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Část první 
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Pravidla komunikace ve skupině 

Ročník: 4. a 5. ročník 

Časový rozsah: 2 hodiny1  

Místo a podmínky: třída nebo klubovna2  

Cíle: seznámit se s pravidly vzájemné komunikace ve skupině, učit se přijímat právo každého 
člena skupiny na pozornost ostatních a být respektován v odlišnosti svého projevu 

Použité metody: komunitní kruh, myšlenková mapa, skupinová hra, moderovaná diskuze 

Pomůcky: velký arch papíru, barevné fixy, tamburína, barevné kuličky nebo víčka od pet-lahví 
do každé dvojice, drobný předmět pro předávání v kruhu (míček, kamínek, kulička, mušle,…), 
karty tří základních pravidel komunikace ve skupině 

Průběh lekce: 

Motivační písnička Povídání 

G C G 

Povídání, povídání - to je naše chvíle. 

C G C D 

Těšíme se na setkání, je nám spolu mile. 

G C G 

Povídání, povídání - to je naše chvíle. 

C G C D G 

Těšíme se na setkání, je nám spolu mile. 

(Píseň se zpívá na melodii Zapadání od autorů J. Uhlíře a Z. Svěráka.) 

 

 



Metodika osobnostní a sociální výchovy 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 9 (celkem 125) 
 
 

 

 

  

Uvedení do tématu - otázka 

Děti se posadí do kruhu, ve kterém leží velký arch papíru s otázkou:  

„Jak se k sobě lidé musí chovat, když si chtějí spolu povídat?“  

Pomocí myšlenkové mapy děti formulují odpovědi na zadanou otázku. Přijímáme všechny 
nápady a snažíme se je nehodnotit (potřebujeme každý nápad). Všechny odpovědi se postupně 
zapisují na papír. Po vyčerpání nápadů dětí lektor přidá 3 karty se základními pravidly 
komunikace ve skupině, které v diskuzi propojí s nápady na papíře.  

Na každé z karet je znázorněno jedno pravidlo: 

1. Právo mluvit – můžu mluvit, když mám slovo 

2. Právo zdržet se – nemluvím, když nechci 

3. Úcta a respekt – bereme tě takového, jaký jsi  

 

Skupinová hra Domluvíme se? 

Skupina se rozdělí do dvojic. V první části hry si děti vyzkouší jaké to je, když při rozhovoru 
chybí naslouchání. Na znamení lektora (tamburína) začne jeden z dvojice vyprávět pohádku 
(např. O červené Karkulce) a druhý zpívat písničku (např. Prší, prší). Asi po jedné minutě zazní 
druhé znamení a první část hry je u konce. V druhé části hry dostane každá dvojice barevnou 
kuličku a mluvit nebo zpívat může pouze ten, kdo ji drží v ruce. Přitom se budou snažit o to, 
aby každý z dvojice dostal stejný časový prostor. Časový interval pro druhou část hry je asi 2 
minuty. 

Příklad expozice hry: „Rozpočítám vás na jedničky a dvojky. Jedničky, zvedněte pravou ruku a 
otočte se ke svému sousedovi po pravé ruce. Dvojky, vy zvedněte levou ruku a otočte se ke 
svému sousedovi po levé ruce. Teď máte dvojice. Postavte se naproti sobě tak, abyste měli 
kolem sebe trochu místa. Určitě všichni znáte pohádku O červené Karkulce a písničku Prší, 
prší. Až vám dám znamení tamburínou takto (…), začnou jedničky vyprávět pohádku 
O červené Karkulce. Dvojky, vy ve stejnou chvíli budete zpívat písničku Prší, prší. Přestanete, 
až uslyšíte druhé znamení (…).“ (cca po 1 minutě) „Teď vám rozdám do každé dvojice jednu 
kuličku a zkusíme si to ještě jednou. Tentokrát však bude mluvit nebo zpívat jen ten, kdo drží 
v ruce kuličku a druhý z dvojice bude poslouchat. Zkuste se ve dvojici vystřídat tak, abyste se 
dostali ke slovu každý na stejně dlouhou dobu.“ (cca 2 minuty) 
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Otázky k reflexi hry:  

(Reflexe probíhá opět v kruhu.) 

Jaké to bylo, když jste mluvili a zpívali oba najednou? 

Rozuměli jste si navzájem? 

Která část hry byla pro vás příjemnější a proč? 

Dařilo se vám ve dvojici mluvit stejně dlouhou dobu? 

Otázky formuluje lektor a dává slovo dětem předáním drobného předmětu (míček, kamínek, 
mušle,…). Děti si tak postupně propojí souvislost předmětu s předáním slova. 

 

Představení předmětu  

Lektor drží v ruce předmět (míček, kamínek, mušle,…), který představí dětem např. jako 
pomocníka, který má kouzelnou moc a tomu, kdo jej drží v ruce, pomáhá najít ta správná slova. 
Aby však kouzlo fungovalo, musí všichni dodržovat tři základní pravidla (zopakování pravidel 
pomocí karet z úvodní části lekce). Lektor řekne dětem zadání formou otázky a pošle předmět 
po kruhu. Sám mluví co nejméně příp. jako poslední z kruhu. Kontrola dodržování pravidel je 
zadána dětem. V případě porušení některého z pravidel, může kdokoliv ze skupiny beze slova 
zvednout kartu s daným pravidlem a ukázat ji ostatním. Odpovědnost za udržení kouzla 
předmětu tak částečně přejímají děti.  

Příklad expozice aktivity: „Teď jsme poznali, že je příjemnější mluvit, když nám ostatní 
naslouchají. Vezmeme si teď na pomoc tento míček. Představte si, že má kouzelnou moc 
a tomu, kdo jej drží v ruce, pomáhá najít hezká slova. Vyzkoušíme si to: budeme si teď míček 
postupně předávat po kruhu, a kdo jej bude mít v ruce, řekne jaká je jeho oblíbená barva a co 
rád dělá se svými kamarády. Vy ostatní jej pozorně poslouchejte a myslete na naše tři pravidla. 
Pokud se nám podaří pravidla dodržet, kouzlo mezi námi zůstane až do konce kruhu. Když si 
všimneš, že se nám kouzlo vytrácí, beze slova zvedni pravidlo, které je třeba si připomenout. 
To nám pomůže přivolat kouzlo zpět.“  

Otázky formulujeme v pozitivní a obecné rovině s ohledem na vyjadřovacích dovedností dětí. 
Cílem je, aby se děti spolu cítily bezpečně a také aby se o sobě něco dozvěděly. 
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Závěr  

Shrnutí lekce a opakování písničky Povídání. 

 

Poznámky: 

1 Lekce v rozsahu 2 hodin je určena pro úvodní seznámení se základními pravidly vzájemné 
komunikace ve skupině. Dle potřeby skupiny je možné v následujících lekcích na pravidla 
odkazovat až do jejich osvojení. Další variantou je každému z pravidel věnovat kratší 
samostatnou lekci. 

2 Neformální atmosféru ve skupině podpoří místnost vybavená kobercem nebo sedáky 
umožňující sezení na zemi. 

 

Literatura: 

Pavel Kopřiva, Jana Nováčková, Dobromila Nevolová, Tatjana Kopřivová. Respektovat a být 
respektován. 3. vydání. Pavel Kopřiva - Spirála, 2012. ISBN 978-80-904030-0-0 
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Karty pravidel komunikace ve skupině – pravidlo č. 1 (právo mluvit) 
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Karty pravidel komunikace ve skupině – pravidlo č. 2 (právo zdržet se) 
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Karty pravidel komunikace ve skupině – pravidlo č. 3 (úcta a respekt) 
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Ukázky dalších pomůcek a ilustračních materiálů 

 

 



Metodika osobnostní a sociální výchovy 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 16 (celkem 125) 
 
 

 

 

  



Metodika osobnostní a sociální výchovy 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 17 (celkem 125) 
 
 

 

 

  



Metodika osobnostní a sociální výchovy 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 18 (celkem 125) 
 
 

 

 

  

Ilustrace pozitivního a negativního chování k vyvozování pravidel ve skupině 

1 Kalábová Naděžda. Hry a pohádkové cestování. GRADA Publishing, Praha 2006. ISBN 80-247-1450-7. 180 s. 
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Ilustra ční karty a pomůcky k tématu Šašek Vašek1 

Popis: Děti se vydávají s šaškem Vaškem na pomyslnou cestu do říše fantazie a her. Jedou 
společně kouzelným vlakem, který řídí odvážný Vašek. Najdou dům plný překvapení, dům 
smíchu i pohádkový zvoneček. S ostatními dětmi ve skupině prožívají poutavá dobrodružství a 
přirozenou cestou se učí tvořit a spolupracovat. 

Cíl:  Rozvoj fantazie a tvořivosti, podpora aktivity a schopností dítěte, posílení spolupráce 
a vztahů ve skupině.  

 

 

 

 

 

 

 

Šašek Vašek a dům plný překvapení 
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UMAPOLI 2– kouzelné zaklínadlo pro dobrou náladu 

Zadání: Děti mají za úkol se s každým členem skupiny zastavit, podívat se na sebe a vyměnit 
si pozdrav formou zaklínadla umapoli, umapoli, umapoli. Jakmile se každý pozdraví s každým, 
aktivita končí a ve skupině vládne dobrá nálada. 

Cíl:  Umapoli je recept na osvěžení těla a mysli a k posílení srdce. Tento rituál obsahuje 
komickou složku. Jakmile mají děti vztekle vyslovovat kouzelné slovo umapoli, neubrání se 
a po chvilce propuknou v smích. 

2 Klaus W. Vope. Skupinové hry pro život 4. Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-519-6. 136 s. 
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POCITY 

Zadání: Pokuste se vyjádřit slovy pocity, které vidíte na obraze. 

Cíl:  Rozvoj vyjadřovacích schopností v oblasti pocitů a nálad. Podpora dovednosti citlivě 
vnímat emoce druhých a své vlastní. 
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DRUMBEN - využití v lekcích osobnostní a sociální výchovy 

Aktivity s drumbeny poskytují dětem prostor k sebepoznání a vedou je k přijetí zodpovědnosti 
za dění ve skupině. Umožňují dětem prožít společné souznění i projevit svou individualitu. 
Vytváří dětem podmínky pro odpočinek a relaxaci, která je důležitou součástí ped. procesu. 

Drumben je využíván pro dva typy aktivit: 

• pomůcka pro dílčí aktivity strukturovaných činností se skupinou (komunitní kruh, lekce 
OSV) 

• klíčový multifunkční nástroj v rámci tematického programu 

Příklady dílčích aktivit 

Deset vteřin bušení - libovolné bubnování k uvolnění přebytečné energie po dobu 10 sekund, 
kdy lektor odpočítává čas pomocí prstů a po vypršení času ukončí smluveným gestem. Umožní 
dětem naplnit potřebu drumben si vyzkoušet a uvolnit nahromaděnou energii. 

Moje nálada – nástroj k neverbální formě reflexe a vyjadřování pocitů ve skupině. Děti 
vyjadřují své pocity intenzitou a rychlostí úderů namísto hledání obtížných slovních výrazů. 

Já jsem tady – každý, kdo je na řadě, se „představí“ prostřednictvím krátkého a jednoduchého 
rytmu, ostatní jej 3x zopakují, poté beze slov ihned pokračuje další žák až do uzavření kola. 
Cvičení učí děti vzájemnému naslouchání a respektu. 

