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Úvod 

Sociokulturní  znevýhodnění    

     Problematika sociokulturního znevýhodnění začíná být více zdůrazňována společně 

s tématy evropské a mezinárodní společenské integrace, resp. Globalizace, zejména 

v souvislosti s otázkami přistěhovalectví a zvýšené migrace obyvatel. S problematikou 

sociokulturně znevýhodněných skupin se musí aktuálně vyrovnávat i naše společnost. Soužití 

s etnickými a dalším sociokulturními menšinami je však tématem podstatně starším a 

složitějším. 

Sociální a sociokulturní znevýhodnění bývá spojeno s následujícími problémy: 

jazyková bariéra; 

národnostní nebo rasová odlišnost; 

zdravotní handicap; 

nízký sociální a ekonomický status; 

sociálně patologické prostředí rodiny nebo 

komunity; 

ústavní výchova. 

     Lidé takto znevýhodnění velmi často podléhají různým formám sociální izolace a 

diskriminace (rasové, národnostní, politické, kulturní, vztahové a sociální). Mívají silnější 

přirozenou tendenci setkávat se a komunikovat především mezi sebou a vytvářet minoritní 

subkultury- tím se eliminuje jejich sociální deprivace a izolace jednotlivců, ale zároveň se 

prohlubují bariéry mezi minoritou a většinovou společností. 

     Děti vyrůstající v sociokulturně znevýhodněném prostředí se mnohdy potýkají s těmito 

typickými problémy: 

frustrace základních potřeb (primárních, emočních, vztahových), 
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silný bezprostřední vliv sociálně patologických jevů, 

deviace v hodnotovém systému a etice, 

absence životních jistot a cílů, 

přijímání neadekvátních rolí 

ztížené podmínky seberealizace a sociální integrace. 

     Potřeba naučit se toleranci, porozumění a přijetí nejrůznějších odlišností u druhých lidí se 

týká každého z nás. Jako učitel velice oceňuji v RVP průřezové téma Multikulturní výchova, 

kde se žáci učí právě toleranci a respektu k odlišnosti druhých. 

 

 

Sociokulturně znevýhodňující prostředí 

 

     Tento pojem nacházíme především v pedagogice. Rozumí se pod ním prostředí, do kterého 

je dítě socializováno a enkulturováno (většinou na úrovni rodiny) a které ovlivňuje jeho 

psychický, především kognitivní vývin negativným způsobem. Definice tohoto prostředí se 

může odvíjet od definice sociální skupiny nebo kategorie, v rámci které je situováno. 

Většinou jde o rodiny s nižšími příjmy, nižší úrovni vzdělání a kvalifikace svých členů, více 

ohrožené nezaměstnaností a sociálně-patologickými jevy, s nižším sociálním statusem a nižší 

kvalitou života.  K tomu může přistupovat kulturní nebo subkulturní příslušnost odlišná od té 

majoritní, která dále znevýhodňuje děti při integraci do monokulturně orientovaného 

školského systému (faktory: horší znalost vyučovacího jazyka, odlišné aspirace ve vztahu 

k vzdělávání, odlišné vzory chování, odlišný hodnotový a normativní systém atd.). Děti ze 

sociokulturně znevýhodňujícího prostředí bývají z rozmanitých důvodů ve významně nižší 

míře vystavovány smyslovým a jiným podnětům stimulujícím jejich celkový vývoj. Při 

komparaci se „standardními" dětmi jejich věku bývá u nich m.j. pozorovaný nižší stupeň 

rozvoje jemné motoriky, slabší koordinace vizuálního vnímání, kvantitativně omezenější a 

kvalitativně jinak orientovaná slovní zásoba, horší vyjádřovací schopnosti, menší počet 

zvládnutých abstraktních konceptů a nižší stupeň rozvoje vyšších i nižších kognitivních 
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kompetencí. Bohužel, až donedávna docházelo v ČR při určovaní předškolské vyspělosti 

dítěte, na základě kterého bylo nebo nebylo doporučené jeho zařazení do speciální školy, 

k záměnám sociokulturního znevýhodnění s organickým poškozením. Týkalo se to hlavně 

romských dětí. 

