

překážkovou dráhu a během této dráhy musí pinkat pálkou do míčku), přivázání míčku 

kolem pasu a bez pomocí rukou shodit všechny  kuželky apod. 

 soutěže na nejrůznější netradiční a bizarní sportovní disciplíny 

 pro dívky bude zřejmě zajímavé dozvědět se, kolik kcal shodí při jednotlivých aktivitách  

            a nezapomenout připomenout, že kcal spalují i při domácím úklidu 

 

4. Asertivní chování 

     Na stanovišti si žáci/ studenti mohou vyzkoušet, jak obhájí vlastní názory přiměřenou cestou, jak 

odmítnou nabídku a naučit se říkat „ne“, požádat učitele o něco, co chtějí a neví, jak to mají říci. 

 mohou si vyzkoušet, jak přijmou kritiku či pochvalu 

 na stanovišti by se žáci/ studenti měli dozvědět, že: 

 jsou odpovědni za své chování 

 nemusí se vždy přizpůsobit jiným lidem 

 mají své názory, které nemusí podřizovat jiným 

 každý dělá chyby, ale měl by se umět omluvit a přijmout následky 

 nemusí odpovědět na každou otázku, kterou jim někdo položí – umět říci „ne“ 

 nikdo není dokonalý 

 je důležité respektovat a tolerovat práva a názory jiných atd. 

 je někdy důležité kontrolovat své emoce 

 možnost vyzkoušet si různé scénky mezi žáky/studenty 

 

5. Relaxační technik 

     Na stanovišti se žáci/ studenti mohou dozvědět, jaké existují relaxační techniky, kde se je mohou 

naučit, jak se provádí atd. 

   Je třeba žákům / studentům připomenout, že každému vyhovuje jiná technika. Někdo má sport 

jako relaxaci a proto si jde zaběhat, jiný relaxuje při hudbě, při četbě různých knih apod. 

 Např. při nervozitě pomáhá hluboký nádech/ výdech, tzv. „vykřičování se“ – položit se na 

rovnou podložku a postupně natáhnout všechny svaly v těle a pomalu je zase stáhnout. 

 Před zkouškou je také vhodné zkusit tzv. procítit tíhu. Pohodlně se usadit nebo si lehnout a 

postupně vnímat, jak jsme těžcí. Začneme palcem u nohy až k hlavě a procítíme svou tíhu až 

do stádia, kdy se nebudeme moci svou váhou ani pohnout, a pak se pomalu vracíme 

k normálnímu vědomí a protáhneme se. 

 Existuje i jóga prstů, kdy jednotlivé polohy dokáží relaxovat celou duši i tělo. 
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 Další možnosti jsou jóga (pokud se jim některý z učitelů věnuje, je možné, aby si ji na 

vlastní kůži vyzkoušeli i žáci/ studenti), autorelaxace apod. 

 Soutěž: Vymysli svoji vlastní neobvyklou relaxační techniku, která pomáhá při stresu, 

                          nervozitě, napětí   apod. 

 

6. Reklama 

   Na stanovišti si žáci zkusí vymyslet reklamu na zdravý a nezdravý životní styl. 

 může se jednat o plakát nebo i divadelní ztvárnění – necháme jim volnou ruku 

 

7. Diskuze 

     Zde žáky/studenty rozdělíme na „zdravý životní styl“ a „nezdravý životní styl“ a necháme je 

pronést argumenty „pro“ a „proti“. 

 Každá skupina si samozřejmě bude obhajovat svou reklamu tak, aby si zákazníci koupili 

právě jejich výrobky. Musí přitom ale použít asertivního chování, se kterým se setkali na 

jednom ze stanovišť. 

 

Zásobník her na rozvoj spolupráce a vztahů ve skupině  

 

O spolupráci a vztazích 

   

     Pro žáky může být téma spolupráce možná nezajímavé nebo i zbytečné, protože dnešní doba 

klade důraz na individualismus, bezohlednost a soutěžení s druhými. Proto je zcela nezbytné, aby 

na začátku práce s žáky na podpoře jejich vzájemných vztahů a spolupráce stála diskuse o přínosu 

spolupráce mezi lidmi. Můžeme si například položit otázky, jak by vypadal svět bez spolupráce, kde 

v životě je spolupráce nepostradatelná, co podporuje a co brání spolupráci, proč lidé žijí a pracují ve 

skupinách apod. Do diskuse je třeba zapojit všechny členy skupiny, aby se nestalo, že se jí zúčastní 

pouze pár komunikativních jedinců a jejich názor se pak stane názorem celé skupiny.  

   Spolupráci se daří tam, kde se lidé navzájem znají a důvěřují si. Ale poznat se s lidmi v kolektivu 

natolik, aby jim člověk mohl důvěřovat, není vždy jednoduché a rozhodně to není záležitost 

jednorázová. Velmi se osvědčují společné pobyty pro kolektiv, které jsou zaměřené hlavně na 

vzájemné poznávání a zlepšování vztahů. Tyto nové zkušenosti a poznatky o ostatních členech 

skupiny je ale třeba neustále posilovat a rozvíjet, což můžeme realizovat právě prostřednictvím 

různých her zaměřených na rozvoj vztahů a spolupráce.  

   Hry v zásobníku jsou sice rozdělené do dvou skupin. První skupina se zaměřuje na rozvoj 
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spolupráce, zatímco druhá se soustředí na rozvoj vztahů, ale ve skutečnosti se oba cíle prolínají 

v každé z uvedených her. Vždy je ale přitom třeba klást důraz na to, aby byli aktivní všichni členové 

skupiny a aby se tak každý stal i funkčně byl jejím plnohodnotným členem. 

 

 Hry na rozvoj spolupráce ve skupině 

 

     Spolupráce je víc než prací několika lidí zároveň. Jde v ní o to, aby každý uplatnil své speciální 

dovednosti, svůj talent, své znalosti. Aby každý ze skupiny měl své místo a nikdo nepřebýval. 

Zároveň je po jednotlivých členech požadováno, aby dokázali nechat prostor pro činnost i ostatním 

v družině.  

   Umění spolupráce v družině výrazně zvyšuje úspěšnost a rychlost v řešení úkolů všeho druhu. Je 

to, jako když se spojují jednotlivá vlákna. Jejich spletení je vždy více než násobek původní síly. 

 

STĚHOVÁNÍ 

Potřeby: gumička, provázek, dřevěné kostky 

     Na gumičku se naváže tolik provázků, kolik je ve skupině členů. Každý člen skupiny dostane 

jeden provázek. Úkolem je napínáním a povolováním vzít do gumičky dřevěnou kostku a přemístit 

ji na jiné místo. Tímto způsobem lze postavit například komín. 

 

GORDICKÝ UZEL 

     Skupina si stoupne do kruhu, všichni natáhnou ruce před sebe a zavřou oči. Na povel vedoucího 

se každý chytne někoho za ruku (každou rukou). Tím se všichni vzájemně propojí. Potom otevřou 

oči, a aniž by pouštěli spojené ruce, se snaží rozplést uzel a vytvořit tak společný kruh. 

 

VYSOKÁ LAŤKA 

Pomůcky: dřevěná laťka  

     Laťka musí být tak dlouhá, aby se po její délce vešli proti sobě ve dvou řadách všichni členové 

skupinky. Každý položí laťku pouze na své ukazováčky a pak se beze slov skupinka pokusí položit 

laťku na zem tak, že se jí ani na okamžik nepřestane nikdo dotýkat.   

 

 Hry na rozvoj vztahů ve skupině 

 

   Skupina lidí drží při sobě, dokud se jako skupina skutečně cítí. Pokud chceme mít skvěle 

fungující skupinu, ve které jsou všichni přáteli, pomáhají si, užijí si spolu spoustu zábavy a je jim 
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spolu zkrátka dobře, je třeba vztahy podporovat a zlepšovat každou společně strávenou chvílí.    

Pokud se občas stane, že to občas skřípe, není ještě třeba věšet hned hlavu, protože všechno se dá 

s trochou snahy zlepšit. Nejdůležitější je spolu umět komunikovat a problémy řešit v klidu. Nebojte 

se dávat najevo, co se vám na druhých líbí, co pro vás znamenají. 

   Důležité je, aby všichni členové skupiny rozuměli tomu, že parta je víc než jen pouhá skupina 

několika lidí, že má větší sílu, než je součet sil všech jednotlivců! 