Básnička pro drumben: 

Bum bum ratata  

Bum bum plác 

Bum bum ratata 

Bum bum chňap a drap 

------- 

bum = tlesknutí 

ratata = do drumbenu udeří střídavě levá-pravá-levá ruka 

plác = do drumbenu udeří obě ruce najednou 
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chňap = uchopíme drumben 

drap = postavíme před souseda na smluvené straně 

Drumbeny takto pošleme po kruhu - aktivita končí, až se k nám vrátí ten náš. 

Relaxace s příběhem – lektor vypráví příběh, který doprovází střídající se intenzitou a výrazem 
rytmu, děti naslouchají a snaží svou hru přizpůsobit. Cílem je rozvíjení citlivosti a dovednosti 
vzájemného naslouchání. Intenzitou a rytmem lektor vede děti k relaxaci a uvolnění. 
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Na jedné lodi3 (ukázka strukturovaného tematického programu s drumbeny) 

Úvod:  

Deset vteřin bušení 

Vybubnuj své jméno – vyjádření vlastního jména pomocí krátkého rytmu (lze zapojit i hru na 
tělo), ostatní 3x zopakují 

Motivační hudba – naladění – např. soundtrack z filmu Piráti z Karibiku, spolu s hudbou čteme 
začátek příběhu: Je chladné a jasné ráno. Na obzoru, v přístavu, kotví loď…. 

Společná kresba lodi (předkreslená loď na velkém papíře) 

• jméno lodi 
• vlajka 
• posádka 

Bouře (hra na drumbeny) – skupinu rozdělit na tři části (vítr, déšť, hrom) 

Čteme druhou část příběhu: Když ztichl vítr a nebe se zase rozzářilo… 

Krokodýli v bažin ě – drumbeny jsou postaveny v řadě vedle sebe (o jeden méně než dětí) 
a představují vor, na kterém se mají námořníci dostat z lodi na ostrov přes bažinu plnou 
krokodýlů. Vor se dá do pohybu tak, že skupina postupně přenáší vždy poslední drumben před 
ten první. Krokodýli špatně vidí, ale velmi dobře slyší. Jestli nechtějí být sežráni, musí být 
úplně potichu. 

(lze doprovodit motivační hudbou, např. z pořadu Pevnost Boyard) 

Hledání potravy – v prostoru ostrova jsou na zemi míčky tří barev, které představují jednotlivé 
potraviny (maso, ovoce, voda), které je potřeba dostat bezpečně na loď – hodit přes bažinu 
s krokodýly do tří obrácených drumbenů – ty drží námořníci, kteří zůstali na lodi. 

Reflexe aktivity – Podařilo se zachránit většinu zásob? 

Relaxace – děti sedí v kruhu nebo leží na koberci, podkladová hudba – např. E. Morricone: The 
Mission (hoboj), čteme závěrečnou část příběhu (večer v jeskyni u ohně – noc – ráno – návrat 
domů) 

Závěrečné bubnování na motivační hudbu (např. E. Morricone: The Mission – rytmická část) 

Dokončení kresby lodi, reflexe 

3 Inspirováno metodickými materiály Mgr. Barbory Polívkové (www.arteda.cz) a Zdeňka Rollera (www.drumben.com)  
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DRUMBENY – multifunk ční nástroj i výtvarný objekt 

Ve dvou 90minutových hodinách probíhala výzdoba drumbenů pomocí dekoru či ornamentu 
jako opakujícího se motivu na zvolené podkladové barvě. Zadaným materiálem byl akryl 
s ohledem na dobré krycí vlastnosti a požadavek odolnosti proti otěru při následném používání. 
Velmi zajímavá byla volba drumbenu jako netradičního podkladu pro výtvarnou činnost, kdy se 
žákům mění nejen perspektiva pohledu na objekt z horizontální na vertikální, ale žáci si zde 
musí také poradit se zaobleným trojrozměrným podkladem.  

Motivace proběhla v rámci předcházející lekce osobnostní a sociální výchovy, a to formou 
aktivit s drumbeny, které byly vyzdobeny žáky z jiných tříd. Vyzdobené drumbeny pak budou 
používat sami při činnostech ve své třídě a budou sloužit také ostatním spolužákům ve škole, 
kteří se dozví, kdo je jejich autorem.  

První lekce by se dala rozdělit na tři části:  

1. Rozdělení žáků do tří skupin, příprava třídy a lavic, pokrytí ozvučné desky ochrannou 
vrstvou balicího papíru. 

2. Výběr a aplikace podkladové barvy na základě vzájemné domluvy ve skupině. K dispozici 
byly odstíny oranžová, červená, zelená, modrá, bílá a černá. 

3. Návrhy dekoru. 

Náplní následující lekce byly tyto činnosti: 

1. Výběr dekoru a výběr kontrastní barvy. 

2. Vzájemná domluva kompozice a společná malba dekoru na drumben. 

3. Vlastní prezentace hotových drumbenů. 
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Techniky tvořivého deníku pro děti4
 

Tvořivý deník je nástroj, který na základě psaní a kreslení procvičuje jazykové schopnosti 
a umožňuje dosáhnout lepšího sebehodnocení. Spočívá v jednoduchých cvičeních, které dítě 
provádí ve svém deníku nebo formou volných listů, které si zakládá do svého portfolia. Metoda 
podporuje sebeúctu a posiluje komunikační dovednosti. Rozvíjí také obrazotvornost, tvořivost, 
soustředěnost a chápavost. 

Techniky vytváří prostor pro bezpečné vyjádření individuality a přirozené kreativity dětí 
různého věku. Podporuje rozvoj verbální a neverbální komunikace, koncentrace i uvolnění. 

Uvedený výběr technik byl realizován s žáky 5. a 6. ročníku ZŠ v rámci lekcí osobnostně 
sociální výchovy. 

Mé jméno 

Zadání: Vytvoř své vlastní originální logo, které bude vyjadřovat tvou osobnost. 

Cíl:  Pochopit, jak jméno odráží osobnost dítěte. Uvědomit si estetické a výrazové kvality 
písmen a symbolů. 

4 CAPACCHIONE Lucia. Tvořivý deník pro děti. Společník pro rodiče, učitele a vychovatele. Pragma. Praha, 
1982. ISBN 80-7205-912-2. 134 s. 
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Můj nejlepší přítel 

Zadání: Zamysli se nad svým nejlepším kamarádem. V duchu si jej prohlédni. Jak vypadá? 
Zkus jej namalovat. Můžeš do obrázku nakreslit také sebe a co společně děláte nejraději. 

Cíl:  Rozvíjet schopnost vizualizace a vyjadřovacích dovedností se zaměřením na detail. 
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Kresby čmáranin 

Zadání: Nakresli libovolnou čmáranici jako malé dítě, které si hraje s pastelkami. Jen tak si 
čmárá po papíře, aniž by chtělo namalovat něco konkrétního. Podívej se na svůj obrázek 
a pokus se mezi čarami najít tvar, který něco připomíná. Zkus to pojmenovat. 

Cíl:  Podpořit hravý, uvolněný a zvídavý postoj k umění a psaní. Rozvoj vizualizace 
a estetického cítění. 
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Drahé já 

Zadání: Napiš dopis, který bude začínat „Drahé já“, jako bys to psal někomu druhému. Napiš 
tam všechno, co máš na sobě rád(a). 

Cíl:  Rozvoj pocitu hrdosti na vlastní pozitivní úspěchy a vlastnosti. 
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Můj život – časová přímka 

Zadání: Pokuste se vybavit nějakou důležitou událost ve vašem životě nebo silný zážitek. 
Uvědomte si, kdy se to stalo (kolik vám bylo let) a zaznamenejte na časové ose od vašeho 
narození po dnešní den. 

Cíl:  Rozvíjení smyslu pro historii a časovou posloupnost. Uvědomění, co je pro mne důležité. 
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Báseň Štěstí je … 

Zadání: Napište o všech věcech, které si představíte pod slovem štěstí. Napište básničku, ve 
které bude každá věta začínat „Štěstí je …“ 

Cíl:  Rozvíjení verbálního vyjadřování vlastních pocitů. Zkoumání pocitů a jejich vztahu ke 
každodennímu životu. 
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Kdo jsem? 

Zadání: Nakresli sám sebe, jak se vidíš. Můžeš se namalovat, jako by ses viděl v zrcadle nebo 
můžeš použít nějaké symboly, barvy nebo abstraktní tvary, které na první pohled nic 
neznamenají. Až bude obrázek hotový, napiš k ní krátkou básničku. Každá její věta ať začíná 
„Já jsem …“ 

Cíl:  Rozvoj sebeuvědomění a sebedůvěry prostřednictvím objevování sebe samého ve slovech 
a obrazech. 
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Prázdniny 

Zadání: Napište vyprávění o svých prázdninách – co jste všechno prožili, co se vám líbilo 
nejvíce a co se přihodilo zvláštního. 

Cíl:  Rozvoj pozorovacích, vybavovacích a vyjadřovacích schopností. 

5 J.K. Rowlingová. Harry Potter a Kámen mudrců. Albatros. Praha, 2010. 288 s. 
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Další realizované výtvarné a výtvarně projektivní techniky 

Zrcadlo z Erisedu 

Zadání: Na motivy příběhu z knihy Harry Potter a Kámen mudrců5 mají děti za úkol nakreslit 
nebo napsat, jaká mají přání. 

Cíl:  Uvědomit si, co je pro mne důležité, jaké mám cíle.  
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Kresba ve dvojici 

Zadání: Dvojice žáků sedí vedle sebe v lavici a dvě sousedící ruce mají k sobě svázané. Jejich 
úkolem je domluvit se a nakreslit společný obrázek tužkou, kterou drží společně ve svázaných 
rukou. 

Cíl:  Rozvoj komunikačních dovedností a vzájemné spolupráce. 
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GRAFITTI 6  

Zadání: Čím bych chtěl(a) jednou být. Z čeho mám strach. Společný plakát. 

Cíl:  Dát prostor k sebevyjádření bezpečným způsobem. Příležitost k poznávání druhých a jejich 
projevu – vede ke vzájemné toleranci.  

6 Klaus W. Vopel. Skupinové hry pro život 4. Portál, Praha 2009. ISBN 978-80-7367-519-6. 136 s. 
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Část druhá
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SKŘÍTEK TONÍK  

 
Cílová skupina: 1. - 3. ročník 1. stupně ZŠ 

Klíčová slova: komunitní kruh, práce s příběhem, imaginární postava, spolupráce ve skupině, 
představivost, kamarádství, dramatická výchova, osobnostní a sociální výchova 

Anotace: Práce s příběhem v rámci komunitního kruhu na motivy knihy Šťastný skřítek1. 
V průběhu lekcí se děti seznámí s pravidly vzájemné komunikace prostřednictvím zásad 
komunitního kruhu2. Symbolický předmět (kamínek) se objeví jednoho dne v tajemné krabičce 
za oknem třídy. Ten v dětech vyvolá otázky po svém původu, a proto společně napíší 
neznámému dárci dopis. Za nedlouho za oknem naleznou odpověď od skřítka Toníka, který se 
jim představí a prosí je o pomoc se svým trápením - ztrátou kamarádů. Děti společně hledají 
způsob, jak skřítkovi pomoci a v dopisech mu posílají své rady. Skřítek jim v odpovědích 
postupně vypráví celý svůj příběh o ztraceném a znovu nalezeném přátelství. Děti se v rolích 
jeho kamarádů stávají aktivními spolutvůrci Toníkova příběhu. Jednoho dne najdou děti od 
Toníka místo dopisu obrázkovou knížku, ve které najdou celý jeho příběh se šťastným koncem. 
Jednotlivé lekce jsou doplněny skupinovými hrami či technikami dramatické a osobnostně-
sociální výchovy. 