  

Sociokulturně znevýhodnění a pohyb a hra jako nástroj integrace 

Obecně plní hra a sport následné funkce: 

 preventivní funkce - soustřeďuje pozornost žádoucím směrem, potlačuje nudu a tím 

předchází nežádoucím projevům zejména u mladých lidí (alkohol, drogy, trestná 

činnost) 

 zdravotní funkce- upevňuje zdraví a rozvíjí tělesnou zdatnost, vytváří návyky 

správné životosprávy, otužuje 

 sociální funkce - sdružuje lidi, dává jim společný cíl, motivuje k vyšším výkonům, 

podílí se na vytvoření žádoucích charakterových vlastností jako smysl pro kolektiv, 

přátelství, spravedlnost, čestnost, statečnost, skromnost, houževnatost, vytrvalost, 

zodpovědnost, ukázněnost 

 ekonomická funkce - její význam se stále zvyšuje, zejména v profesionálním sportu a 

pro organizátory sportovních aktivit, jelikož sport se stal businessem  

 volnočasová funkce - vyplňuje žádoucím způsobem volný čas - navazuje na 

preventivní funkci, sport přináší odpočinek a relaxaci  

 

O spolupráci a vztazích 

      Pro žáky může být téma spolupráce nezajímavé a zbytečné, protože dnešní doba klade 

důraz na individualismus, bezohlednost a soutěžení s druhými. Proto je 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, 
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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, na rozvoj spolupráce a na rozvoj 

vztahů, ale ve skutečnosti se oba cíle prolínají v každé z uvedených her. Vždy je ale třeba 

klást důraz na to, aby byli aktivní všichni členové skupiny a každý byl tak 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 ve třídě či v tělocvičně výrazně zvyšuje úspěšnost a rychlost v řešení 

úkolů všeho druhu. Je to jako když se spojují jednotlivá vlákna – jejich spletení je více než 

násobek původní síly. 
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Hry na rozvoj vztahů ve skupině    

   Skupina lidí drží při sobě, pokud 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 spolu zkrátka dobře, je třeba vztahy podporovat a zlepšovat každou společně 

strávenou chvílí. Pokud to ale občas skřípe, není třeba věšet hlavu, všechno se dá 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. 

   Je důležité, 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

 

 

 

Zásobník her na rozvoj spolupráce a vztahů ve skupině 

 

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 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.   
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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 
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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 mu snaží pomáhat, dělat radost…prostě být přítelem- ale pomáhat nezištně 

a nenápadně! Po skončení každý hádá, kdo byl jeho tajným přítelem, podle čeho to poznal, co 

se mu líbilo, že pro něj dělal… 

 

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 potěší. 

 

Baterka 

- pomůcky: papír a tužka pro každého člena skupiny 

Hra vhodná na konec pobytové akce ve chvíli, když jsou 

všichni plní skvělých zážitků. Dobrá nálada a přebytek 

pozitivní energie však nemusí trvat na vždy, 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. 
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Smíření vlaštovkou 

- pomůcky: tužka, papír, nůžky  

Občas se stane, že se s někým pohádáme nebo mu ublížíme. A omluvit se bývá těžké. Říct 

promiň, je mi to líto, je těžké. Lze to zkusit i trochu jinak: Vytvořit společně několik 

vlaštovek z papíru, vymyslet různé omluvy (Promiň, že jsem byl protivný. Mrzí mě, že jsem 

se tě dotkla. atd.) 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 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.  
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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! 

 

 

Život 

CÍLE: Hluboké vcítění do života lidí, kteří se odlišují od běžné populace, vnímání jejich 

přání, snů obav i každodenního života. 

 

ČAS: 45 MINUT 
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POČET HRÁČŮ: 1 – 15 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE: starší 

 

PROVEDENÍ 

Rozdejte každému hráči karty (viz příloha) a dejte jim pět minut na to, aby si představili 

sami sebe jako člověka na kartičce. Jak se jim žije v České republice, co mají za sebou, jaké 

mají sny do budoucnosti, co je nejvíc trápí… 

V dostatečně velkém prostoru postavte všechny hráče do řady. Postupně čtěte jednotlivé 

výroky (níže). Pokud hráč (respektive postava z karty) souhlasí s výrokem, udělá krok vpřed. 

Pokud nesouhlasí, udělá krok zpátky. Kdo se dostal nejdál? Kdo skončil úplně na konci? 

DISKUSE 

Diskusi začněte tím, že hráči popíší svoje postavy. Zkuste je přimět, aby obsah karty 

stručně převyprávěli vlastními slovy. Začněte od těch, kteří se propracovali nejdál od výchozí 

řady, a postupujte až na konec pořadí. 