 

ZIP 

     Skupina vytvoří uličku, všichni natáhnou ruce před sebe tak, aby byla ulička uzavřena jakoby 

závorami a vytvořila tak pomyslný zip. Jeden se rozeběhne a musí proběhnout uličkou (je jezdcem 

v zipu). Ostatní mu rukama samozřejmě uhýbají (těsně než k nim přiběhne, je dají rychle dolů)  

a rozepínají tak zip. 

 

KATAPULT 

     Jeden si lehne na zem, zvedne nohy nahoru a pokrčí je v kolenou. Druhý si mu sedne na 

chodidla a uvolní se. Ležící vymrští nohy směrem dopředu a tím by měl druhého „katapultovat“. 

Dbejte na bezpečnost, aby nedošlo ke zranění. Ostatní členové skupiny mohou katapultovaného 

chytat. 

 

NECH SE VÉST 

Pomůcky: šátek na zavázání očí 

     Vytvoří se dvojice, z níž jeden si zaváže oči a druhý ho vede určitou trasou. Poté, co se všichni 

vystřídají v pozici vedeného i vedoucího, si skupinka povídá o tom, jak se každý cítil v jednotlivých 

rolích, která se mu líbila víc, která pro něj byla více náročná.  

   Je dobré vytvořit dvojice z lidí, kteří si nejsou moc blízcí nebo se spolu málo baví, zkusit si být 

chvíli s někým jiným, než jsou obvykle.   

 

TAJNÝ PŘÍTEL 

Pomůcky: papír a tužka na lístečky se jmény + všechno čím se dá dělat radost 

     Hra vhodná na vícedenní akci nebo výlet. Na papírky se napíší jména všech členů skupiny, 

každý si někoho vylosuje a po celou dobu pobytu (výletu) se právě jemu snaží pomáhat, dělat 

radost. Snaží se mu prostě „být přítelem“.  

   Důležitou podmínkou je, že mu ale musí pomáhat zcela nezištně a také nenápadně! Po skončení 

každý hádá, kdo byl právě jeho tajným přítelem, podle čeho to poznal, co se mu líbilo, že pro něho 



 61 

dělal apod.  

 

HORKÁ ŽIDLE 

Pomůcky: židle nebo cokoliv, na čem se dá sedět 

     Doprostřed kruhu se postaví židle (nebo jinou věc, na které se dá sedět). Na té se postupně 

vystřídají všichni členové skupiny. Tomu, kdo sedí na „Horké židli“ řekne každý, co se mu na něm 

líbí. 

 

RUKA 

Pomůcky: papír a tužka pro každého člena skupiny 

     Každý obkreslí na papír svoji ruku a podepíše se. Potom se papíry posílají dokola a každý 

každému napíše něco hezkého, co ho určitě a zaručeně potěší. 

 

BATERKA 

Pomůcky: papír a tužka pro každého člena skupiny 

     Hra je vhodná na konec pobytové akce ve chvíli, když jsou všichni plní skvělých zážitků. Dobrá 

nálada a přebytek pozitivní energie však nemusí trvat na vždy, protože přijdou chvíle, kdy nemusí 

být tak dobře a každý bude potřebovat povzbudit. Proto každý člen skupiny napíše každému na 

papírek něco, co mu potom může pomoci, když bude potřebovat dobýt baterky. Každý pak dostane 

své vzkazy a  smí je číst jenom, když to bude potřeba. 

 

SMÍŘENÍ VLAŠTOVKOU 

Pomůcky: tužka, papír, nůžky  

     Občas se stane, že se s někým pohádáme nebo mu ublížíme. A omluvit se bývá tak těžké. Říci: 

„Promiň, je mi to líto“, bývá často těžké. Lze to ale zkusit i trochu jinak. Můžeme například 

vytvořit společně několik vlaštovek z papíru, vymyslet různé omluvy („Promiň, že jsem byl 

protivný“. „Mrzí mě, že jsem se tě dotkla“. apod.) a každou z nich napsat na jednu vlaštovku.   

   Vlaštovky je možné uložit ve třídě. A pokud bude někdy těžké se omluvit slovy, může to kdokoliv 

udělat pomocí vlaštovky. 

 

SÍŤ ZÁŽITKŮ 

Pomůcky: klubko provázku 

     Skupinka se postaví do kruhu, někdo má v ruce klubko provázku a v druhé ruce drží začátek 

provázku. Klubko hodí někomu ze skupinky a řekne, co pěkného s ním prožil. Pokračovat se může 
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do té doby, než bude vymotané celé klubko. Pozor na to, aby každý držel provázek!  

 

CITLIVOST SKUPINY 

     Členové skupiny si mlčky stoupnou do řady, zavřou oči a v jakoukoli chvíli otevřou oči a 

vykročí dopředu. Lze vycítit, kdy chtějí vykročit i ostatní členové skupiny? Totéž lze vyzkoušet i se 

zastavením či výskokem.  

 

LETEC  

     Jeden ze skupiny si lehne na záda na podlahu. Nejméně (!) šest dalších se postaví kolem něho. 

Nejprve mu všichni položí ruce na místa, kde ho budou později zvedat: jeden ho zvedne pod 

nohama, jeden pod hlavou a krkem, dva ho vezmou zleva a zprava pod tělem.    

   Ležícího letce je třeba zvedat pomalu, aby se cítil bezpečně, získal důvěru, mohl dokonce zavřít 

oči. Z nejvyššího bodu pak letec klouže pomalým houpavým pohybem jako letadlo, které plachtí.  

   V pozici letce by se měli vystřídat všichni členové skupinky, aby zažili pocit maximální důvěry 

v ostatní. 

 

HVĚZDICOVITÁ VÁHA 

     Skupina se sudým počtem členů se postaví do kruhu, všichni se s volně spuštěnými pažemi 

vezmou za ruce a rozdělí se střídavě na skupiny A a B. Každý ze skupiny A se s nataženými koleny 

opatrně zakloní, a to tak, jak délka rukou dovolí. Zároveň se členové skupiny B nakloní tak, že 

přenesou váhu dopředu. Nohy přitom zůstávají u sebe a paže jsou v okamžiku vytvoření hvězdice 

zcela napjaté. Vzniká hvězdice a udržuje se v rovnovážném bodu. Potom několikrát zkusíme 

výměnu mezi A a B, hvězdice se tím velmi zvolna dává do pohybu a rozvlní se. 

 

KRUHOVÁ SEDAČKA 

     Všichni členové skupiny se postaví do kruhu tak, že stojí velmi těsně u sebe čelem k zádům 

člena skupiny před sebou. V jeden okamžik si pak všichni sednou, takže každý sedí na klíně osoby 

za sebou a zároveň sám má na klíně osobu před sebou. Sedačka je velmi stabilní, jen pokud je tvar 

kruhu dokonalý! 

 

 

HISTORIE ROMŮ  - PROJEKT (1 hodina ) 

 

Cíl: Žáci se seznámí s historií a kulturou Romů. 
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HISTORIE 

 

     Předkové dnešních Romů žili na území indického subkontinentu, kde po mnoho století 

provozovali svá kočovná řemesla, jakými byly kovářství, kotlářství, řetězářství, košíkářství, 

řeznictví, zvěrolékařství, ale i hudba.  

   Z Indie pak odešli v 10. století a od 13. století se začali usazovat po celém evropském kontinentu. 

V západní Evropě ještě dodnes žijí svým kočovným nebo polokočovným životem. Na Balkáně a 

v Uhrách (včetně Slovenska) se usazovali již v 15. století.  

   Předkové Romů, kteří dnes žijí v ČR (až na nevelkou skupinu olašských Romů), byli usazeni 

nejpozději koncem 17. století v různých částech Evropy. To platí i o moravských Romech, kteří se 

usadili na Uherskobrodsku okolo roku 1750. Čeští Romové převážně kočovali ještě počátkem 20. 

století. Většina českých a moravských Romů zahynula v době druhé světové války ve 

vyhlazovacích táborech. 

     Historie Romů po jejich odchodu z Indie byla velice pohnutá. Putování do Evropy trvalo staletí, 

což můžeme doložit slovními výpůjčkami z jazyků zemí, ve kterých Romové pobývali. Podle 

množství těchto výpůjček usuzujeme i délku pobytu v jednotlivých zemích.  