Cíle: Prostřednictvím příběhu motivovat děti k přemýšlení o důležitosti dobrých vztahů 
a kamarádství ve třídě. Vést je postupně ke spoluodpovědnosti za vzájemné vztahy ve skupině. 
Formou aktivit a her u dětí rozvíjet představivost a dovednosti navzájem si pomáhat a 
spolupracovat. 

Použité formy práce: komunitní kruh, imaginární postava, práce s knihou, skupinová hra, 
štronzo, živé obrazy, horká židle, motivační písnička, písnička s pohybem 

Časový rozsah: 5 lekcí (90 min./lekce) nebo dle potřeby konkrétní skupiny 

Struktura lekcí: úvodní písnička – komunitní kruh (téma) – skupinová aktivita – komunitní kruh 
(reflexe, psaní dopisu) 

1 BOLLIGER Max, SÍS Petr. Šťastný skřítek. Praha/Litomyšl: Paseka, 2012, 28 s. ISBN 978-80-7432-209-9 

2  Podrobně viz publikace KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. 286 s 
ISBN 9788090403000 
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1. TAJEMNÝ DÁREK 

 

Klíčová slova: dárek, tajemný dárce, komunitní kruh, pravidla povídání v kruhu, naslouchání, 
vzájemný respekt, symbolický předmět 

Motivace: Za oknem se objeví tajemná krabička, ve které jsme našli bílý kámen. Společně se 
snažíme přijít na to, kdo nám kamínek posílá a proč. Zjišťujeme, že abychom se mohli společně 
domlouvat, musíme dodržovat základní pravidlo naslouchání a vzájemného respektu: „Mluví 
jen ten, kdo má slovo a ostatní mu naslouchají“. Kamínek nám v tom pomůže – kdo jej drží 
v ruce, má slovo a může mluvit. Je to kamínek přátelství, který nám bude pomáhat navzájem se 
domluvit, navzájem se respektovat a spolupracovat.  

Otázky: Kdo je ta neznámá bytost, která nám kamínek darovala? Vidí nás? Zná nás? Proč si 
vybrala právě nás? Potřebuje od nás něco? Co myslíte? Zkusíme jí/mu napsat dopis, dáme jej za 
okno a budeme čekat na odpověď. Třeba se dozvíme víc. 

Cíle: Prostřednictvím tajemného dárku a postavy dárce podnítit fantazii a motivovat děti 
k společnému hledání odpovědí na vyvstalé otázky. Při společné diskuzi si osvojit pravidlo 
naslouchání a vzájemného respektu. Přijmout kamínek jako pomocníka při společném povídání. 

Použité formy práce: motivační píseň, komunitní kruh, řízená diskuze, skupinová hra, dekorace 
kamínku, společné psaní dopisu 

Popis aktivit: 

Písnička Povídání, povídání3: 

Povídání, povídání, to je naše chvíle. (G, C, G, C) 

Těšíme se na setkání, je nám spolu mile. (G, C, D, G) 

Komunitní kruh 

Přítomnost tajemného dárku bude v dětech probouzet fantazii a motivovat je k mnoha otázkám: 
Kdo je ta neznámá bytost, která nám kamínek darovala? Vidí nás? Zná nás? Proč si vybrala 
právě nás? Potřebuje od nás něco? Atd. Aby se všichni dostali ke slovu, je nutné dodržovat 
pravidla naslouchání a vzájemného respektu. K tomu se nabízí použít kamínek jako symbolický 
předmět, který bude předáván po kruhu a dává jeho držiteli právo mluvit a být vyslyšen 
ostatními členy skupiny s respektem k tomu, co říká (tedy bez hodnocení ostatních včetně 

3 Píseň se zpívá na melodii písně Zapadání, zapadání viz SVĚRÁK Zdeněk, UHLÍŘ Jaroslav. Když se zamiluje kůň. 1. 
vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-910-9 
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učitele).4 

Magnetky  

Variace na hru molekuly. Děti se volně pohybují po prostoru na zvuků hudby nebo rytmického 
nástroje. Jakmile hudba přestane hrát, učitel řekne číslo a část těla, kde mají děti magnetku a 
kterou se mají k sobě spojit ( např. 3 lokty, 4 dlaně, 2 kolena apod.). 

Dekorace kamínku 

Společnou dekorací si děti lépe vytvoří osobní vztah ke kamínku jako ke společnému symbolu 
vzájemné komunikace ve skupině. 

Pomůcky: akrylové barvy (více odstínů), plochý štětec, čtvrtka na rozetření barev, noviny jako 
podložka, kelímek s vodou, hadřík na otření štětce 

Možné způsoby dekorace: otisk prstu každého dítěte, drobná značka přes šablonu nebo pomocí 
razítka, šňůrka barevných korálků atp. 

Komunitní kruh 

Na závěr lekce proběhne reflexe a děti společně napíší dopis, kde mohou sepsat všechny své 
otázky na neznámého dárce kamínku. Formu dopisu stanoví učitel dle schopností dětí psát 
a formulovat otázky.  

 

4  Podrobně viz publikace KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. 286 s 
ISBN 9788090403000 
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2. SKŘÍTEK TONÍK A JEHO TRÁPENÍ 

 

Klíčová slova: trápení a jeho důvody, útěcha, vzájemná pomoc, kamarádi - jak je získáváme 
a kdy je můžeme ztratit 

Motivace: Za oknem se objeví první dopis od tajemného dárce kamínku, který se v něm 
představuje jako skřítek Toník. Je sám, protože právě ztratil své kamarády. Je z toho moc 
smutný a neví, co má dělat. Hledá děti, které jsou dobrými kamarády, aby mu s jeho trápením 
pomohly a poradily mu. Dětem je skřítka Toníka líto a nabídnou mu pomoc i své přátelství. 
Aby mu ale mohly opravdu pomoci, musí nejdříve přijít na to, jak vlastně Toník své kamarády 
ztratil. Dalším tématem pro komunitní kruh jsou tedy Kamarádi – jak je můžeme získat nebo 
naopak ztratit? 

Cíle: Děti si uvědomí, jak vzniká přátelství, že je možné jej také ztratit a proč se to někdy stává. 
Naučí se tyto situace popsat a pojmenovat. Poznají hodnotu vzájemné pomoci. 

Použité formy práce: úvodní píseň, komunitní kruh, řízená diskuze, písnička s ukazováním 
Když máš radost, skupinová aktivita Židle vedle mě je volná, společné psaní dopisu 

Popis aktivit: 

Když máš radost a víš o tom (písnička s ukazováním)5 

1. Když máš radost a víš o tom zatleskej. (tlesk, tlesk) 

Když máš radost a víš o tom zatleskej. (tlesk, tlesk) 

Když máš radost a víš o tom, řekni nám to aspoň potom. 

Když máš radost a víš o tom zatleskej. (tlesk, tlesk) 

2. Když máš radost a víš o tom zadupej (dup, dup) … 

3. Když máš radost a víš o tom zamávej (zamáváme si) … 

4. Když máš radost a víš o tom zatoč se (zatočíme se) … 

5. Když máš radost a víš o tom zavolej (hej, hej) … 

5 Nápěv podobný jako u písně Chodím po Brodwayi hladov sem a tam 
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Židle vedle mě je volná (skupinová aktivita) 

Cílem hry je naučit se dát cílenou zpětnou vazbu kamarádovi za nějakou konkrétní pomoc nebo 
chování, kterým mi udělal radost. Sedneme si do kruhu tak, aby jedna židle po pravé ruce 
učitele zůstala volná. Učitel začne: 

Židle vedle mě je volná a já chci, aby sis na ni sedl(a) ty …….. (přímé oslovení dítěte), protože 
……. (popis chování, kterým mi pomohl(a)/potěšil(a) mě). 

Dále pokračuje ten, vedle kterého se vpravo uvolnilo místo až do té doby, než se vystřídají 
všichni. Jména se nesmí opakovat, každý by měl být vyzván. Dbáme na správnou formulaci 
s přímým oslovením a pohledem. Děti mají popsat chování, tedy co ten kamarád udělal. Cílem 
nesmí být hodnocení, jestli to bylo dobré nebo jaký kamarád je! 

Komunitní kruh 

Společná reflexe a psaní dopisu. Děti mohou přidat obrázek, jak si skřítka představují. 
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3. PÍSNIČKA PRO RADOST A PÍSNIČKA NA PRODEJ 

Klíčová slova: přátelství pro radost, přátelství za odměnu, kamarádské chování, nežádoucí 
chování mezi kamarády 

Motivace: Skřítek Toník posílá druhý dopis, ve kterém píše, že měl mezi ostatními skřítky vždy 
hodně kamarádů. Všichni ho měli rádi, protože jim přinášel radost svými krásnými písničkami. 
Uměl překrásně zpívat a zpíval jim rád jen tak pro radost. Oni mu pak za to nosili malé dárky: 
vodu ze studánky, křupavé oříšky, šťavnaté ovoce i ten krásný kamínek, který poslal dětem, 
dostal za své zpívání. Ale jednoho dne se mu už nechtělo zpívat jen tak pro radost. Zatoužil po 
něčem opravdu vzácném, co nikdo jiný nemá. Řekl si tedy, že od této chvíle bude zpívat jen 
tomu, kdo mu dá něco opravdu vzácného. A protože skřítci nic takového neměli, Toník od nich 
odešel a vydal se do světa. Myslel si, že až získá tu vzácnou věc, bude šťastný. 

Cíle: Děti si uvědomí, proč jsou na světě kamarádi a jak vzniká pravé přátelství. Na 
modelových situacích se naučí rozeznat dobré a špatné chování mezi kamarády. 

Použité formy práce: úvodní píseň, komunitní kruh, řízená diskuze, písnička s pohybem, živé 
obrazy, společné psaní dopisu 

Popis aktivit: 

Živé obrazy6 na téma dobré a špatné chování mezi kamarády 

Děti se rozdělí do skupin po 3-47, které mají za úkol ve štronzu pantomimicky vyjádřit situaci 
na téma dobré a špatné chování mezi kamarády. Mladší děti si vylosují zadání8, starší nebo 
zkušenější děti mohou situace vymyslet samy. Každá skupina dostane čas na přípravu (cca 3 
minuty), kdy vymyslí pro svůj obraz krátký název – titulek. 
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Následně proběhne vernisáž – skupinky postupně ukazují své obrazy s uvedením jeho názvu. 
Učitel se ptá ostatních dětí v rolích diváků, jak obrazu rozumí a která postava je zaujala natolik, 
že by chtěli, aby promluvila. Může také obraz na chvíli rozpohybovat. 