Ptejte se, jak se kdo cítil, jaké dojmy měli lidé z první třetiny, ze středu a na konci, jaké 

pocity měli z hráčů, kteří se umístili jinde než oni… 

HRY NA SCHŮZKU 

 

 
KARTY 
SKUPINA S HENDIKEPEM 
Dana 

Je mi patnáct let a jsem od narození hluchoněmá. Dokážu plynně komunikovat ve znakové 

řeči. Aktivně se angažuji v našem klubu pro mládež, ráda čtu a koukám na filmy. 

David 

Je mi devatenáct let a právě jsem dokončil střední školu. Jsem po mozkové mrtvici a dělá 

mi potíže pohybovat rukama a nohama. Ve škole jsem měl asistenta, který mi pomáhal. 

Dělal jsem hodně sportů a i teď hodně plavu. Mám motorové kolečkové křeslo. 

Honza 

Mám akutní schizofrenii. Předtím, než jsem začal brát prášky, slýchával jsem ve své hlavě 

hlasy, které mi říkaly, že mi lidé okolo mě chtějí ublížit. Teď už je to lepší. Učitelé ve škole mi 

pomáhají, abych v látce nezaostal za ostatními. I kamarádi mi hodně pomohli. Hodně mě baví 

koukat na filmy, ale nelíbí se mi, jak jsou ztvárněni lidé s psychickou nemocí. Jednou bych se 

sám chtěl stát režisérem.SKUPINA GAYŮ, LESBIČEK, BISEXUÁLŮ RANSSEXUÁLŮ 
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Anna 

Je mi dvacet let. Miluju hudbu a vyhrála jsem několik soutěží ve zpěvu. Rodiče nevědí, že 

holka, se kterou mě tak často vídají, není jen moje kamarádka, ale že s ní chodím. Vůbec 

nevím, jak jim to jednou řeknu. Cítím se tak nějak nesvá, když se mluví o sexualitě. Ve škole 

pořád slýchám nevybíravé narážky na homosexuály. Je mi to líto a štve mě to. 

 

 

 

Jarda 

Jsem gay, ale neřekl jsem to nikomu. Od svých deseti letech jsem upoután na kolečkové 

křeslo. Marně přemýšlím nad tím, jestli jsou horší urážky, které lidé pronášejí na adresu 

homosexuálů nebo podivně ochranitelské postoje, které mají vůči lidem s hendikepem. 

Tonda 

Jsem hrdý na to, kdo jsem. Mám spoustu kamarádů mezi gayi i heterosexuály. Až dokončím 

školu, chtěl bych se stát doktorem. Mí rodiče mi byli vždy ve všem oporou. 

Jsem gay.SKUPINA UPRCHLÍKŮ A ŽADATELŮ O MEZINÁRODNÍ OCHRAN(AZYL) 

Pierre 

Pocházím z Kinshasy v Kongu. To je ve střední Africe. Do České republiky jsem se dostal 

před dvěma lety, když mi zemřeli oba rodiče. Jsem členem fotbalového týmu nedaleko hostelu, 

kde teď bydlím. Našel jsem si tam hodně kamarádů. Všude potkáte hloupé lidi, kteří na vás 

mají narážky, ale už jsem se je naučil ignorovat. Není to vždycky lehké. Hodně mi chybí moje 

rodina, která by mi pomohla v těžkých chvílích. 

Mary 

Jsem z Kábulu v Afghánistánu. Do České republiky jsem utekla v roce 2001, abych se dostala 

pryč ze života pod Talibanem. Byla to sem pěkná dálka. Moje rodina musela všechno opustit 

a utéct do uprchlického tábora v Pákistánu. Pak jsme se dostali do skupiny lidí, kteří mířili do 

České republiky. Je fajn, že tu můžu svobodně chodit do školy, ale často mi chybí moji 

kamarádi a ráda bych se vrátila domů. 

Lena 

Do České republiky jsem přišla před čtyřmi roky. Ráda bych si tu našla kamarády, ale zdá se 

mi, že Češi nejsou moc přívětiví. Doma mluvíme rumunsky. Myslím, že v Česku moc dlouho 

nezůstanu. Mám stále problémy s češtinou, a tak mě zařadili do nižší třídy. 

Cais 
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Narodil jsem se v Praze a žiji tu celý život. Je mi patnáct. Rodiče přišli v roce 1990, 

vybudovat lepší život. Pak za námi přijela i moje babička. Mám přátele Čechy a čeština je 

mým hlavním jazykem, ale rodiče mluví vietnamsky. Hrozně rád poslouchám babičku, když 

vypráví o Vietnamu. Nikdy jsem tam nebyl, ale určitě bych se tam chtěl podívat. 