První písemné záznamy o romské historii nacházíme až v archívech a kronikách středověkých 

evropských měst a klášterů, sami Romové svou historii nezapisovali a to, co tradovali ústně, mělo 

spíše mytologickou povahu. V Evropě byli Romové zpočátku vítáni, byli přijímáni na šlechtických 

a panovnických dvorech, dostávali průvodní a doporučující listy, kterými se pak vykazovali na 

dalších místech. Do Evropy přinášeli zajímavé informace o vzdálených zemích (na základě znalosti 

křesťanských tradic o sobě tvrdili, že byli u Božího hrobu v Jeruzalémě), krásnou hudbu a nové 

technologie, především ve zpracování kovů. Byli rovněž vyhlášení zvěrolékaři a léčitelé, ženy 

uměly předpovídat budoucnost.  

   Zpočátku byli považování za kajícníky, kteří na sebe vzali tího putování, aby odčinili hříchy 

svých předků, kteří se podle pověstí prohřešili proti Svaté rodině - neposkytli útulek Marii a 

Ježíškovi, když prchali do Egypta, vykovali hřeby, kterými byl Ježíš přibit ke kříži apod. Brzy však 

začalo jejich pronásledování jak ze strany církve, která je vinila z nevěrectví a čarodějnictví, tak ze 

strany světské moci, která jim podsouvala špionáž, sabotáže, loupežnictví, ale i nekalou konkurenci 

řemeslnickým cechům. Velká část dosud tradovaných předsudků k Romům má středověký původ. 

   Pronásledování a útlak se táhne celými dějinami pobytu Romů na evropském kontinentu. 

Relativně mírnější útlak v jihovýchodní Evropě umožnil některým romským rodům, aby se zde 

trvale usazovaly, na západě ale byli nadále vyháněni ze země pod pohrůžkou trestu smrti, nebo byli 

beztrestně zabíjeni. Důsledkem je, že na západě Evropy dodnes žijí Romové kočovně či 
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polokočovně. Vyvrcholením pronásledování byla vyhlazovací politika Třetí říše. V době II. světové 

války velká část západoevropských Romů skončila v koncentračních táborech, pro 

východoevropské Romy byl podobný osud připravován. 

   Ani po roce 1945 se však osud Romů podstatně nezměnil. Na východě i na západě se stali 

objektem nedobrovolné politiky a manipulace. Teprve v devadesátých letech dochází ke změnám, 

které přinášejí Romům základní politická práva; jsou uznáváni jako národnostní menšiny, stávají se 

subjektem vlastních dějin. 

 

 

VÁNOCE STOKRÁT JINAK - závěrečný denní projekt (cca 5 hodin) 

     Jednotlivé ritualizované svátky a slavnosti nám mohou sloužit k zamyšlení nad rozdíly nejen 

jejich vnější podoby, ale také hodnot a obsahů, které v sobě skrývají. Jedním z nejvýraznějších 

rituálů v roce jsou Vánoce. Tato aktivita vede ke zkoumání rozdílných přístupů k Vánocům i 

srovnání dnešní podoby svátku s jeho původním smyslem vycházejícím z biblického příběhu. 

Velikost skupiny: třídní kolektiv 

Pomůcky: Bible 

Cíle: Uvědomění si rozmanitosti způsobů oslav Vánoc a jejich porovnání s biblickým textem. 

Popis: 

Krok 1  

   Nechte žáky napsat na kousek papírku to, jak se doma slavily Vánoce (jak se zacházelo s dárky, 

postavou Ježíška atd.) a jaký příběh se k nim pojil (Ježíšek nosí dárky, uvidíš zlaté prasátko apod.). 

 

Krok 2  

   Rozdělte žáky do skupinek a pozvěte je, ať si vánoční příběhy vzájemně převyprávějí a připojí i 

rituály a symboliku, kterou mají spojenou se slavením Vánoc doma. Úkolem je, aby hledali 

podobnosti a rozdíly mezi způsobem slavení Vánoc. 

 

Krok 3  

   Nechte žáky nebo studenty prezentovat výsledky jejich práce v malých skupinách. Poté diskutujte 

s celou třídou, jaké aspekty by rádi zachovali, až budou jednou Vánoce slavit s vlastními dětmi. 

 

Krok 4  
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   Přečtěte dětem biblický text z evangelia podle Lukáše, 1, 5 – 37 a 2, 1 – 20 (viz  Příloha k tomuto 

textu). 

 

Krok 5  

   Debatujte s dětmi o tom, v jakých aspektech se liší příběh, který slýchaly doma, od biblického 

textu.  

Poznámky:  

Formy práce: samostatná práce, práce v malých skupinkách, diskuse 

 

Příloha k aktivitě: Vánoce stokrát jinak 

 

Evangelium podle Lukáše, 1, 5 – 37 a 2, 1 – 20 

     Za dnů judského krále Heroda žil kněz jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer 

Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před Bohem a žili bezúhonně podle 

všech Hospodinových příkazů a ustanovení. Neměli však děti, neboť Alžběta byla neplodná a oba 

již byli v pokročilém věku. 

   Když jednou přišla řada na Zachariášův oddíl a on konal před Bohem kněžskou službu, připadlo 

na něj losem podle kněžského řádu, aby vešel do svatyně Hospodinovy a obětoval kadidlo. Venku 

se v hodinu té oběti modlilo veliké množství lidu. Tu se mu ukázal anděl Páně stojící po pravé 

straně oltáře, kde se obětovalo kadidlo. Když ho Zachariáš uviděl, zděsil se a padla na něho bázeň. 

Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti 

porodí syna a dáš mu jméno Jan.“ 

 

Budeš mít radost a veselí 

a mnozí se budou radovat z jeho narození. 

Bude veliký před Pánem, 

víno a opojný nápoj nebude pít, 

už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. 

A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu jejich Bohu; 

Sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, 

aby obrátil srdce otců k synům 

a vzpurné k moudrosti spravedlivých 

a připravil Pánu lid pohotový. 
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     Zachariáš řekl andělovi: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena je 

pokročilého věku.“ Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem; byl jsem 

poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do 

dne, kdy se to stane, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“ 

Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrámě. Když vyšel, nemohl k nim 

promluvit, a tak poznali, že měl v chrámě vidění; dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile 

skončily dny jeho služby, odešel domů. 

   Po těch dnech jeho manželka Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si: „Toto mi učinil 

Pán; sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění mezi lidmi.“ 

   Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel znovu poslán od Boha do galilejského 

města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno 

té panny bylo Marie. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad 

těmi slovy zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi 

nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude 

nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad 

rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.“ 

   Marie řekla andělovi: „Jak se to může stát, vždyť nežiji s mužem?“ Anděl jí odpověděl: „Sestoupí 

na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn 

Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o ní 

říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného.“ Marie řekla: „Hle, jsem služebnice 

Páně, staň se mi podle tvého slova.“ Anděl pak od ní odešel. 

   Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden 

soupis lidu. Tento první majetkový soupis se konal, když Sýrii spravoval Quirinus. Všichni se šli 

dát zapsat, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazaretu, do Judska, do 

města Davidova, které se nazývá Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s 

Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Když tam byli, naplnily se její dny a přišla její 

hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se 

pro ně nenašlo místo pod střechou. A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v 

hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. 

Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která 

bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude 

znamením: Naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí.“  

   A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: „Sláva na výsostech 

Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich měl zalíbení.“ Jakmile andělé od nich odešli do nebe, 
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řekli si pastýři: „Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán 

oznámil.“ Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. Když je spatřili, 

pověděli, co jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři 

vyprávěli. Ale Marie to vše v mysli zachovávala a rozvažovala o tom. Pastýři se pak vrátili 

oslavujíce a chválíce Boha za všechno, co slyšeli a viděli, jak jim to bylo řečeno. 

 

Vánoce v USA 

     Vánoce patří mezi nejdůležitější období roku pro všechny křesťany. Většina Američanů je věřící, 

i to je jeden z důvodů, proč je i většina obchodů zavřená. Totéž platí pro všechny státní úřady. 

Mnoho míst je zavřeno dokonce už den předem. Křesťané zde slaví Vánoce v souladu s kázáním 

svých kongregací. Kromě přísných náboženských nařízení, jsou vánoční zvyky, které jsou 

praktikovány katolíky i nekatolíky. Tak vznikla celá řada ryze amerických tradic.         

   V žádném období roku se nenakupuje víc, než-li právě o Vánocích. Obchody zažívají již od 

Díkuvzdání na konci listopadu až do Vánoce skutečné žně. Mnoho věřících si stěžuje, že pravý 

význam Vánoc je ničen touto komercializací.  