Příklady zadání:  

a) Dominik nemá ve třídě žádné kamarády. Dva spolužáci mu nabídnou, aby si s nimi zahrál 
fotbal. 

b) Zuzka, Katka a Denisa jsou kamarádky už od školky. Teď chce mít Denisa Katku jen pro 
sebe. Zuzka je z toho smutná. 

c) Děti si nechtějí s Jirkou hrát, protože jeho maminka pracuje jako uklízečka. 

d) Lucka se musela nechat ostříhat úplně na krátko. Některé děti se jí teď posmívají. 

e) Klárka dostala pětku a Jana se ji snaží utěšit. 

f) Natálce nejde násobilka. Martina se s ní o přestávce učí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorka obrázků: Kateřina Skořepová in PLACHÁ Jarmila, KOUTSKÁ Ivana. Etická výchova. Pracovní listy pro 2. a 3. ročník základních 
škol. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 „Etická výchova a učebnice“ Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním 
institutem pro další vzdělávání. Dostupné na http://www.etickavychova.cz 
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Komunitní kruh 

V  závěru lekce je vhodné zařadit reflexi, která by měla vysvětlit propojení použitých technik 
s příběhem a dát prostor dětem ke zpětné vazbě. Následuje formulace dalšího dopisu, kdy se 
děti společně domluví, co Toníkovi poradí, např. Toník by měl své kamarády najít a omluvit se 
jim. Úkolem učitele je vést děti ke vzájemnému respektu, i pokud se jako postavy v živých 
obrazech nezachovali správně, stejně jako skřítek Toník. Jeho příběh nám může také ukázat, že 
každý může udělat chybu a měl by dostat příležitost ji napravit. Špatné může být chování, 
nikoliv člověk samotný. 
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4. TONÍK CHCE NAPRAVIT SVOU CHYBU 

 

Klíčová slova: problémy mezi kamarády, každý může udělat chybu, sebereflexe, co mohu 
udělat pro nápravu, omluva někdy nestačí 

Motivace: Ve třetím dopise píše Toník dětem o tom, jak našel své kamarády, aby se jim 
omluvil. Kamarádi však jeho omluvu nepřijali a pořád se na něj zlobí. Toník neví, co by měl 
ještě udělat proto, aby svou chybu napravil. Vždyť už se přece omluvil! Copak jim jeho omluva 
nestačí?9 

Cíle: Děti si uvědomí, že každý může někdy udělat chybu, která ublíží někomu druhému. 
Důležité je si svou chybu uvědomit a najít přiměřený způsob, jak ji napravit. Děti se takto učí 
přijmout odpovědnost za své jednání. 

Použité formy práce: úvodní píseň, komunitní kruh, řízená diskuze, písnička s pohybem, horká 
židle, společné psaní dopisu 

Popis aktivit: 

Horká židle 

Cílem aktivity bylo zjistit pocity kamarádů, které Toník opustil. Jednoho z nich jsme si 
„pozvali“ do horké židle a děti se jej mohly ptát na vše, co se stalo mezi nimi a Toníkem. 
Aktivita probíhá tak, že učitel sedí na židli a je v roli skřítka - jednoho z Toníkových kamarádů. 
Tato role může být znázorněna nějakým atributem, který ji bude ilustrovat (čepice, klobouk, 
apod.). Děti jsou motivovány k formulaci otázek tak, aby zjistily co nejvíce informací o 
události odchodu Toníka a následných pocitech ostatních skřítků. Po skončení proběhne 
společná rekapitulace zjištěných informací (lze napsat na velký papír). Na jejich základě se děti 
společně rozhodnou, co by měl Toník udělat, aby došlo k nápravě a všechno bylo zase jako 
dřív. 

9  Často se setkáváme s tím, že si děti navzájem ubližují a domnívají se, že omluva vše napraví. Snažíme se proto 
vést děti k tomu, že slovo „promiň“ je sice mezi kamarády důležité, ale nesmí být používáno účelově. Ztrácelo by tak 
svou hodnotu. (poznámka autora) 
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Příklady otázek: 

• Jaké to bylo před tím, než Toník odešel? 
• Jak jste se s Toníkem skamarádili? 
• Co jste společně rádi dělali? 
• Proč Toník odešel? 
• Hádali jste se spolu někdy a kvůli čemu? 
• Co se stalo v den, kdy Toník odešel? 
• Řekl Vám Toník, že chce odejít? 
• Byl někdy Toník smutný a proč? 
• Jak vám bylo, když Toník odešel?  
• Jaké myšlenky vás napadaly? 
• Co by měl Toník udělat, aby vše napravil? 

Komunitní kruh 

V  závěru lekce proběhne reflexe a společné psaní dopisu na základě výstupů z aktivity „horká 
židle“. Děti se od Toníkova kamaráda např. dozvěděly, že: 

• Toník si nevážil jejich kamarádství a dárků a to je urazilo. 
• Jsou naštvaní, že už si s nimi nikdo nezpívá. 
• Neumí se udobřit hned, když se jim někdo omluví. Potřebují více času. 
• Toník uměl svými písničkami všechny rozveselit. 
• Skřítkům nejvíce chybí společné zpívání s Toníkem. 
• … 

V dopise pak děti Toníkovi poradí, aby si své kamarády získal zpátky tím, že jim zazpívá 
písničku od srdce. 

V rámci reflexe by měla zaznít myšlenka, že vztahy mezi kamarády se někdy mohou pokazit a 
může to mít různé důvody: neúcta, chamtivost, závist, nedorozumění a spousta dalších. Když se 
to stane, nemusí být vždy snadné to napravit. Často kamarádům nestačí, když se jim omluvíme, 
ale potřebují čas, aby vše přebolelo a našli ztracenou důvěru, že všechno bude zase jako dřív. 
Vztahy mezi kamarády bývají křehké, a proto o ně musíme pečovat. 
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5. TONÍK SE VRACÍ DOM Ů 

(závěrečný blok, časový rozsah cca 4 vyučovací hodiny) 

Klíčová slova: kamarádství, odpuštění, vzájemný respekt, společná radost 

Motivace: Na místě, kde skřítek Toník nechával dětem své dopisy se jednoho dne objeví 
obrázková knížka Šťastný skřítek. Děti zjistí, že je v ní celý příběh skřítka Toníka a těší se, že si 
ji společně přečtou a dozví se, jak to vlastně všechno dopadlo.  

Následuje společné čtení knihy v rámci komunitního kruhu proložené tematickými 
skupinovými aktivitami a zakončené reflexí. 

Cíle: Prostřednictvím práce s knihou si děti společně se skřítkem Toníkem prožijí jeho příběh a 
připomenou si hodnotu kamarádství a potřebu péče o vztahy mezi sebou. 

Použité formy práce: úvodní píseň, práce s knihou, komunitní kruh, řízená diskuze, písnička 
s pohybem, imaginace, pantomima, malování s překážkou, práce s tělem, spolupráce ve 
skupině, živé obrazy 

Popis aktivit: 

Můj skřítek  

(imaginace, pantomima) 

Pomůcky: kartičky s obrázky různých skřítků podle počtu členů skupiny (viz příloha) 

Aktivita následuje po přečtení první části knihy, která vypráví o šťastném životě Toníka mezi 
ostatními skřítky. Každý skřítek měl svou oblíbenou činnost – hru. Cílem hry je posílit u dětí 
fantazii a dovednost neverbálního vyjadřování. 

Děti sedí v kruhu, od učitele si vylosují obrázek skřítka10 a důkladně si jej prohlédnou. Jejich 
úkolem je vymyslet mu originální jméno a také činnost, kterou rád dělá. Skřítkovo jméno 
mohou vyslovit nahlas, oblíbenou činnost (hru) předvedou formou pantomimy – ostatní pak 
hádají, o kterou činnost se jedná. 

Děti předvádějí své skřítky podle připravenosti tedy střídavě, ne podle pořadí v kruhu, je to pro 
ně bezpečnější. Nakonec proběhne rekapitulace po kruhu. Dbáme o zachování pravidel 
komunitního kruhu tak, aby každý měl svůj prostor k prezentaci a respekt ostatních. 

Viz příloha skřítci.pdf 
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Na kartičku s obrázkem skřítka si pak děti mohou napsat jeho jméno a vybarvit si ji. 

Prsten, koruna a vozík  

(malování s překážkou, práce s tělem, spolupráce ve skupině) 

Aktivita následuje po četbě druhé části příběhu, kdy skřítek Toník potkává havrana se zlatým 
prstenem, hada se zlatou korunkou a žabáka se zlatým vozíkem. Všechny tři vzácné věci 
získává výměnou za své písničky. Těší se, že když je teď má, bude konečně šťastný. 

V průběhu série tří aktivit děti různými způsoby ztvární zmíněné tři předměty – prsten, korunu 
a vozík. 

Prsten (malování s překážkou, spolupráce ve skupině) 

Pomůcky: čtvrtka A3 (dle počtu skupin), tlustý lihový fix, plochý štětec pro každé dítě, 
temperové barvy, paleta, kelímek na vodu, starý ubrus nebo noviny jako podložka  

Cílem aktivity je rozvoj dovednosti zvládat překážky, uvědomit si odpovědnost za výsledek 
společné práce (obrázek) a posílit spolupráci mezi dětmi (jeden maluje, ostatní mu pomáhají 
a podporují jej). Úkolem dětí je štětcem v ústech vymalovat velkou omalovánku prstenu. 

Na čtvrtku si předem nakreslíme velký prsten jako omalovánku. Tento obrázek a připravené 
pomůcky uprostřed kruhu budou pro děti prvními motivačními prvky, které dále propojíme 
s příběhem. Prsten Toník získal od havrana – učitel: „Jak by mohl havran malovat, copak má 
ruce? Jak by mohl držet štětec?“; děti (např.): „Ne, ale má zobák – vezme štětec do zobáku!“; 
učitel: „Pojďte, vyzkoušíme vymalovat náš prsten tak, že budeme štětec držet pouze ústy.“ 
Maluje vždy jeden a ostatní mu pomáhají. Podle počtu dětí ve třídě vytvoříme menší skupiny 
(cca 5-7 dětí).  

Po skončení provedeme prezentaci skupinových výtvorů a reflexi – jak se dětem malovalo, co 
bylo lehké - těžké, kdo raději maloval a kdo chtěl spíše pomáhat apod. 
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Koruna (práce s tělem, spolupráce ve skupině) 

Cílem aktivity je rozvoj prostorové představivosti a spolupráce ve skupině. Děti mají za úkol 
společně složit ze svých těl korunu, kterou Toník získal od hada. Pro lepší představu lze dětem 
ukázat jednoduchý papírový model „královské“ koruny nebo obrázek z knihy Šťastný skřítek. 
Učitel reaguje na skupinovou dynamiku a v případě potřeby určí někoho do role stavitele 
koruny nebo zlatníka. V případě početné třídy lze děti rozdělit na skupiny do 10 členů. 
V závěru provedeme prezentaci a krátkou reflexi. 

Vozík (práce s tělem, spolupráce ve skupině) 

Účelem této aktivity je posílení skupinové spolupráce, prostorové a pohybové představivosti. 
Třetí vzácnou věcí, kterou si Toník vyzpíval tentokrát od žabáka, byl zlatý vozík. Úkolem dětí 
je nejen vozík ze svých těl „postavit“, ale také jej „rozpohybovat“. Kromě představy vizuální se 
musí společně domluvit také na funkčnosti. Při závěrečné prezentaci se děti mohou vystřídat 
v roli skřítka Toníka a ve vozíku se projet. Zadání lze doplnit o zvukovou kulisu jízdy vozíku. 
Následuje reflexe aktivity. 

 

Toník se vrací domů  

(živý obraz) 

V závěru lekce vytvoříme společný živý obraz znázorňující návrat Toníka domů. K tomu 
můžeme využít výstupy úvodní aktivity Můj skřítek. Cílem aktivity je umožnit dětem prožitek 
šťastného konce příběhu a pocitu důležitosti uprostřed skupiny. 