Martina 

Žiju v Ústí nad Labem. Můj táta chodí do práce, máma je doma a stará se o mé sourozence. 

Ve škole mě to moc nebaví, je tam jen málo Romů a Češi se s námi nebaví. Nemají nás rádi. 

Naštěstí to nemám daleko do Romského komunitního centra, kde máme každé odpoledne 

přichystaný program. Trávím tam veškerý čas, kdy nemusím pomáhat mámě doma. Hodně 

zpíváme, tancujeme a hrajeme na různé nástroje, tím se vždycky skvěle odreaguji. 

Nijda 

Můj táta vlastní obchod s rychlým občerstvením v centru. Já a máma mu hodně pomáháme, 

ale moc nám to nevadí, je to tam celkem fajn. Hodně se stýkáme s dalšími Libanonci tady 

ve městě, můj přítel je také Libanonec. Umím celkem dobře česky, ale kamarádit s Čechy mě 

moc neláká, a navíc je to hodně těžké, když vypadáte jinak než oni. O moc raději trávím čas 

třeba v tátově obchodě nebo na velkých večeřích se známými.SKUPINA LIDÍ Z VĚT 

Jana 

Bydlím s matkou v malém bytě v Liberci. Do školy chodím celkem ráda, ale štve mě, když 

si ostatní povídají o tom, kde všude byli o prázdninách a o značkových botách, které jim 

rodiče koupili. Já si značkové oblečení nemůžu dovolit a musím pracovat, abychom s mámou 

zaplatili všechny výdaje. Ráda bych měla nějaké normální koníčky, ale nemám na ně čas. 

Robert 

Vyrůstal jsem v katolické rodině. Když jsem chodil do školy, začala jsem mít o víře jistě 

pochybnosti a na vysoké škole už ze mě byl ateista. Připadá mi směšné, že právě náboženství 

bylo příčinou tolika světových konfliktů. Vadí mi, když lidé automaticky předpokládají, že 

jsem katolík. 

 
VÝROKY 

1. Očekávám, že v televizi nebo v novinách uvidím lidi jako jsem já. 

2. Můžu si být jistý, že se ve škole budu učit o historii lidí stejných jako já. 

3. Nakupuji v obchodě nedaleko místa, kde bydlím, a seženu tam vždy cokoliv, co 

zrovna potřebuji. 

4. Můžu zajít ke kadeřníkovi a vím, že tam bude někdo, kdo mě ostříhá a učeše 
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podle toho, jak sám chci. 

5. Když slyším o našem národním dědictví, dozvím se i o přínosu lidí jako jsem já. 

6. Mohu jít nakoupit sám, bez toho, abych se obával, že mě bude někdo sledovat, 

že budu obtěžován nebo že se mi někdo bude vysmívat. 

7. Když jdu do školy, vidím v učebnicích lidi jako jsem já a slyším o lidech jako 

jsem já ve vyučování. 

8. Moje rodina se nemusí bát, že nenajde vhodné místo, kde bude bydlet. 

9. Moji sousedé nemají problém s tím být milí a přátelští k mojí rodině. 

10. Když půjdu k doktorovi, jsem si jist, že mě neodmítne kvůli tomu, kdo jsem. 

11. Můžu jít do obchodu, kde prodávají hudbu, a najít CD z hudbou mojí kultury. 

12. Nikdy nemusím mluvit za skupinu lidí, jako jsem já, a vysvětlovat, jaké to je být 

příslušníkem takové skupiny. 

13. V situacích, kdy používám kreditní kartu nebo šek, se na mne nikdo nekouká 

podezíravě. 

14. Můžu se věnovat jakémukoliv sportu, o který mám zájem. 

15. Mám každodenní přístup k internetu. 

16. Můžu se zamilovat, do koho chci. Moje rodina, ani moje okolí s tím nemá žádný 

problém. 

17. Alespoň jednou za tři měsíce si můžu koupit nové oblečení 

(Zdroj: Education pack a Kompas — manuál pro výchovu mládeže k lidským právům) 

 

 

Projekt Poznejme se 

 

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 
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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: seznámit se 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. 

 

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 
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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.  

     Následně 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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JÓGA 

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) Hra – honička sochařská 

Podle počtu žáků a velkosti plochy stanovíme 3-5 honičů, ostatní jsou honěni. Honičí 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 3x.  