   Dárky se dávají dětem, členům rodiny, přátelům. Lidem, kteří nám poskytli laskavost, či kolegům 

ze zaměstnání. Nemusí se vždy jednat o věcný dar. Často lidé pečou sušenky a jimi obdarovávají 

své blízké, či sousedy.    Během tohoto období Američané ukazují svou štědrost lidem, kteří na tom 

nejsou tak dobře jako oni sami. Posílají peníze do nemocnic, sirotčinců a charit, které pečují o 

znevýhodněné občany.Vánoční výzdoba je velice bohatá, v některých případech nemá daleko ke 

kýči. Američané, slavící Vánoce, mají stromeček , živý nebo umělý. Zdobí jej drobnými světly 

a ozdobami: koule, řetězy z popcornu atd.  

   Jméno Santa Claus vzniklo z holandského pojmenování pro svatého Nicholase ==> Sintaklaas. 

Ačkoli si jej s sebou holandští imigranti přivezli do USA již v 17. století, nebyl dlouhou dobu 

významnou postavou. Až spisovatel Washington Irving jej zakomponoval do své knihy v roce 1809, 

avšak byl stále znám jako svatý Nicholas. Kouřil dýmku, létal ve svém kočáru bez sobů, neměl svůj 

červený oblek a nebydlel na Severním Pólu. I tak přinášel dětem každý rok dárky. Roku 1863 byl 

pojmenován Santa Claus. Nezískal jenom nové jméno, ale i svůj oblek, soby a saně. 

   V mnoha státech v tomto období sněží, a tak je vánoční večeře podávána uvnitř. Sestává z 

pečeného krocana, husy, kachny nebo šunky polité brusinkovou omáčkou. Výběr dezertů je 

mnohem bohatší. Podává se biskupský chlebíček, dýňový koláč, ovocný pudink polívaný brandy, 

koláčky nadívané kandovaným ovocem aj. Vzhledem k značné různorodosti jednotlivých států se 

vánoční tradice velice liší. Například na Hawaii Vánoce začínají s příjezdem Vánoční lodi, což je 

loď přivážející obrovský náklad tradičních vánočních pokrmů. Santa Claus sem přijíždí rovněž po 

vodě ve svém člunu. V Pennsylvanii, moravští imigranti tvoří pod vánočním stromkem krajinu 



 68 

nazývanou putz. Zatímco Němci jsou obdarováváni Belsnicklem, který je udeří svým proutkem, 

pokud se během roku chovali špatně. 

  

Vánoce ve Velké Británii 

     Všechen spěch a hon začíná již před Vánocemi a obvykle končí těsně před jejich začátkem. 

Balení dárků, rozesílání vánočních přání, dobová výzdoba, či strojení stromku nenechá jediného 

člena rodiny v klidu. Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí dlouhý 

oblek červené nebo zelené barvy. O Štědrý večer chodí dům od domu a rozdává dárky.  

   Děti věší punčochy na krb a nebo prázdné povlak od polštářů na rohy postelí. Ráno se probouzejí 

a doufají, že právě jim tam zanechal spoustu dárků. Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do 

krbu. Jedině tak mohou vzlétnout a dostat se až do Severního Pólu, kde jejich přání bude vyslyšeno. 

Pokud však dopis shoří, musí se napsat znovu. 

     Počátky oslavy Vánoc se ve VB datují k roku 596 n. l., kdy se svatý Augustin spolu s početnou 

skupinou mnichů vylodil na březích Anglie, aby přivedli Anglosasy ke křesťanské víře. Ráno, 25. 

prosince, rodina společně rozbaluje dárky a poté připravují slavnostní hostinu. Ta bývá podávána 

přesně v poledne. Stůl, na němž se obědvá, se doslova blýská vším zřídkakdy používaným 

porcelánem a křišťálovým sklem. Oběd začíná přípitkem a poté symbolickým rozlomením tzv. 

christmas crackers (jedná se o papírové tuby, v nichž se ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z 

pečeného krocana s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou.  

   Nabídka dezertů je mnohem pestřejší: švestkový puding polévaný Brandy, sladké koláče nadívané 

kandovaným ovocem aj. Klasické vánoční cukroví, jako známe z našich domovů, zde ale nečekejte. 

Poté se všichni členové rodiny odeberou do obývacího pokoje a sledují tradiční vánoční projev 

královny Alžběty II. 26. prosince Briti slaví tzv. Boxing day (není zde žádná spojitost s boxem). 

Existuje mnoho interpretací, proč se tento den takto jmenuje. Pravděpodobně se jedná o odkaz z 

minulosti, kdy se právě v toto datum otevíraly kasičky z kostelů a jejich obsah byl rozdělen mezi 

chudé. 

 

Vánoce ve Španělsku 

     Na Štědrý večer se ve Španělsku tradičně scházejí rodiny v domě prarodičů, jeden rok u rodičů 

ženy a druhý rok u rodičů muže. Ale všichni zúčastnění, ať již jde o ženy či o muže, pilně pomáhají 

při přípravě štědrovečerní večeře. Je to opravdový svátek, jídlo začíná kolem desáté hodiny večerní 

a pokračuje dlouho do noci. Jídlo je prokládáno zpěvem kolem vystavěného betléma s jesličkami.    

Jesličky jsou ale do půlnoci prázdné. Je zvykem, že nejmenší z rodiny položí Ježíška do jesliček 

přesně o půlnoci.  

   Stále ještě hodně Španělů pravidelně chodí na vánoční půlnoční mši, ale je pravda, že dnes již 

http://www.vanocni-cukrovi.com/
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mnoho moderních rodin tráví i Štědrý večer u televizní obrazovky. Při sezení u televize konzumují 

spoustu sladkého vánočního pečiva. Mezi typické cukrovinky patří cukroví z nugátu a různé druhy 

máslových sušenek. Vše potom zapíjí nápojem zvaný Cava, což je druh španělského šampaňského. 

Nový rok se zde obvykle slaví v kruhu rodinném či s přáteli. Někteří lidé slaví doma, ale stále 

populárnější chodit příchod Nového roku slavit ven. Lidé se shromažďují na každém trošku větším 

náměstí a čekají na bití zvonů. Při každém úderu zvonu snědí jednu kuličku hroznového vína a 

navzájem si přejí mnoho štěstí do nastávajícího roku. Mnoho mladých lidí preferuje slavit příchodu 

Nového roku v různých restauracích a klubech. 

   Velmi slaveným dnem je ve Španělsku také 6. leden, Tři králové. Je to sváteční den převážně pro 

děti, které dostávají další dárečky. V obchodních domech mohou děti před vánoci telefonovat 

králům, co by si přáli za dáreček. Rodiče pak dětem dárky přichystají, aby je ráno na Tři krále našli. 

Děti tento den dávají před dům nějaký nápoj a kousek jídla jako pozornost pro Krále, kteří jim 

přinesli dárky při své noční návštěvě. V mnoha městech chodí Tři králové městem po ulicích a 

rozdávají dětem malé pozornosti a sladkosti. V tento den se také schází široká rodina k společnému 

jídlu. Tradiční je tříkrálové cukroví, což jsou kulaté koláčky zdobené ovocem a ořechy, ve kterých 

jsou schována malá překvapení. 7. ledna se většina Španělů vrací do reality, jsou otevírány školy, 

různé instituce a úřady. Mnoho obyvatel Španělska se již v tento den těší na nějakou další oslavu. 

 

Poznámky: 

 Žáci budou mít za úkol vytvořit koláž, která bude charakterizovat naše Vánoce. 

 Žáci budou rozděleni na skupinky. Každá skupinka si vylosuje text, kde bude popsáno, jak 

slaví Vánoce v jiných zemích. Pro ostatní ztvární scénku a ti budou hádat o jakou zemi se 

jedná. 

 Závěrem bude probíhat diskuse, které Vánoce by se žákům nejvíce líbily. 

 

     Tento závěrečný projekt bude spojený s vánoční besídkou a předáváním malých dárečků. 

 

 

 Hry na vnímání odlišností, respekt a toleranci vůči osobám, které se 

nějakým způsobem odlišují 

 

ČLOVĚK ZE SÁČKU 

Účel: Žáci pochopí, jak rozdílně mohou různé skupiny lidí vnímat, co znamená být lidskou bytostí. 

Potřeby: Pro každou skupinu 3-4 osob sáček (ve kterém jsou například fixy, lepicí páska, provázek,  

                vlna, modelína, svorky, balonky, lepidlo, papírové pohárky, barevné papíry, nůžky), balicí  
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                papír 

Postup: Všechny skupiny dostanou sáček a arch balicího papíru. Skupina má za úkol zobrazit  

              s použitím věcí ze sáčku lidskou bytost. Zobrazení by mělo postihnout více než fyzický      

              vzhled člověka. Na závěr všechny skupiny svá díla vystaví, vysvětlí je a třída pak může   

              diskutovat o společných rysech jednotlivých výtvorů. Zobrazování člověka může být 

              růžnými způsoby na různá témata. 