Doprostřed kruhu dáme židli, na kterou se postupně postaví všechny děti v roli skřítka Toníka 
(kdo bude chtít). Zkusí si tak prožít jeho situaci, případně může tyto pocity vyjádřit nějakým 
postojem či gestem. Ostatní děti jsou v roli jeho kamarádů – skřítků. Lze realizovat dvěma 
způsoby: 

• necháme na fantazii dětí, co by jako skřítci dělali ve chvíli návratu Toníka, 
• děti si vzpomenou na svého skřítka z úvodní aktivity a předvádí jeho oblíbenou hru. 

U prezentace každého dítěte v roli Toníka necháme obraz rozpohybovat (cca na 5 vteřin) 
a zakončit štronzem, třeba takto: „P řipravit, pozor, teď – pět, čtyři, tři, dva, jedna, štronzo!“ 
Prezentace je možné fotograficky zdokumentovat např. pro třídní kroniku. 
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Komunitní kruh – závěrečná reflexe 

V úplném závěru dáme dětem prostor ke zpětné vazbě lekce i celého programu. S využitím 
pravidel komunitního kruhu děti postupně rekapitulují celý příběh včetně dovedností, které se 
v jednotlivých aktivitách naučily. Je vhodné znovu společně přečíst knihu Šťastný skřítek, 
tentokrát vcelku, a připomenout si tak důležité momenty příběhu. Děti si mohou vybrat nějakou 
část příběhu nebo společnou aktivitu, která je nejvíce oslovila a nakreslit ji. Z obrázků pak lze 
vytvořit tematický plakát doplněný nápisy a případnými fotografiemi jako vzpomínku na 
společné zážitky ve skupině. 
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Použité zdroje: 

BOLLIGER Max, SÍS Petr. Šťastný skřítek. Praha/Litomyšl: Paseka, 2012, 28 s. ISBN 978-80-
7432-209-9 

KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 3. vyd. Kroměříž: Spirála, 2008. 286 s ISBN 
9788090403000 

MACHKOVÁ Eva. Základy dramatické výchovy. Praha: SPN, 1980. ISBN 14-582-80 

MACHKOVÁ E. Metodika dramatické výchovy. Ipos: Praha, 1999. ISBN 8070681055 

PLACHÁ Jarmila, KOUTSKÁ Ivana. Etická výchova. Pracovní listy pro 2. a 3. ročník 
základních škol. V rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/26.0114 „Etická výchova a učebnice“ 
Vytvořilo Etické fórum ČR, o. s., ve spolupráci s Národním institutem pro další vzdělávání. 
Dostupné na http://www.etickavychova.cz 

SVĚRÁK Zdeněk, UHLÍŘ Jaroslav. Když se zamiluje kůň. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 
2004. ISBN 80-7200-910-9 

 

Obrázky skřítků (skřítci.pdf):  

www.detskestranky.cz 

www.fotoalba.centrum.cz 

www.media0.webgarden.cz 

www.pegas76.estranky.cz 

www.predskolaci.cz 
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Část třetí 
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Příležitostné Tematické Programy  

1) Prevence kouření 

2) Jaro a volný čas  

- hry na hřišti 

- hry v přírodě 

- turistika v okolí Brna 

3) Kyberšikana 

4) Kočičí zahrada 

5) Fair Play  

6) Příroda uprostřed města 

7) Žijeme zdravě 

8) Bezpečné prázdniny 

9) Písničky vyprávějí příběhy 

10) Řemesla 
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1) Prevence kouření 

Anotace: Program prevence kouření pro 1. stupeň je rozdělen do čtyř na sebe navazujících 
zážitkových lekcí. Každá lekce má časovou dotaci 45 minut. Jednotlivé lekce byly volně 
zpracovány podle metodického materiálu Normální je nekouřit: Program podpory zdraví 
a prevence kouření pro mladší školní věk (7-11 let)1. Program byl upraven s ohledem na 
potřeby žáků v jednotlivých ročnících. 

Program je rozdělen do dvou úrovní podle věku dětí: 

1.1 Normální je nekouřit I (1.-3. ročník) 

1.2 Normální je nekouřit II (4.-5. ročník) 

 

1  ŽALOUDÍKOVÁ Iva a kol. Normální je nekouřit. 1. díl. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší 
školní věk (7-11 let) Pedagogická a Lékařská fakulta MU v Brně. Brno 2009. ISBN 978-80-7392-067-8 

ŽALOUDÍKOVÁ Iva a kol. Normální je nekouřit. 4. díl. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší školní 
věk (7-11 let) Pedagogická a Lékařská fakulta MU v Brně. Brno 2009. ISBN 978-80-7392-158-3 
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1.1 Normální je nekouřit I (1.-3. ročník) 

1.1.1 SRDCE  

Cíl: základní seznámení s funkcí srdce a krevního oběhu v lidském těle a negativními vlivy 
kouření na ně, uvědomění si hodnoty vlastního zdraví a osvojení základních pravidel zdravého 
životního stylu a psychohygieny 

Úvod:  

• představení cigarety Retky,  
• přiblížení účelu programu a lekce - o čem si budeme povídat,  
• umístění a vysvětlení plakátu s nadpisem Normální je nekouřit pro výstupy z lekcí (1. 

lekce: obrázek a nápis srdce se zvýrazněným S, obrázek popelnice pro nežádoucí 
chování). 

Pohádka Cigareta Retka a srdce (video) + zpětná vazba dětí 

Aktivita: Děti se postaví k lavici a sáhnou si do míst, kde mají srdíčko (cítí, jak tluče). Pak 
zkusí, jak se tlukot srdce zrychlí, když udělají 10 dřepů. Srdce tluče tak rychle, jak rychle 
protéká krev naším tělem.  

Vysvětlení průtoku krve (cihličky cholesterolu) – kouření brání tomu, aby krev mohla volně 
proudit v žilách a srdíčko pak má těžkou práci. Musí o hodně víc pracovat, aby se krev dostala 
všude tam, kam naše tělo potřebuje (do mozku, do rukou a nohou,…) 

Demonstrace – průtok vody trychtýřem  
(vodu obarvit hypermanganem pro lepší viditelnost) 

• zdravé srdce a cévy – průtok bez filtrace (voda/krev protéká rychle – volnému průtoku 
krve nic nebrání)  

• srdce a cévy kuřáka – průtok s filtrací (voda/krev protéká pomalu – volnému průtoku 
krve brání cihličky cholesterolu v cévách). 

Moje srdíčko  

Pomůcky: růžový/červený papír A6, nůžky, pastelky, lepidlo  

Popis: děti si nakreslí srdíčko podle své fantazie, vystřihnout, později se nalepí na společný 
plakát 

Kresba obrysu postavy na plakát – obkreslení spolužáka 
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Shrnutí:  

• nalepení srdíček a obrázků aktivit zdravých a nezdravých, předání odměny (omalovánka 
Děti na hřišti) 

• Písnička s ukazováním Dělání, dělání2 (z pohádky Princové jsou na draka) - Motivace: 
Někdy se říká, že nás bolí srdíčko, když je nám smutno nebo když máme špatnou 
náladu. Co s tím? Co dělat, abychom špatnou náladu zahnali a bylo nám dobře? 
Můžeme si třeba hrát, kreslit, něco vyrábět nebo si uklidit pokojíček. Uděláme tím 
radost sobě a třeba i mamince.  

Ilustrační obrázky zdravých aktivit (příklady)3: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustrační obrázky nezdravých aktivit4: 

 

  
2  SVĚRÁK Zdeněk, UHLÍŘ Jaroslav. Když se zamiluje kůň. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-
910-9 

3  Děti v parku (http://i.lidovky.cz/11/103/lnc460/GLU3ec3a1_deti1.jpg) Hry v létě (http://media.super.cz) Romský 
tanec (fotogalerie ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21) Děti na hřišti (http://g.denik.cz/16/da/2011-0628-skola0047_denik-
605.jpg)  

4  ŽALOUDÍKOVÁ Iva a kol. Normální je nekouřit. 1. díl. Program podpory zdraví a prevence kouření pro mladší 
školní věk (7-11 let) Pedagogická a Lékařská fakulta MU v Brně. Brno 2009. ISBN 978-80-7392-067-8 
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1.1.2 ZUBY 

Cíl: připomenutí základních pravidel péče o zdravé zuby a dásně, uvědomění souvislostí mezi 
zdravím zubů a potravinami, předání informace o negativních vlivech kouření na zuby a dásně, 
získání základního povědomí o zdravé výživě. 

Úvod:  

• opakování výstupů z předchozí lekce Srdce,  
• zopakování pokusu – proudění krve v žilách zdravého člověka a kuřáka,  
• připomenutí hodnoty zdraví a zásad zdravého životního stylu (zdravé aktivity),  
• představení tématu Zuby – co dělat, abychom měli zdravé zuby a dásně 

Pohádka Cigareta Retka a zoubek (video) + zpětná vazba dětí 

• co si zapamatovali,  
• proč je důležité mít zdravé zoubky, jak často je čistit,  
• které potraviny jsou zdravé a které méně (pyramida),  
• jaké ovoce a zeleninu mají děti rády,  
• jak často se mohou jíst sladkosti,  
• jak našim zoubkům a dásním mohou ublížit cigarety,… 

Aktivita s obrázky zdravých a nezdravých potravin:  

Děti si v kroužku podávají míček (kdo má míček, smí mluvit) a každý si vybere jeden obrázek 
ze skupiny obrázků na zemi (ovoce, zelenina, jiné zdravé potraviny - počet odpovídá nejméně 
počtu dětí ve skupině). Na několika obrázcích jsou i nezdravé potraviny (sladkosti, hamburger, 
chipsy, coca-cola apod.). Kdo je na řadě vybere si obrázek a řekne ostatním, zda se jedná o 
potravinu zdravou nebo nezdravou. V případě nezdravé potraviny vrátí obrázek zpět a vybere si 
obrázek se zdravou potravinou. Obrázek si ponechá a předá míček dalšímu dítěti; když má 
každý svůj obrázek, jdou děti na svá místa. Vybarvený obrázek pak popíší jménem, vystřihnou 
a nalepí na společný plakát. 

Pozn.: Míček může předávat lektor podle vlastního klíče, při větším počtu dětí a znalosti 
skupiny je možné nechat mluvit nejdříve polovinu nebo třetinu těch pomalejších dětí a poslat je 
do lavic vybarvovat a stříhat. Aktivitu pak dokončit s těmi rychlejšími. 

Shrnutí: zopakování informací, předání odměny (omalovánka Pyramidáček) 

Na závěr písnička s ukazováním Dělání, dělání 
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Výživová pyramida
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky zdravých a nezdravých potravin (viz příloha) 

 

5 http://www.delta-pekarny.cz/images/stories/pyramida_2.jpg 
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1.1.3 PLÍCE 

Cíl: Děti si připomenou, že zdravé plíce potřebují čistý vzduch. Uvědomí si souvislost dýchání 
s krevním oběhem a činností srdce.  

Úvod:  

• opakování výstupů z předchozí lekce Zuby,  
• připomenutí hodnoty zdraví a zásad zdravého životního stylu (zdravé aktivity),  
• představení tématu Plíce – co dělat, aby se nám dobře dýchalo 

Pohádka Cigareta Retka a plíce (video) + zpětná vazba dětí 

• co si zapamatovali,  
• proč je důležité mít zdravé plíce, co jim prospívá a co naopak škodí  
• jaké činnosti jsou prospěšné pro zdravé dýchání 
• v jakém prostředí si mají děti hrát, aby se jim dobře dýchalo 
• kam chodíme nadýchat se čerstvého vzduchu 
• jak je důležité zdravé dýchání pro zdravé srdce 
• jak našim plicím mohou ublížit cigarety,… 

Aktivita – foukaný fotbal:  

Pomůcky: pingpongové míčky do každé dvojice 

Děti se rozdělí do dvojic – dvojice hraje na jedné lavici. Stoupnou si každý na jeden konec 
lavice a ruce natáhnou dopředu podél kraje lavice jako „mantinely“. Doprostřed lavice položí 
míček a na pokyn (tři, dva, jedna teď) začnou foukat do míčku tak, aby jej dopravily co nejblíže 
soupeři. Jakmile se míček dotkne ramen soupeře, hráč získává bod - gól. 