Vyzkoušíme plný dech v lehu na zádech, postupný hluboký nádech nosem, pomalý dlouhý 

výdech ústy. Opakujeme 5x. 
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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. 

 

 

...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 do výchozí 

pozice. 
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...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. 

(pohyb motýlích křídel) 

 

...a my jdeme za chvíli okouzleni vší tou krásou 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 
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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 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. 

 

 

 

...poté 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 
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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 našli velký strom, v jehož stínu si odpočineme. 

 

(můžeme přidat i jiná zvířata) 

 

 

D) Relaxace: 

v lehu na zádech – postupné uvolňování od špiček nohou po čelo 

popř. Dotyková relaxace – v lehu na zádech, koncentrace do určitých částí těla, procítění 

doteků, které v místě vznikají. 

(s hudbou) 

 

Název projektu: Šikana není řešením problémů 

 

Název tématu: Osobnostní a sociální výchova 
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Cíl: Projekt je určen pro žáky jakéhokoli ročníku praktické školy či odborného učiliště a klade 

si za cíl, seznámit žáky s hrozbami a dopady chování, které je označováno jako šikana. 

Projekt bude realizován v rámci hodin občanské výchovy, či jako samostatný jednodenní 

miniprojekt místo celodenní výuky. Jedná se o čtyřhodinový projekt, v němž se účastníci 

projektu seznámí s touto problematikou blíže, poznají nástrahy, znaky a dopady tohoto 

jednání. Zaměření tohoto projektu je příležitostí na odhalení vzájemných vztahů ve skupinách. 

 

Kompetence k učení 

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

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

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

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě  

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

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

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

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

 

Kompetence k řešení problémů 

- promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a 

zkušeností 

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

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení 

- samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení 

Kompetence komunikativní 

- naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje  

- rozumí různým záznamům, obrazovým materiálům, běžně užívaných gest, zvuků a 

jiných informačních a komunikačních prostředků 

- využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

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

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

pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

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

k druhým lidem  

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

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

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

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

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

sebeuspokojení a sebeúcty  

 

Kompetence občanské 

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

do situací ostatních lidí 

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

svých práv a povinností ve škole i mimo školu  

- rozhoduje se zodpovědně podle dané situace  

 

Kompetence pracovní 

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

nové pracovní podmínky  

- využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

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

vzdělávání a profesním zaměření  

 

Mezipředmětové vztahy: 

1. Jazyk a jazyková komunikace  

2. Informační a komunikační technologie  
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3. Člověk a jeho svět  

4. Člověk a společnost  

Délka projektu 

pro 4 skupiny: 1.skup. cca 15-20 ž./ cca 50 min. 

 

Organizace miniprojektu 

 

1. ÚVOD 

Hodina by byla uvedena hrou „Ulička očisty“. Hra spočívá v tom, že se vytvoří dvě řady 

žáků a mezi nimi je ulička. Každý z nich projde touto uličkou se zavřenýma očima 

(můžeme použít i šátek). Ostatní (stojící) se k němu vyjádří buď pohlazením, pokud toho 

dotyčného mají rádi, nebo je jim sympatický. Pokud k němu ovšem cítí nějaké nesympatie 

či dotyčný jim nějakým způsobem ublížil, tak jej mohou lehce plácnout (žádné tvrdé 

údery či bití). Z této hry by se mělo dát vypozorovat, zda se ve třídě vyskytuje šikana či ne 

(náznaky, ne vždy hra potvrdí postoj k dotyčnému). 

  

2. DISKUSE 

Po této části by si žáci sesedli do kruhu a povídali si o daných pocitech. Aby se prolomila 

komunikační bariéra, je dobré použít na předání slova např. kámen. Kdo drží kámen 

v ruce, má slovo, pokud již nechce mluvit, kámen předá dále. Každý by se měl alespoň 

jednou větou či neverbálním vyjádřením vyslovit, jaké prožíval pocity, když procházel 

danou uličkou.  

(Můžeme také použít zcela jinou metodu, rozdáme žákům, výkresy a doprostřed 

rozprostřeme pastelky, fixy i barvy a každý z nich má vyjádřit své pocity danou barvou, 

poté bychom opět mohli rozebrat, proč tuto barvu zvolili a proč to tímto způsobem 

vyjádřili, nemusí odpovídat každý.) 
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3. HLAVNÍ ČÁST 

Následující část by byla věnována tématu šikany, kdy by žáci měli prostor říci asociace, 

které je s tímto slovem napadají. (Tato část by neměla být příliš teoretická, ale především 

na praktické pochopení daného tématu, můžeme uvést spíše čtenou ukázku ze života, ale 

vhodnější je obrazový materiál, z něhož může být následně vytvořen i pracovní list). 