 

NÁLEPKA: „NESCHOPEN!“ 

Účel: Žáci poznají, jaké podoby může mít postižení a jak komplexní je to problém. Rovněž si  

          uvědomí, jaké negativní dopady může mít, označíme-li někoho jako „postiženého“. 

Potřeby: záznamový arch a text Já jsem já pro každého žáka, sada čistých karet (polovina jedné  

                a druhá polovina odlišné barvy). 

Postup: Žáci pracují samostatně. Do odpovídajících sloupců záznamového archu vyplní své 

vlastnosti a dovednosti (fyzické, psychické, emoční, intelektové, sociální). Žáci by se měli snažit 

zapsat některou svou charakteristiku do všech sloupců.  

Zatím bez vysvětlování dostanou žáci visačku s kartou jedné nebo druhé barvy. Žáci s kartami první 

barvy si vyberou jednu ze schopností zapsaných ve sloupci „výborně umím“ a napíšou ji na kartu. 

Žáci s duhou barvou karty si vyberou dovednost nebo schopnost ze sloupce „nejsem schopen a 

zapíšou ji na kartu. Při přidělování barvy visačky bychom měli postupovat citlivě.  

   Žáci své visačky nosí připnuté určitou dobu (několik hodin) na viditelném místě v průběhu 

vyučování i o přestávkách. Na konci dohodnutého času se žáci sejdou podle barev do skupin, aby 

komentovali a prodiskutovali své zážitky. Měli by se podělit o své pocity a pokusit se je analyzovat. 

Také by si měli všimnout jednotlivých událostí a incidentů, které prožili. Každá skupina si vybere 

mluvčího, který třídu seznámí s poznatky a pocity jeho skupiny.  

   V následující diskusi si třída všimne, jaký vliv na sebevědomí jednotlivců mělo nošení jednoho 

nebo druhého typu visačky. Ve vhodném okamžiku rozdáme text „Já jsem já“. Žáci si text přečtou 

a mohou o něm ve světle svých čerstvých zkušeností diskutovat. Diskuse si rovněž může všimnout 

širokého spektra dovedností a schopností, které žáci zaznamenali od prvního sloupce záznamového 

archu. 

 

Tabulka schopností  
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Jméno:  

Výborně umím/mohu Jsem schopen/ dovedu Nejsem moc schopen/ moc 

neumím 

   

 

Mezilidské vztahy (vztah mezi mužem a ženou)  - Workshop  

 

Úvod 

     Jedná se o workshop, který je zaměřen na vztah mezi mužem a ženou. Žáci si v jeho průběhu 

mají uvědomit vlastnosti, které očekávají od svého budoucího partnera, tedy vlastnosti, které jsou 

pro ně v životě důležité. Ale také vlastnosti, které by jim u budoucího partnera vadily. Během 

workshopu si žáci také vyzkouší řešit situaci, ve které se každý z nich může ocitnout – těhotenství, 

ať už jich samotných nebo jejich partnerek. Možnosti řešení této situace, sdělení rodičům. 

Informovanost o různých druzích antikoncepce a jejich použití. 

Věková skupina: 15 a více let 

Struktura skupiny: heterogenní skupina – chlapci i dívky zhruba stejného věku  

                                  (může být i homogenní skupina) 

Velikost skupiny: minimum 8 žáků, maximum 16 žáků 

Místo pro workshop: třída, klidná místnost, nejlépe s kobercem 

Pomůcky pro workshop: pastelky, papíry, cd přehrávač (klidná, příjemná hudba) 

Rozsah workshopu: 90 – 120 minut 



 72 

Pravidla workshopu: 

 V průběhu workshopu si neskáče nikdo do řeči, nechá vždy druhého domluvit a vyjádřit 

jeho názor. 

 Během workshopu má každý právo říci svůj názor a nikdo jej za tento názor nemůže 

odsuzovat, nebo tvrdit, že je špatný. 

 Během workshopu si všichni tykáme (učiteli, jen v tuto dobu, poté při výuce již ne), to, co 

se stane na workshopu, zůstane jen mezi jeho účastníky. 

 V průběhu workshopu má každý právo říci stop, to znamená, že se k určitému tématu 

nechce vyjadřovat nebo provádět určitou aktivitu. 

 

Struktura workshopu: 

1. Rozehřátí – warm up 

     Všichni žáci sedí v kruhu a postupně se představí (pokud se neznají) a řeknou, jak se dnes cítí 

nebo například, co se jim dnes povedlo. 

Hra na rozehřátí:  Všichni žíci se začnou najednou pohybovat (chodit) různě po celé místnosti. 

Puštění hudby k chůzi. Na signál – zastavení hudby – se všichni podívají nejbližšímu sousedovi do 

očí a tento pohled vydrží do dalšího signálu – spuštění hudby (různé obměny – např. místo dívání se 

do očí, si sousedi potřesou rukou). 

   Poté se utvoří dvojice, jeden z dvojice je zrcadlo, ten druhý provádí různé pohyby a zrcadlo jej 

opakuje, po chvíli se dvojice vymění.  

   Na konci utvoření kroužku – posazení se. Každý má možnost vyjádřit, jak se v těchto aktivitách 

cítil, co mu bylo nebo naopak nebylo příjemné a proč. 

 

Hlavní část 

Erb 

     Každý z žáků si vytvoří svůj erb na papír – erb si jakkoliv rozdělí na tři části. Při tvorbě erbu 

použije jakékoliv barvy. Do jedné z jeho částí napíší nebo nakreslí pozitivní vlastnosti, které chtějí, 

aby se u jejich partnera vyskytovaly, do druhé části negativní vlastnosti, které by se jim u jejich 

partnera nelíbily a do třetí části vlastnosti, které jsou podle jejich názoru velmi důležité pro vztah.  

K práci je možné pustit hudbu. 

   Poté až si všichni vytvoří svůj erb, sesednutí do kroužku a společná práce s erby. Postupně se 

každého zeptáme na pozitivní a negativní vlastnosti u partnerů, které ve svém erbu mají 

zaznamenány a na vlastnosti, které jsou pro ně ve vztahu důležité. 

Proč uvedli právě tyto vlastnosti? 
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Příběh – strukturované drama 

     Práce v kroužku. Přečtení příběhu. Puštěná hudba do pozadí příběhu. Všichni poslouchají. 

 

Příběh 

Jana (15) a Dan (17) se seznámili na tanečním vystoupení jejich společného kamaráda Milana (17). 

Dan má rád punkovou hudbu, hraje závodně ping pong a rád jezdí na kole a čte. Dan je na SŠ 

strojní průmyslovka. Jana má ráda spíš rockovou hudbu, ale punk jí taky baví. Ráda jezdí na kole a 

ping-pong ji taky nevadí. Dřív závodně plavala, ale před rokem jí to přestalo bavit, tak toho 

nechala. Danovi se Janka moc líbila, tak si na ní vzal číslo a asi 14 dní si jen psali formou sms. Pak 

se sešli a našli v sobě vzájemné zalíbení. 

Scházeli se jednou až dvakrát týdně, asi tak rok, až rok a půl. O víkendech spolu jezdili na výlety, 

chodili spolu na koncerty. Jana chodila Danovi fandit na závody. A užívali si vzájemné blízkosti a 

důvěry. Některé víkendy odjížděli Danovi rodiče na chatu a nechávali ho doma na víkend 

samotného, to potom Jana přijela a strávili spolu krásný víkend. 

 

 Po přečtení příběhu rozdělení do skupin. Každá skupina má za úkol sepsat pět slov, které 

charakterizují vztah mezi Janou a Danem. 

 Společné přečtení slov, které jednotlivé skupiny vytvořily. Každá skupina si jedno z těchto 

slov vybere a pantomimicky jej předvede, tak aby ostatní uhádli, co se snažili pantomimou 

vyjádřit. (Například u slova věrnost – sehrání scény, kde se o Dana snaží jiná dívka a on ji 

odmítá, nebo společné koníčky – Dan a Jana na koncertě, v kině, …) 

Každá skupina odehraje svou pantomimu. 

 

Pokračování v příběhu: 

Danovi rodiče se rozhodli odjet na 14 - ti denní dovolenou do Turecka, a nechat 

Dana doma samotného. Dan nabídl Janě, ať na 10 dní bydlí s Danem společně. 