Aktivita – nafukování balónku: 

Pomůcky: nafukovací balónek pro každé dítě 

Děti si nejprve zkouší nafouknout balónek každý sám. Poté mohou soutěžit ve dvojicích, kdo 
nafoukne svůj balónek nejrychleji.  

Malování a vystřihování balónku z papíru, který si děti nalepí na společný plakát.  

Pomůcky: předloha balónku pro každé dítě, pastelky, nůžky, lepidlo 

Shrnutí: zopakování informací, přidání výstupů na plakát (tematické obrázky, balónky) 
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1.1.4 NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT – SHRNUTÍ 

Cíl: Upevnění vědomostí z uplynulých tří lekcí, připomenutí hlavních zásad zdravého životního 
stylu jako prevence kouření.  

Úvod:  

• opakování výstupů z předchozích lekcí – srdce, zuby a plíce,  
• připomenutí hodnoty zdraví a zásad zdravého životního stylu (zdravé aktivity),  
• představení aktivit závěrečné lekce vč. dokončení společného plakátu 

Pohádka o Cigaretě Retce (video) + zpětná vazba dětí 

• co si zapamatovali,  
• co všechno můžeme dělat pro své zdraví  
• jaké činnosti jsou zdravé a jaké našemu zdraví neprospívají 
• zásady zdravé výživy 
• péče o naše zuby 
• chceme zdravé prostředí bez cigaret 

Aktivita – živé obrazy na téma zdravé činnosti:  

Pomůcky: obrázky (fotky) zdraví prospěšného a nezdravého chování (dle počtu dětí) 

Děti sedí v kruhu a uprostřed jsou rozloženy obrázky různých činností (zdravých i nezdravých). 
Děti mají postupně roztřídit obrázky na tyto dvě skupiny. Obrázky nezdravých činností budou 
v závěru nalepeny k popelnici jako nežádoucí. Zdravé činnosti budou sloužit jako inspirace pro 
živé obrazy. Děti se rozdělí do skupin po 3-5 dětech a společně se domluví nebo si vylosují 
jednu zdravou činnost pro svůj živý obraz. Na domluvu a přípravu mají 3 minuty. Pak proběhne 
postupně prezentace všech obrazů: každá skupina předvede svůj obraz nejprve beze slov, a to 
na pokyn „pět, čtyři, tři, dva, jedna – štronzo“, poté přidá název obrazu. Pokud ostatním dětem 
není obraz dost srozumitelný, mohou rozpohybovat nebo nechat promluvit nějakou z postav. 

Shrnutí: dokončení plakátu (dolepení obrázků, dokreslení postavy), zopakování informací 
v rámci prezentace výstupů na společném plakátu 

Na závěr písnička s ukazováním Dělání, dělání 
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1.2 Normální je nekouřit II (4.-5. ročník) 

Časový rozsah: 4 vyučovací hodiny 

 

1. blok: 

1) Úvod – vstupní informace o programu, pravidla (každý má právo vyjádřit se, mluví vždy jen 
jeden, když chci něco říct – přihlásím se) 

2) Rozehřívací aktivita – gordický uzel 

3) Pohádka o závislosti + diskuze v kruhu (viz otázky) 

4) Pracovní list – Názor na spojení člověka s čertem – drogou podle příběhu (pozor na druhé 
straně volba ze dvou možností) + reflexe 

5) Aktivita s pracovním listem Najděte někoho, kdo + reflexe 

 

2. blok: 

1) Úvod – shrnutí první hodiny, připomenutí pravidel 

2) Rozehřívací aktivita – Molekuly – poslední číslo „4“ (rozdělení do skupin: tři skupiny po 
čtyřech, jedna po pěti – kdo zbyde – má právo volby) 

3) Chytrá upoutávka k nekouření (reklamní poutač) 

4) Prezentace plakátů + reflexe 

5) Pracovní list Když-pak + reflexe  
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Rozehřívací aktivita – gordický uzel 

Skupina stojí v těsném kruhu se zavřenýma očima. Na pokyn zvednou pravou ruku a snaží se 
chytit jiné nejbližší ruky naproti sobě. Jakmile jsou pravé ruce spojeny, spojí se všechny levé 
ruce. Nyní jsou spojeny všechny ruce navzájem. Skupina otevře oči a musí se společně 
domlouvat, jak vzniklý uzel rozmotat tak, aby nedošlo k rozpojení rukou. 

 

Pohádka o závislosti 

V jednom království žili král s královnou a jedinou dcerou. Když bylo princezně patnáct let, 
odnesl ji zlý Bazilišek na vysokou horu. Pan král dal rozhlásit, že dá princeznu za ženu a k ní 
půl království tomu, kdo ji přivede zpět. 

Přihlásilo se mnoho princů a knížat, ale všichni to vzdali. O trápení se dověděl statný chasník 
Honza, syn pekaře, který šel do světa na zkušenou. Přihlásil se králi, že půjde hledat princeznu.  

Když přišel k hoře, začal trochu litovat svého slibu. “Co mně to jen napadlo škrábat se na 
takový kopec a pak ještě bojovat s Baziliškem. Lidé říkají, že Bazilišek je pořádný netvor. Prý 
má hlavu jako kohout s velkým rudým hřebenem a ostrým zobákem, ptačí nohy s ostrými drápy 
a tělo jako drak s křídly a silným ocasem“ brumlal si Honza pro sebe.  

Když tak přemítal, objevil se před ním mládenec v zelené kamizolce. “Kdo jsi?“ zeptal se 
Honza. „Jsem čert, všechno vím a chci ti pomoci. Vylezeš na vysokou skálu, porazíš Baziliška 
a zachráníš princeznu“. Honza se nestačil divit. “Co za svoji pomoc budeš chtít?“ Čert na to: 
„Já mám lidi moc rád, nabízím ti pomoc zcela zdarma. Když se ti zalíbí a budeš chtít, abych ti 
pomáhal i nadále, domluvíme se“.  

Honza souhlasil a než se nadál byl na vrcholu skály. Trochu se zarazil, když zjistil, že z druhé 
strany vede na vršek schůdná cesta a když viděl, že Bazilišek je už dost starý. Honza si už 
začínal myslet, že by dané úkoly stačil zvládnout sám i bez čertovy pomoci, ale čert mu začal 
vysvětlovat: „Kdyby ses musel škrábat do kopce po cestě, byl bys udýchaný. Dobře jsem ti 
pomohl a budu ti pomáhat vždy. Musíš mi ale slíbit, že za dvacet let si mohu přijít pro tvoji 
duši“. 

Honza chvilku váhal a v duchu uvažoval: “Mám upsat čertovi svou duši? Budu bohatý, slavný a 
budu mít krásnou princeznu za ženu. Ano souhlasím.“ A upsal se čertovi svou vlastní krví. 
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Princezna si Honzu zamilovala na první pohled. Honza ji odvedl domů ke králi a královně, 
dostal princeznu za ženu a půl království a šťastně spolu žili. Čert to vytrvale pozoroval. Když 
si Honza jen pomyslel, že mu něco chybí, zavolal čerta, vyslovil přání a bylo to. Jak léta 
ubíhala, Honza si občas vzpomněl na úmluvu a rychle si vymýšlel další úkoly, které čert zase 
vykonal.  

Jednoho dne se zjevil v zámecké zahradě a křikl: “Honzo jsem tady s naší smlouvou. Musíš jít 
se mnou do pekla. Za tři dny si pro tebe přijdu.“ Honzovi se nechtělo odejít ze světa a žadonil: 
“Udělám cokoliv, jen abys mi ten proklatý úpis vrátil.“ Čert řekl: “|Dám ti šanci. Jestli se 
dokážeš vzdát všeho, co jsi s mojí pomocí získal, vrátím ti duši“. 

 

Pohádka má dva konce: 

Konec první: Honza rozmýšlel: “Mám se vzdát bohatství a jít zase pracovat? Stejně už je na 
všechno pozdě. Nebudu nic měnit.“ Takto se rozhodl a za tři dny našli Honzovo tělo v zámecké 
zahradě. Tak skončila Honzova smlouva s ďáblem. 

Konec druhý: Honza přemýšlel: “Dokázal bych se obejít bez bohatství a mohl bych zase 
pracovat? Zavolal princeznu a svoje děti a se vším se jim svěřil. Princezna měla svého Honzu 
ráda a slíbila mu, že ho bude následovat. Honza poznal, co je pravé štěstí a vrátil se do pekárny. 
Tam pracoval i se svými dětmi a všude to vonělo čerstvým pečivem. Čert poznal, že prohrál 
Honzovu duši. Honza dokázal, že umí žít bez kouzel a že je obklopen lidmi, kteří ho milují. 
Čert zahodil jeho úpis a zmizel. 

 

Otázky k diskuzi: 

1. Znáte podobnou pohádku? 

2. Znáte Baziliška? Popište jej. 

(mystická bytost, pohádková bytost v příběhu Harryho Pottera i reálně existující ještěr v přírodě 
– bazilišek přilbový/dlouhonohý/zelený – žije na stromech, má zvláštní schopnost běhat po 
hladině stojatých vod na zadních nohách) 

3. Co chtěl čert za pomoc při splnění úkolu? 
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4. Proč Honza na smlouvu přistoupil? 

5. Pomohl mu čert? 

6. Jak se Honza po návratu domů cítil? 

7. Kdy se čert znovu objevil? 

8. Co po Honzovi chtěl? 

9. Který konec pohádky se vám víc líbil? 

10. Proč v prvním konci čert Honzu zahubil? 

11. Jak se Honzovi podařilo nad čertem vyzrát? 

12. Jaký byl vztah Honzy a čerta? Kdo byl na kom závislý? 

13. Jak vysvětlíte, co je závislost? 

14. Proč je nutné se bránit zlu? 
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Napište svůj názor na spojení člověka s čertem – drogou podle příběhu 

 

1. Jsou smlouvy s ďáblem – s drogou určeny jen pro některé osoby nebo může být 
ohrožen každý? 

 

 

 

2. Dá se k cílům, kvůli kterým člověk uzavírá smlouvu s ďáblem-drogou, dojít i jiný 
způsobem? 

 

 

 

3. Je kouření také drogou? Jsou kuřáci závislí na na kouření? Znáš někoho, kdo by chtěl 
přestat, ale kouří pořád dál? 

 

 

 

4. V jakém věku lidé dnes nejčastěji uzavírají smlouvu s ďáblem-drogou (začínají 
s cigaretou, alkoholem)? 

 

 

 

5. Pokud víme, že ďábel – droga může ukončit život za 20 let, kolik let bude jejím 
obětem, když začali pravidelně kouřit ve dvaceti letech? 
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6. Znáš někoho v tomto věku? 