Pokud nemají žádné nápady, můžeme dopomoci např. obrázky, které budou znázorňovat 

různé situace a my se jich budeme ptát, zda-li by toto chování již zařadili do šikany či ne. 

Můžeme využít i video materiál, kdy si opět můžeme pustit různé situace a diskutovat nad 

nimi. 

   

4. ZÁVĚR 

Na závěr by byla zařazena další hra, která by se zaměřovala na vytvoření „Řádu proti 

šikaně“, neboť se žáci již dozvěděli, co to je, jak by se k sobě neměli chovat (jak šikaně 

předcházet), a proto by spolupráce měla být skupinová a každý by měl dostat slovo.  

 

Další návrhy, které lze do hodiny, dle časového rozsahmu mimo jiné zařadit: 

Hru „Papírová válka“. Žáci si mají nadělat papírové koule z novin (každý 5), a poté mají 

hodit 3 koule svému oblíbenému spolužákovi, nebo tomu, kdo je jim sympatický, nebo koho 

mají rádi, a zbylé dvě jednomu nebo dvěma kamarádům. Po hře se opět rozebírají pocity žáků 

(možnost využití papíru a vyjádření barevné abstrakce, možnost psané formy nebo mluveného 

slova). 

Na stmelení kolektivu je dobrá hra „Naše městečko“, která však potřebuje delší časovou 

dotaci. Celá skupina žáků dostane velký arch papíru a k tomu pastelky a jiné pomůcky a mají 

společně vytvořit městečko, kde by chtěli bydlet atd. Hra je výborná na komunikaci mezi 

žáky, musí se dohodnout, co je pro jejich městečko nejdůležitější, co by tam nemělo chybět, 

kdo, kde, co by mělo stát. Každý si obhajuje svůj názor. Po vytvoření společného města, pak 

prezentují, co vytvořili. Tato hra by se dala poté celkově prezentovat i s ostatními skupinami, 

které by taktéž byly účastny tohoto projektu, tudíž by vznikla 4 městečka a každý by měl ten 

svůj názor, proč zrovna takové. Na to by se dala navázat další spolupráce a to, že by měli 
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vymyslet, kdo bude ve městě dělat starostu, a kdo bude zastávat jiné funkce, které jsou 

potřebné na chod daných institucí. I zde z práce žáků můžeme vypozorovat, kdo je vůdčí typ 

ve skupině, kdo je outsider apod. Musíme dohlédnout, aby se každý podílel na spolupráci. 

Hra na pocity probíhá v několika fázích a opět z ní můžeme vysledovat vztahy 

v kolektivu. V první části mají žáci zavřeny oči a dají ruce před sebe, chodí kolem sebe a 

vždy sousedovi plácnou po rameni. Ve druhé části opět všichni zavřou oči a zase dají ruce 

před sebe, ale tentokrát toho souseda pohladí po rameni. V třetí části se nikdo nesmí nikoho 

dotknout. V poslední se posadí všichni do kruhu a každý, může začít kdokoliv, ale každý má 

právo říci, že nechce odpovídat, sdělí své pocity. Slovo předáváme dotykem např. na ruku, 

rameno, nohu. 

   

Hry stmelující kolektiv, tam bych zařadila např. mumie z toaletního papíru, kdy soutěží 

dvě dvojice na čas, která dříve zamotá stojícího spolužáka do mumie.  

Sbližující hrou je tanec s balonky, které jsou mezi obličeji dvou tančících spolužáků 

(opřeny o čela), tzn. že tanečních párů je více a ostatní se snaží těm druhým tento balónek 

vybrnknout. 

Rozehřívací hrou je „Babka Žvanilka“. Jsou určeni např. 2 hlavní, kteří mají za úkol 

někoho plácnout po rameni, koho plácnou, ten se musí zastavit a žvanit. Poté je určen ještě 1, 

který má moc říci větu: „Jsi vysvobozen“, ten se nás dotkne, tudíž stojící může přestat žvanit 

a opět chodit. 
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Metodika rovných příležitostí byla zpracována v rámci projektu ESF 
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