Janči rodiče souhlasili, tak si Jana sbalí věci a jde bydlet k Danovi. O cca dva měsíce 

později Janka přijde na společnou schůzku uplakaná. Dan se z ní chvíli snaží dostat 

co se děje. Po chvíli mu poví, že už měsíc a půl nedostala menstruaci, udělala si 

těhotenský test a ten vyšel pozitivně. 

 

Skupinová práce:  Každá skupina se rozhodne, jak by tuto situaci řešila. Poté prezentace výsledků  

                                 a jejich zdůvodnění. (Jít na potrat nebo si dítě nechat.) Následně všichni  

                                 společně hledáme slova, jak bychom to oznámili rodičům.  
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Jak by se dalo tomuto problému předejít? (diskuse na téma antikoncepce) 

 

Pokračování v příběhu: 

Dan s Janou se díky velké podpoře rodičů rozhodnou, že si dítě nechají a postarají se o ně. Dan 

opustí střední školu a začne pracovat ve firmě svého otce. 

Jany rodiče se stěhují do menšího pokoje a Danovi s Janou nechají větší. Poskytnou jim půjčku do 

začátku a plně je podpoří. 

 

 Volný prostor pro vyjádření názorů žáků na tento příběh, na jeho konec. Jak si oni 

představují sami sebe v této situaci. Jak si představují svou budoucnost.  

 Shrnutí celého tématu. 

 

Relaxace – závěr 

 Rozdělení žáků do dvojic, žáci mají za úkol ve dvojici beze slov nakreslit jakýkoliv obrázek, 

každý má jinou barvu pastelky. V pozadí puštěná hudba. 

 Rozebrání, jak se cítili při této aktivitě, kdo si myslí, že byl vůdčí osobností v této aktivitě  

             a kdo naopak submisivní. 

 

Reflexe 

     V kroužku žáci vyjádří své pocity, poznatky z tohoto workshopu, jak se jim workshop líbil nebo 

nelíbil, jak se cítili, jakou mají teď náladu apod.  

 

 

PŘEDSUDEK? NIKDY! – PROJEKT 

 

Typ projektu: třídní, skupinový i samostatný 

Průřezové téma: Multikulturní výhova 

Tematický okruh: kulturní diference 

Mezipředmětové vztahy: 

 Občanská výchova 

 Výtvarná výchova 

 Hudební výchova 

 Dramatická výchova 

Délka trvání projektu: 6 vyučovacích hodin 
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Určeno pro: 1. ročník praktické školy 

Organizační zajištění: třídní učitelka + přednášející 

Cíle projektu: 

 Rozvoj schopnosti poznávat a tolerovat odlišnosti jiných národnostních, etnických, 

náboženských, sociálních skupin a spolupracovat s příslušníky odlišných sociokulturních 

skupin. 

 Pomáhá žákům prostřednictvím informací vytvářet postoje tolerance a respektu k odlišným 

sociokulturním skupinám, reflektovat zázemí příslušníků ostatních sociokulturních skupin a 

uznávat je. 

Kompetence: Žáci budou moci rozvíjet jednotlivé oblasti své osobnosti. 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence pracovní 

Použité výukové metody: 

 Myšlenková mapa. 

 Diskuze. 

 Přednáška. 

 Práce s textem metodou I. N. S. E. R. T. 

 Prezentace. 

 Tvůrčí psaní. 

 Příprava nástěnky. 

Popis projektu: 

 Motivace / úvod: Představíme žákům průběh projektového dne. 

 Společně jako třída připravíme na velký arch papíru myšlenkovou mapu na téma:  

             Předsudek. Následně o ní povedeme diskuzi. 

 Žáky rozdělíme do skupin, ve kterých budou téměř po celý zbytek vyučování pracovat. Do 

skupiny dostanou list s textem NAČIREMOVÉ (přiloženo.). Jejich úkolem bude text si  

přečíst a podpořit ho ilustrací dle vlastní fantazie. Poté představíme žákům pravý smysl 

textu. (Jedná se o Američany, na které je nazíráno z jiného pohledu.) 

 Připravíme žáky na přednášku cestovatele. Dopředu si má každý nachystat 3 otázky. 

 Následuje přednáška s fotoprojekcí. 

 Žákům je přidělen text týkající se Nepálu. Jednotlivé listy jsou rozděleny dle následujících 

témat: základní informace, obyvatelstvo, kultura, svátky a oslavy, počasí, vláda a politika… 
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Pracují s ním pomocí metody I. N. S. E. R. T.  

 Získané informace jako skupina prezentují. 

 Poté navrhneme, aby každý žák samostatně napsal (případně opatřil i obrázkem) dopis 

žákovi základní školy v Nepálu. V hodině cizích jazyků si své výtvory přeloží do angličtiny. 

 Následovat bude vytvoření nástěnky či nějaké vizuální prezentace. 

 Závěr: reflexe v kruhu a hodnocení 

Způsob hodnocení výsledků:  

 Veškerými výstupy si žáci vyzdobí třídu (případně nástěnku na chodbě), aby tak mohli 

prezentovat svou práci. 

 Žáci se nejprve ohodnotí sami pomocí grafických znázornění obličejů (smajlíky). 

 Následuje hodnocení, které provede učitel celkově, poté hodnocení práce skupin a vyjádří  

            se i k jednotlivcům. 

Vazby mimo školu: přednáška cestovatele, který navštívil Nepál 

 

 
 

 

 

     Text k metodě I. N. S. E. R. T., který byl rozstříhaný dle jednotlivých tematických celků: 

 

 

NEPÁL 

     Nepál, oficiálně Federativní demokratická republika 

Nepál, je vnitrozemský stát v Jižní Asii ve střední části 

Himálaje. Na severu hraničí s Čínskou lidovou republikou a 

na jihu, východě i západě s Indií. Má rozlohu 147,181 km² a 

žije zde necelých 30 milionů obyvatel.  

   Hlavním a největším městem je Káthmándú. Při hledání nejvyšší hory Nepálu nalezneme Mount 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vnitrozemský_stát
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stát
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jižní_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Himálaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Čínská_lidová_republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Indie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Káthmándú
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
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Everest, který je zároveň nejvyšší horou světa. Úředním jazykem je nepálština. Obyvatelé zde 

vyznávají převážně hinduismus. 28. května 2008 byla země prohlášena federativní republikou. 

 

Měna 

V Nepálu můžeme platit oficiální měnou nepálskou rupií, 1 NPR = 100 paisa. Prakticky se 

nepoužívají mince, ale bankovky v hodnotách 1, 2, 5 10, 20, 50, 100, 500 a 1000 NPR.  

 

Geografie 

Nejvyšší hřeben Himaláje s nejvyšší horou světa Mount Everest (8 848 m n. m.) tvoří 

severní hranici země s Čínou. Jižní část země naopak tvoří pahorkatiny a vysočina s úrodnými 

údolími. Kromě hlavního města Káthmándú (741 000 obyvatel) jsou zde z větších sídel ještě Patan 

(166 000 obyvatel) a Bhadgaon (61 405 obyvatel) 

 

Obyvatelstvo   

Obyvatelstvo tvoří hlavně kmeny, nejpočetnější jsou 

Gurkhové (15,5 %). K hinduismu se hlásí 80,6 % populace, 

k buddhismu 10,7 %, islámu 4,2 %. Nepálštinou mluví 90% 

obyvatel, také se zde vyskytuje mnoho dialektů nepálštiny. 

Gramotnost zde dosahuje 48,6 % (62,7 % mužů a 34,9 % 

žen). 

Administrativně se Nepál člení na 14 zón (Bágmatí, Bhérí, Dhaulágirí, Gándakí, Džanakpur, 

Karnálí, Kóší, Lumbiní, Mahákálí, Méčí, Nárájaní, Ráptí, Ságarmátha, Sétí) a 75 okresů, které jsou 

seskupeny do 5 oblastí. Každý okres je spravován obvodním úřadem, který se stará o dodržování 

práva a pořádku a lokálně dohlíží na práci ministerských pracovníků. 

 

Vláda a politika 

     Až do roku 1990 byl Nepál absolutní monarchií, avšak během posledních dvou desetiletí prošel 

radikálními politickými změnami. V roce 1990 musel král Biréndra na nátlak lidového hnutí 

souhlasit s rozsáhlými politickými reformami. Vyhlásil konstituční monarchii, ve které byl král 

hlavou státu a premiér předsedou parlamentu. Byly povoleny politické strany. 