 

 

 

7. Je podle tebe tento člověk na konci života, protože všechno vykonal, nemá už žádný 
cíl? 

 

 

 

8. Je možné odstoupit od smlouvy s ďáblem – drogou? 
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Zamysli se a zvol jednu z možností: 

 

1. Zkusím to s drogami, až mně přestanou bavit, tak je nechám. Proč nevyužít možnosti 
dostat se snadno a lehce k zábavným zážitkům? Je možné, že se stanu závislým a 
odvykání nebude snadné, ale jsem borec a zvládnu to. 

 

 

2. S drogami si zahrávat nebudu: mám kolem sebe hodně přátel a život přináší tolik 
příležitostí k dokázání, že jsem borec. S přáteli zažiji spoustu legrace a žádnou chemii 
k tomu nepotřebuji. 
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Najděte někoho, kdo: 

… si zpívá ve vaně  

… kdo ví, co je nikotin  

…má rád stejnou hudební skupinu nebo zpěváka jako ty  

… jí denně zeleninu a ovoce  

… má staršího sourozence, který kouří  

… zná 2 nemoci způsobené kouřením tabáku  

… ví, co je pasivní kouření  

… má kamaráda, který kouří  

… udělá 15 dřepů  

… nemá rád coca-colu  

Pokud máš na každém řádku alespoň jedno jméno, posaď se na své místo  
a zkus si odpovědět na tyto otázky: 

1) Co jsem si uvědomil o sobě? 

2) Co nového jsem se dozvěděl o ostatních? 

3) Co jsem se nedozvěděl a zajímalo by mě to? 

4) Co mě překvapilo? 

5) Co mám s kým společného? 

6) Jsem v něčem ve třídě jedinečný? 
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Chytrá upoutávka k nekouření (reklamní poutač) 

Vytvořte ve skupinách chytrou upoutávku – reklamní poutač k nekouření pro vaše spolužáky z 
vyšších tříd a pověste ji ve škole. 

Z časopisů vystřihněte obrázky a nalepte je na velký arch papíru (balicí papír). Plakát dotvořte 
kresbou a nápisem (sloganem). 

 

Můžete si vybrat některý s těchto sloganů nebo vymyslet svůj vlastní: 

Buď chytrý, nezačínej kouřit 

Tvoje právo kouřit je respektováno, tvoje rozhodnutí nekouřit, je vítáno 

Kouření je smrtelný návyk 

Přestaň kouřit a žij déle 

Staň se členem nekouřící většiny 

Ty kouříš 
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KDYŽ – PAK  

Doplňte věty: 

Když je dnes pondělí, pak je zítra úterý. 

Když se mi daří ve škole, tak tam rád chodím. 

Když máš doma psa, pak  

Když někdo kouří v mé blízkosti, pak  

Když začneš kouřit v mládí, pak  

Když nemáš kamarády, pak  

Když mi jde dobře matematika, pak  

Když za krabičku cigaret zaplatíme 70,- Kč, pak za 30 krabiček dáme Kč. 

Když utratíme peníze za cigarety, pak  

Když se budu dobře učit, pak  

Když onemocním, pak  

Když táta doma kouří, pak  

Když rodiče nezaplatí nájemné za byt, pak  

Když budu jíst ovoce a zeleninu, pak  

Když mám dobrého kamaráda, pak  

Když dělám něco, co mě baví, pak  

Když se nudím, pak  

Když mám dobrou náladu, pak  
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Ilustrace žáků k Pohádce o závislosti 
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Materiály pro práci v programu Normální je nekouřit 
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2) Jaro a volný čas  

Tento program je zaměřen na motivaci ke smysluplnému využívání volného času venku na 
hřišti nebo v přírodě. Nejmladším dětem jsou určeny jednoduché herní činnosti, jako je hra na 
panáka a jiné hry s křídou na chodníku, skákání přes švihadlo a různé skupinové hry bez 
pomůcek. Po starší děti jsou určeny zážitkové hry v přírodě k poznání nových možností, jak 
trávit volné dny se svými rodiči např. při poznávání okolí svého města, kde žijí. 

Program zahrnuje tři úrovně: 

2.1 Hry na hřišti 

2.2 Hry v přírodě 

2.3 Turistika v okolí Brna 

 

2.1 Hry na hřišti 

Skákací hlavolam 

Na chodníku je křídou nakreslena síť s 12 čtverci (3x4), ve kterých jsou různé číslice podle 
počtářské úrovně dětí. Jeden z hráčů skáče, ostatní zadávají početní příklady, jejichž výsledkem 
musí být jedna z číslic na chodníku. Když se hráč splete a omylem skočí na jinou číslici než je 
výsledek zadaného příkladu, vystřídá jej ten, kdo příklad zadal. 

Hry se švihadlem: 

Třicet vteřin se švihadlem6 

Žáci utvoří dvojice, z nichž každá má jedno švihadlo a rozmístí se volně po hřišti. Na pokyn 
učitele začnou všichni první skákat přes švihadlo a druzí jim počítají přeskoky. Skokanská 
soutěž po 30 vteřinách končí, švihadla převezmou druzí a první počítají. Vítězem se stává žák s 
největším počtem přeskoků. 

Školka7 

10 × přeskočte švihadlo snožmo 

9 × přeskočte švihadlo střídavě pravou a levou nohou 
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8 × jen pravou nohou 

7 × jen levou nohou 

6 × přeskočte snožmo se zkříženýma nohama 

5 × snožmo, ale točte švihadlem dozadu 

4 × přeskočte pravou nohou, švihadlem točte dozadu 

3 × levou nohou, švihadlem točte dozadu 

2 × střídavě pravou, levou nohou, švihadlem točte dozadu 

1 × vajíčko - ruce jsou před tělem zkřížené, skačte snožmo 

Skákací panák8 

K této hře je potřeba kousek křídy a kamínek. Pomocí křídy se namaluje panák a čára, ze které 
se začíná hrát. První hráč se postaví na čáru a hodí kamínkem na první pole (tedy pole s číslem 
1). Pak začne po jedné noze skákat do polí/částí panáka, a to postupně dle čísel. Zároveň ale 
musí přeskočit pole s kamínkem. Tam, kde má panák dvě pole vedle sebe (číslo 4 a 5), skočí 
roznožmo (obě chodidla dopadnou současně). Do dalšího pole se pokračuje po jedné noze, do 
hlavy panáka opět oběma nohama najednou. Poté hráč vyskočí a otočí se o 180° a vrací se 
stejnou cestou zpět. Opět musí přeskočit pole s kamínkem, ale ještě předtím je jeho úkolem 
kamínek sebrat (stojí na jedné noze). Hra pokračuje stejným způsobem, ale kamínek se hází 
vždy o jedno políčko dále (tedy na dvojku, pak na trojku,…). Udělá-li hráč chybu (šlápnutí na 
čáru, špatný skok, chybný hod kamínkem a podobně), nechá kamínek v poli a pokračuje další. 
Po vystřídání ostatních hráč pokračuje od pole, kde zůstal jeho kamínek. Když hra skončí, je 
možné hrát pozpátku (začne se od pole číslo 8), nebo tak, že se skáče po levé noze. 

6 https://pf.ujep.cz/~blaha/dphsln01.htm  

7 http://www.zlobidlo.cz/hry/skolka-svihadlo  

8 http://www.jarodic.cz/cz/venkovni-hry-nejen-pro-deti.php  
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Honičky9: 

Honěná popořadě  

Hráči si rozdají čísla. Babu má každé číslo (tak, jak jdou po sobě) přesně 1 min. Po uplynutí 
této doby vedoucí pískne na píšťalku a babu má následující číslo. Každý si pamatuje, kolik 
hráčů během své baby chytil. Kdo jich chytil nejvíce, vyhrává.  

Honič samotář  

Honič je sám, ostatní utvoří dvojice. Komu dá honič babu, stává se honičem a jeho místo 
zaujme původní honič.  

9 http://www.milan.cernoch.net/, http://drobek.mysteria.cz/deti/hry/honicky.html, www.hranostaj.cz  



Metodika osobnostní a sociální výchovy 
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012 

Strana 96 (celkem 125) 
 
 

 

 

  

Chytaná kolem kruhu (pro 9-13 hráčů)  

Hráči utvoří kruh čelem dovnitř a rozpočítají se na první až čtvrté. Vedoucí vyvolá číslo, 
příslušní hráči vyběhnou z kruhu a ve stanoveném směru se snaží chytit toho před nimi. 
Chytne-li, dostane bod. Vítězí ten, kdo má nejvíce bodů. 
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2.2 Hry v přírodě 

Běh stonožek  

Stonožku vytvoříme tak, že stoje v zástupu chytneme levicí pravici předchozího prostrčenou 
mezi jeho nohama. 10 metrů před stonožkami je meta. Úkolem je (stále v zástupu, jako 
stonožka) oběhnout metu a co nejdříve se vrátit zpět. Místo běhu se může poskakovat po 
některé z noh či snožmo. 

Běhání o body 

Na hřišti vyznačíme asi 40-50 kroků od sebe dva kruhy tak velké, aby se tam vešlo celé 
družstvo. Každé družstvo se postaví do jednoho kruhu. Družstvo A, které vyhrálo los, začíná 
tím, že vyhodí míč směrem k družstvu B a rychle přebíhá do kruhu družstva B. Družstvo B se 
snaží míč chytit v letu. (Jakmile je míč ve vzduchu, je dovoleno hráčům kruh opustit). Podaří-li 
se mu to, získává bod. Bod získá také tehdy, když míčem, který nechytili v letu, zasáhnou 
někoho z přebíhajícího družstva. Pak se přebíhá znovu, ale míč vyhazuje druhé družstvo. Kdo 
získá za pět minut hry více bodů, vítězí.  

Běhání o závod  

Družstva o stejném počtu stojí v zástupu. V družstvech musí všichni hráči vykonat stejné úkoly 
(k vyznačené metě a zase zpět). Dokud nesplní úkol jeden hráč, nemůže začít druhý. Vítězí 
družstvo, jehož hráči dokončili nejdříve a stojí opět ve svém výchozím postavení, nebo 
družstvo, které získalo větší počet bodů.  

1. Běh pozpátku  

2. Skoky po jedné noze  

3. Hráč ohne jednu nohu v koleni, zezadu uchopí nárt a skáče po jedné noze.  

4. Oběma rukama obejme koleno a skáče po jedné.  

5. V podřepu obejme obě kolena a skáče.  

6. Na hlavě v hrnečku nese nádobu s vodou nebo jiný předmět rychlými kroky.  

7. Na lžíci nese vařené vejce nebo bramboru atd.  
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8. Po cestě navlékne 3 jehly.  

9. Jedním směrem utíká, nazpět dělá kotouly.  

10. Kráčí po 3 květináčích, cihlách nebo konzervách, jednu vždy posune kupředu.  

11. Jízda trakařem (vzpor ležmo, kamarád ho chytí za nohy a tlačí).  

12. Dva hráči si svážou k sobě dvě nohy a kráčí po třech.  

13. Jeden hráč nese druhého na ramenou (na krátkou vzdálenost).  

14. Skáče snožmo.  

15. Jde po čtyřech (běh žáby).  

16. Zdolání překážek při běhu, ve vyznačených vzdálenostech, plazení, podlezení židle, vypití 
vody, aniž by se dotkl sklenice atd.  