   Nový nepálský parlament byl dvoukomorový a skládal se ze Sněmovny reprezentantů (v 

nepálštině Pratinidhi Sabha) a Nepálskou národní radou (zvanou Rastriya Sabha). Sněmovna 

sestávala z 205 členů volených přímou volbou, Národní rada měla 60 členů: deset jmenovaných 

králem, 35 volených Sněmovnou a zbývajících patnáct určoval volební sbor představitelů vesnic a 

měst. Všichni nepálští obyvatelé starší osmnácti let získali právo volit. Vláda se skládala z krále a z 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nepálština
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/28._květen
http://cs.wikipedia.org/wiki/2008
http://cs.wikipedia.org/wiki/Federace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Republika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Himálaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
http://cs.wikipedia.org/wiki/Káthmándú
http://cs.wikipedia.org/wiki/Patan
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhadgaon&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obyvatelstvo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gurkhové
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Islám
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nepálština
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gramotnost
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zóny_Nepálu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bágmatí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bhérí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dhaulágirí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Gándakí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Džanakpur&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Karnálí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kóší&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lumbiní_(zóna)&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mahákálí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Méčí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nárájaní&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ráptí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ságarmátha&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Sétí&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Absolutní_monarchie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Biréndra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Konstituční_monarchie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlava_státu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Premiér
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parlament
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stranický_systém
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bikameralismus
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ministerské rady (kabinetu). Vůdce koalice nebo strany, která ve volbách obsadila nejvíce křesel, 

byl zvolen premiérem. Kabinet byl sestaven králem na premiérovo doporučení. Vláda byla volena 

na pětileté období, mohla však být před tímto termínem kdykoliv králem rozpuštěna. 

   Vlády v Nepálu měly tendence být nestabilními, rozpadaly se buď díky vnitřním rozporům, nebo 

ji v souladu s ústavou opět na premiérovo doporučení rozpustil monarcha. Od roku 1991 nepřežila 

žádná vláda více než dva roky. 

   28. května 2008 nepálští zákonodárci oficiálně zrušili 

monarchii a zemi prohlásili republikou, čímž ukončili 239 let 

dlouhou vládu monarchie nad tímto himálajským národem. 

Nově zvolené shromáždění, vedené bývalým komunistickým 

povstalcem, přijalo na své první schůzi, usnesení, že král 

Gjánéndra musí do patnácti dnů opustit královský palác. 

   Nepál patří mezi nejchudší a nejméně vyvinuté země světa. 31 % populace žije pod hranicí 

chudoby. Nezaměstnanost se pohybuje kolem 42 %. Průmysl zpracovává především zemědělské 

výrobky (juta, cukr, tabák, obilí). Velké příjmy plynou z turistického ruchu. Ze země se vyváží 

koberce, textil, čaj, kožené zboží, obilí, naopak se dováží zlato, stroje, ropné produkty. 

 

Kdy se vydat na cestu 

Cestování je možné po celý rok. Nejlepšími 

měsíci jsou říjen − listopad a únor − duben, tak se lze 

vyhnout dešťům a vlhku v létě a sněhu a mrazu v zimě. 

Každá sezóna nabízí jiné podmínky a možnosti, i když 

nejlepší turistickou sezónou je podzim, a to od září do 

poloviny prosince. V této době je příznivé počasí, trasy 

jsou volné a sněžení nepravděpodobné. V zimě, která trvá od prosince do února, je přes den teplo a 

jasno, avšak v noci se mohou vyskytovat krátké sněhové přeháňky. Vysokohorské trasy jsou obtížně 

schůdné v důsledku silných větrů a sněhových srážek. Níže položené cesty jsou téměř opuštěné. 

Jaro a léto, měsíce březen − červen jsou teplé a mlhavé v údolích, ale mnohem příjemnější ve 

vysokých výškách. Časné jaro je nejlepší dobou pro turisty středních poloh a pozdní jaro pro 

vysokohorské turisty a horolezce. Monzunové období trvající od června do poloviny září přináší 

déšť do všech částí země. Je to nejlepší období pro cesty v suchých, neprozkoumaných a před dešti 

zastíněných oblastech západního Nepálu. 

 

Geografie a příroda  

Nepál sousedí s Tibetem − autonomním územím Čínské lidové republiky na severu, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Gjánéndra
http://cs.wikipedia.org/wiki/Královský_palác_v_Káthmándú
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chudoba
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indickými státy Sikkim a Západním Bengálskem na východě, Biharem a Uttar Pradesh na jihu a na 

západě. Celkováplocha Nepálu zaujímá 147 181 km
2
. Má protažený obdélníkový tvar o délce téměř 

885 km z východu na západ a šířce ze severu na jih od 145 do 241 km. Nadmořská výška se 

pohybuje od 60 m až po nejvyšší bod na světě, Mt. Everest, s výškou 8 848 m. V tomto úzkém pásu 

existují dramatické topografické i klimatické rozdíly, které se mění od subtropických až po arktické. 

Podle nadmořské výšky lze zemi rozdělit do tří regionů. Himalájský region: Tento region leží mezi 

4 877 m a 8 848 m, se sněžnou čárou ve výšce kolem 4 877 m.  

Nachází se zde 8 ze 14 nejvyšších vrcholů světa přesahujících 8 000 m. Jsou to: Mount 

Everest – (Sagarmatha) – 8 848 m; Kanchenjunga – 8 586 m; Lhotse 8 516 m; Makalu – 8 463 m; 

Cho−Oyu – 8 201 m; Dhaulagiri – 8 167 m; Manaslu – 8 163 m a Annapurna I – 8 091 m. Mountain 

region (horský region): Jedná se o nejlidnatější a kulturní část Nepálu. Představuje 64% z celkové 

rozlohy a žije zde 55% z celkového počtu obyvatel. Terasovité obdělávání půdy doplňuje kouzlo a 

krásu himálajské krajiny. Nadmořská výška oblasti Churia se mění od 610 m do 1 524 m a horský 

region Mahabharat se mění od 1 524 do 4 877 m, nejznámější Kathmandu Valley a Pokhara Valley 

leží v nadmořské výšce 1 350 m a 850 m. Region Terai: Tento úzký pruh země leží v nejjižnější 

části země, od východu na západ má 26 až 32 km a průměrná nadmořská výška je 300 m. Jsou zde 

husté lesy a velmi úrodná zemědělská půda.  

Nepál je díky své zeměpisné poloze a velkým výškovým rozdílům jednou z nejbohatších 

zemí na světě, pokud jde o biologickou rozmanitost. Nepál je domovem 2 % všech kvetoucích 

rostlin na světě (více jak 6 500 druhů rostlin, z toho 600 původních čeledí rostlin, 319 druhů 

exotických orchidejí), 8 % světové populace ptactva (více než 848 druhů), 4 % savců (opice, 

bengálský tygr, sněžný leopard, hroch, slon, šakal) a 11 z 15 světových čeledí motýlů. 

 

Klima a počasí 

V Nepálu vládne klasické monsunové počasí, ale topografické rozdíly mají velký dopad na 

klima. Nejjižnější část − region Tarai − leží v tropickém pásmu a má horké a vlhké klima, zatímco 

zbytek země má typické subtropické podnebí. Himálajský region má od výšek nad 4 000 metrů 

vysokohorské klima s podstatně nižšími teplotami v zimě. Podnebí v Nepálu může být rozděleno 

následovně březen − květen (jaro), červen − srpen (léto), září − listopad (podzim), prosinec − únor 

(zima). Bylo by příjemné, kdybychom mohli zaručit dlouhé slunečné dny a ideální teploty. Vše, co 

však můžeme ve skutečnosti udělat, je konstatovat, že všechny naše cesty jsou plánovány v 

nejvýhodnějších ročních obdobích nabízejících vyváženou směs tepla, slunečního svitu a jasné 

oblohy (únor − květen, září − prosinec). 

 

Měsíc  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
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min. teplota 
0
C  2,7  2,2  6,9  8,6  15,6  18,9  19,5  19,2  18,6  13,3  6,0  1,9  

max. teplota 
0
C  17,5  21,6  25,5  30,0  29,7  29,4  28,1  29,5  28,6  28,6  23,7  20,7  

srážky v mm  47  11  5  5  146  135  327  206  199  42  0  1  

 

Doprava 

Letecky: letiště Tribhuvan v Kathmandu je hlavní vstupní branou do Nepálu, počet letů z 

Evropy je značně omezen, do Nepálu se dostaneme přímou linkou z Vídně a Amsterdamu nebo s 

přestupy přes Bangkok, Peking, Dhaku, Dohu a Díllí.  

Pozemní cestou: z Indie jsou v provozu tři hlavní silniční 

přechody mezi Sunauli − Bahirawa (pro cesty z Varanasi), Birganj − 

Raxaul Bazaar (pro cesty z Kalkaty) a Kakarbhitta − Siliguri (pro cesty 

z Darjeelingu). Při cestě z Díllí je pak vhodné využít přechod 

Mahendrenagar − Banbassa v západním Nepálu. Pro cesty do Tibetu lze 

využít cestu z Kathmandu do Kodari přes "Friendship Bridge" (5 hodin), 

tento přechod je pro individuální turisty uzavřen, příjezd do Tibetu přes 

tento hraniční přechod je možný 

pouze s naší společností. 

 

Místní doprava 

Mezi Káthmandú, Pokharou a několika dalšími městy 

(Taplejung, Baitadi, Darchula, Bhadrapur, Rajbiraj, Bhojpur, 

Phaplu, Lukla, Lamidada, Tumlingtar, Rumjatar, Biratnagar, Nepalgunj, Chaurjhari, Surkhet, Rolpa, 

Jumla, Kolti, Mahendranagar, Dhangadi, Silgadi, Tikapur, Sanphebagar) existuje letecké spojení s 

Royal Nepal Airlines a několika soukromými společnostmi, váhový limit je 15 kg na osobu. Lety 

však bývají často rušeny nebo zpožděny díky počasí. Letecké společnosti nabízejí turistům 

v průběhu celého roku závratné a dech vyrážející lety nad horami (brzy ráno).  

Mezi třemi městy údolí Kathmandu fungují pravidelné autobusové linky. Autobusový 

terminál se nachází v Gongabu (nový autobusový terminál) a v Bagbazaru (starý autobusový 

terminál). Mimo údolí se lze dopravit autobusem z terminálu v Gongabu. Silniční síť je nekvalitní a 

cestování autobusy je značně vyčerpávající. V horských oblastech se vyskytují pouze nezpevněné 

cesty pro pěší.  

 

Kultura a obyvatelé 

 

Nejdůležitějším aspektem nepálské kultury je náboženská harmonie a vzájemné soužití mezi 
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Hindy, Budhisty, Muslimy a ostatními žijícími v této zemi míru. Nepál má okolo 20 milionů 

obyvatel zahrnujících různé etnické skupiny, rasy a kmeny. Základní dělení je na Indoíránce, 

Tibeťany, Mongoly a Tibeto - Barmánce. Tyto skupiny se dále dělí na různé etnické skupiny 

a podskupiny žijící v různých regionech, nosící rozdílné oblečení a hovořící různými jazyky a 

dialekty. Obyvatelé indoíránského původu žijí hlavně v Terai a nižších 

hornatých oblastech, zatímco Mongolové a Tibeto-Barmánci obývají 

údolí a střední Himálajský region. Lidé tibetského původu žijí 

převážně v Himálajském regionu. Jsou známi pod různými jmény jako 

− Gurungs, Magars, Rais, Limbus, Sherpas, Newar, Tharus, Yadavs, 

Rajbhansi, Brahamins, Chettris, Thakuris, Ranas, atd., všichni jsou 

však hrdí na označení Nepálci. Průměrná hustota obyvatel je 132 na 

km čtvereční.  

V průměru se Státním náboženstvím v Nepálu je hinduismus, 

druhým nejrozšířenějším náboženstvím je buddhismus. Mnoho Nepálců jsou stoupenci jak 

hinduismu, tak mahájánového buddhismu, tyto víry se v Nepálu vzájemně prolínají. Jejich 

stoupenci je převážná většina obyvatelstva (90 %). Některé kmeny se hlásí k místním sektám 

tibetského buddhismu-lámaismu (5 %) a jiné stále ještě lpí na původních kmenových kultech (např. 

na předbuddhistických formách lidového náboženství − bönismus). Islám vyznává asi 3 % 

obyvatelstva. Z příslušníků ostatních náboženství žijí v Nepálu především křesťané a džinisté (2 %). 

Jedinečnými architektonickými památkami nepálské kultury jsou majestátní chrámy a pagody. Ať 

se jedná o chrámy nebo pagody, všechny vynikají dokonalým řemeslným zpracováním řezbářské 

práce, kovotepectví a kamenných soch.  

Nepál je zemí založenou na zemědělství. Kolem 90 % obyvatel je závislých na 

zemědělských produktech, jakými jsou rýže, pšenice, kukuřice, luštěniny, proso, koření a olejniny, 

které postačují pouze pro vlastní potřebu. Není zde žádný velký průmysl, pouze malé provozovny s 

ruční výrobou. Turismus se stává největším průmyslem přinášejícím většinu zisků v zahraniční 

měně. Představuje 15 % státních příjmů, a proto se stává vítaným faktorem nepálské ekonomiky. 

 

Svátky a oslavy 

 

Nepál je zemí slavností. Nepálci uctívají různé bohy a bohyně, navštěvují kaple, dodržují 

půst a hodují během svátků. Mezi nejvýznamnější patří Dasain (říjen), který se slaví v celém 

Nepálu a obětují se při něm stovky zvířat. Opakem je pak svátek Tihar (listopad) při kterém jsou 

zvířata oslavována. Mezi další festivaly a svátky patří vodní Holi (březen) a Chaitra Dasain (duben) 

při kterém jsou opět obětována zvířata. Mezi hinduistické festivaly patří Haribodhini Ekadashi 
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(listopad) a Maha Shivaratri (březen), kdy oba probíhají v Pashupatinathu, dále pak Gai Jatra 

(srpen) v Kathamandu a Krishna Jayanthi (srpen−září) v Patanu. Buddhistické oslavy zahrnují Mani 

Rimdu (listopad) v Solu Khumbu, Buddha Jayanti (květen) v Kahtmandu a Losar (únor) oslavující 

tibetský Nový rok v Swayambhunathu, Jawalakhelu a horských oblastech. Většinu svátků provází 

divadelní představení, náboženské ceremonie a průvody v tradičním oděvu s obětinami, barvité 

tance a bohaté oslavy. 

 

Nákupy 

 

Místní řemeslné výrobky a umělecké předměty jsou téměř 

výhradně vyráběny ručně a jsou velmi pěknými suvenýry za 

přijatelné ceny. Patří mezi ně ručně vyrobená keramika, stříbrné 

a zlaté šperky, mosazné, měděné a bronzové sošky, předměty 

vyřezávané ze dřeva a další ručně vyráběné umělecké předměty, 

tradiční obrazy, tapisérie, vlněné pokrývky a koberce. Nákupy 

trvanlivých potravin a spotřebního zboží kromě velkých měst 

jsou značně omezené, protože většina zboží se dováží z Indie 

nebo Číny, proto byste měli mít dostatečné zásoby na celou vaši 

cestu. Smlouvání při nákupech je běžnou záležitostí, musí však probíhat s úsměvem a být bráno 

spíše jako společenský rozhovor než záležitost života a smrti. 

 

 

 

Oblečení 

 

Teploty v Nepálu se mohou neuvěřitelně rychle měnit při 

přechodu dne v noc, ze stínu na slunce, ve výškách nad 3 000 m jsou 

dny teplé, ale rána a noci mohou být velmi chladné. Oblečení závisí na 

místě a době, avšak doporučuje se být vybaven jak lehkým letním, tak 

teplým zimním oblečením a pro každé období pak i lehkou bundu 

nebo svetrem. V horských oblastech nebo v Kathmandu Valley je teplé 

oblečení vždy nutností. Lehké oblečení se doporučuje od května až do 

října. Teplé oblečení je nutné od října do března, v zimě pak standardní 

zimní oblečení. V případě návštěvy v období dešťů je nezbytnou součástí vybavení deštník nebo 

pláštěnka. Potřebujeme pevnou a pohodlnou obuv. Ženy by neměly mít na sobě krátké šortky nebo 
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šaty. Při trekingu budete potřebovat také spací pytel, karimatku, klobouk proti slunci, sluneční 

brýle, opalovací krém, láhev na vodu, baterku, dezinfekční mýdlo a přípravek proti vším. Při pobytu 

v džungli pak i repelent. Nezapomeňte toaletní potřeby a osobní léky.  

Decentní oblečení se vyžaduje v náboženských areálech. Při vstupu do jakékoliv svatyně si 

zujte boty, ramena a kolena musejí být kryty oděvem. Ignorování těchto pravidel bude vážnou 

kulturní a náboženskou urážkou a u zbožných obyvatel vzbudí velké pohoršení. 
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