17. Do vyznačených kruhů vnášení a vynášení kuželek, míčů.  

18. Utíká a kutálí po zemi nohou míč.  

19. Kutálí po zemi nohou míč.  

20. Utíká a drží na dlani míč.  

21. Běh, na vyznačených místech hází míčem o zem atd.  
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Blbárna  

Nenáročná a velice úspěšná hra. Hráči se rozdělí do dvou družstev a seřadí se za sebou. Před 
každým družstvem je ve vzdálenosti asi 10 - 15 metrů zatlučen do země kolík, který vyčnívá asi 
25 - 30 cm. Na pokyn rozhodčího vybíhá z každého družstva jeden hráč, dobíhá ke kolíku, 
uchopí ho oběma rukama a co nejrychleji absolvuje 10 oběhů kolíku v předklonu. Po skončení 
desátého oběhu se narovná a vrací co nejrychleji zpátky. V okamžiku, kdy se dotkne dalšího 
hráče ve svém družstvu, jeho úloha skončila a zařazuje se na konec družstva. Vybíhá další hráč. 
Vítězí družstvo, které dříve absolvovalo běh i otáčení. Pokud se nám nechce zatloukat kolíky, 
lze hráče přimět k modifikované poloze. Hráč se předkloní s hlavou ke kolenům udělá sloní 
chobot (jednou rukou se chytí za nos, druhou provlékne) a rozhodčí jej desetkrát otočí. 
Výhodné je také potom něco sebrat a donést dalšímu hráči.  

Boj o kameny  

10 až 20 m před řadou hráčů leží kamenů o jeden méně než hráčů. Hráči na znamení vyběhnou 
a snaží se obsadit jeden z kamenů tak, že na něj položí nohu. Na koho kámen nezbude, vypadá 
z další hry. Jeden kámen se odebere a hra se opakuje.  
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2.3 Turistika v Brně a okolí 

Podél řeky Svitavy10 

Černovice – Zábrdovice - Obřany - Bílovice nad Svitavou  

 

 

 

10  http://www.mojebrno.jecool.net/inka--brno-reky-svitava-obrany.html  
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Stezka zdraví Jehnice11 

Výchozí bod (1) náměstí v městské části Brno - Jehnice, zastávka MHD Jehnice. Dále po žluté 
turistické značce směr Vránův mlýn, Mokrá Hora. Cesta vede lesem. Další záchytný bod (2) 
chovný rybník a budova bývalého nádraží. Zde se cesta dělí. Dále lze pokračovat po červené 
značce do Mokré Hory nebo na druhou stranu do Lelekovic. Vydali jsme se směr Mokrá Hora, 
míjeli jsme další rybníčky a Vránův mlýn (3). Červená značka nás zavedla až do Mokré Hory 
na zastávku MHD (4). Odtud MHD zpět do Brna. 

 

 

  

11   http://www.lelekovice.cz/bb_priroda/bb_priroda_stezka.html  
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3) Kyberšikana 

Program byl připraven jako neformální aktivita v rozsahu 1 hodiny. Využívá videonahrávky 
příběhů dětí a jejich aktivit na internetu a seznamuje s důležitými informacemi prostřednictvím 
pracovních listů (s využitím komixů, obrázků). Následovala diskuse k videím i k pracovním 
listům. Program byl následně rozšířen o nové kvalitnější videonahrávky, které byly vzhledem k 
obsahu a způsobu zpracování využívány zejména pro žáky vyšších ročníků. Pracovní listy byly 
zpracovány podle on-line hry na www.budpripraven.cz. 

Přílohy:  

cRaptor-pracovní list.doc 

cRaptor-prezentace 

JAK BEZPEČNĚ VYUŽÍVAT INTERNET.doc (letáček) 

Videa 
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4) Kočičí zahrada 

Ukázky z realizace programu prevence rizikového chování na 1. stupni ZŠ dle publikace 

EXNEROVÁ M., KAUFOVÁ T., SKÁCELOVÁ L.: Kočičí zahrada. Rozvoj sociálních 
dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. Metodika pro učitele. Univerzita Karlova 
v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF a VFN v Praze a TOGGA, 2012. ISBN 
978-80-87258-66-8. 87 s. 

 

4.1 Úvodní lekce 

4.2 Tajná schůzka 

4.3 Kocour Siam a magický lektvar 

 

Lekce byly realizovány se smíšenou skupinou dětí od 0. (přípravného) do 3. ročníku ZŠ 
v prostorách školní družiny. Většina dětí byla z přípravného a prvního ročníku. Aktivity byly 
tedy voleny tak, aby nevyžadovaly čtenářské dovednosti. Vzhledem k omezené slovní zásobě 
cílové skupiny byly texty upraveny v zájmu srozumitelnosti a udržení pozornosti. 
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4.1 Úvodní lekce 

Cíle: Seznámení s příběhem, srozumitelná charakteristika různých povah, konkretizace 
představ o jednotlivých postavách (kočkách). 

Uvedení do příběhu: Uprostřed města je tajemná zahrada, ve které žije široká rodina koček. 
Každá je jiná, jako je odlišný každý z nás ve škole. Stejně jako my tady i oni prožívají svá malá 
dobrodružství. Hrají si spolu a společně se učí nové věci. Ale provádí také různé neplechy a 
někdy se dostanou i do nebezpečných situací. Jak si s tím asi poradí?  

Hra Začarovaný kočičí bál (štronzo)  

Děti představují kočky, které tancují na kočičím bále. Jakmile kapelník zastaví hudbu pokynem 
„štronzo“, všechny kočky se promění v sochy. Jen jedna z nich má kouzelnou hůlku a může 
rozpohybovat ostatní. V různosti pohybů si děti uvědomí různost povah a projevů chování. 
Zrekapitulujeme v rámci reflexe. 

Charakteristika postav – koček  

SNÍŽEK - Rád se předvádí. 

MOUREK – Je chytrý a hodný. Všechny kočky ho mají rády a poslouchají ho. 

SIAM – Rád ostatní zlobí.  

ČERTÍK – Rád poroučí a navádí ostatní.  

FOUSEK – Sám zlobí a ubližuje ostatním, i když ví, že se to nesmí. 

DRÁPEK – Má ostré drápky a umí bojovat. 

PANTOFLÍČEK – Je malý a chtěl by být silný jako Mourek. 

SKVRNKA – Je hodná a slušná. 

MÍCA – Je hodná ale někdy trochu nešikovná. Dokáže přiznat svou chybu. 

DOKTOR – Je chytrý a léčí kočičky. 

ČÍČA – Ráda je ve všem nejlepší. 

CHALIMA - Tajemná kočičí královna z cizokrajné zahrady. 
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ZRZKA - Je veselá a všichni ji mají rádi. 

STAROUŠ - Starý kocour, který nemá nikoho rád. 

Po vylosování děti kreslí své představy kočičích postav.  
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4.2 Tajná schůzka 

Cíle: Přiblížit pojmy zvědavost, zvídavost a tajemství. Zvědavost motivační x ohrožující, 
tajemství bezpečné x rizikové. 

Hra Kočky a myši 

Děti se rozdělí na dvě skupiny (lze odlišit barevnými šátky) a utvoří dva kruhy – vnější 
a vnitřní. Na rytmus bubínku/tamburíny se pohybují tiše jako kočky a myši (oba kruhy 
v opačném směru). Ve chvíli, kdy rytmus utichne, kočky chytají myši. V dalším kole se 
skupiny vystřídají. 

Povídání v kruhu o pojmech zvědavost, zvídavost a tajemství  

Lze využít motivačních tematických obrázků, např.: 
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Zdroje obrázků: 

Opička (http://imagebox.cz.osobnosti.cz/film/zvedavy-george/M218698-a4653.jpg), Veverka 
(http://www.bbbpics.com/resize/resize-img.php?src=http://img.bbbpics.com/images/Situations/curiosity-lens-
squirrel3994.jpg&h=380&w=596),  
Děti  (http://www.hezkeobrazky.cz/fotografie/fotografie/3025.jpg), Čtenář 
(http://media2.prozeny.cz/images/articles/0/0/4/37400/in-
content/content/1ae4e532b6e9cc2900e7b21114178261/115530971_upranveo.jpg), Tajemství 1 
(http://media.novinky.cz/377/183774-top_foto1-1g4hm.jpg?1357300020), Tajemství 2 
(http://img.ceskatelevize.cz/program/porady/10098236641/foto09/06.jpg) 
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Vyprávění příběhu Tajná schůzka 

(volně převyprávěno dle textu na str. 17 zdrojové publikace) 

V jednom městě, uprostřed mezi domy, auty a autobusy, je velká zahrada. Není to ale jen tak 
obyčejná zahrada. Tahle zahrada je zvláštní tím, že v ní společně žije spousta malých i velkých 
koček. Nejchytřejší z nich je kocour Mourek. Je veliký, moudrý a hodný. Všechny kočky v 
zahradě ho mají rády a poslouchají ho. Říkají mu Mourek Veliký. 

Dnes je krásný den, sluníčko svítí a v kočičí zahradě je neobvykle rušno. Snížek je trochu 
zmatený, protože se právě probudil. Dnes je jeho velký den. Spolu s dalšími malými kamarády 
chystají tajnou schůzku. Nikdo se o tom nesmí dozvědět a už vůbec ne velké kočky. Mají se 
setkat v místě mezi velkou zahradou a malým dvorkem jednoho prázdného domu. Měl by tam 
přijít i jejich nový kamarád Siam, se kterým se poznali nedávno, když si hráli na jednom 
opuštěném konci zahrady. Snížek tam šel hlavně proto, že jim Siam slíbil říct jedno velké 
tajemství. To tajemství ale mělo zůstat jen mezi nimi a nikdo jej nesměl vyzradit nikomu 
jinému.  

Snížek se na schůzku pečlivě připravuje. Dává si záležet, aby vypadal co nejlépe. Už se nemůže 
dočkat kocoura Siama. Ale hlavně je zvědavý na to velké tajemství, které se dnes dozví. Proto 
spěchá, aby byl na místě jako první. 

Kocour Čertík ještě spí smotaný do klubíčka a neposlušná Míca na něj doráží. „Ty ještě spíš? 
Jestli si nepohneš, přijdeš poslední,“ směje se mu Míca. 

„Já už jsem dávno vzhůru,“ brání se Čertík ublíženě. S naježeným kožíškem utíká k místu 
schůzky a Míca běží za ním.  

„Přidej, Míco nebo kvůli tobě tu schůzku nestihneme!“ Míca se na něj podívá a přemýšlí, jestli 
neřekla něco, čím by Čertíka naštvala. 

Číča a Skvrnka utíkají spolu na dvorek a za nimi přichází udýchaný Fousek. 

„Pospěš si, Fousku, kvůli tobě přijdeme pozdě a všechna místa už budou obsazená,“ volají na 
něj. 

„Je mi to líto,“ říká Fousek a přitom sotva popadá dech, „nevím, jak to dělám, ale vždycky 
přijdu všude pozdě.“ 

Jako první dorazil na schůzku Pantoflíček, ale jenom proto, že jej popoháněl Drápek. Ten musí 
být vždycky všude první. 

„Jsme tu první Pantoflíčku. Počkej tady, běžím si obsadit nejlepší místo,“ říká Drápek. 
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„Kdybych byl velký a silný jako Mourek, nikdy by ses ke mně takhle nechoval,“ urazil se 
Pantoflíček. 

Dorazili už skoro všichni. Chybí jen Snížek. Ostatní na něj proto čekají pod zdí zahrady. 

 

Při vyprávění mají děti před sebou své obrázky koček, které v příběhu vystupují. 

 

Společné malování zahrady 
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4.3 Kocour Siam a magický lektvar 

Cíle: Uvědomit si, co to znamená být spokojený nebo šťastný a že proto musíme něco udělat.  

Vyprávění příběhu Kocour Siam a magický lektvar 

(volně převyprávěno dle textu na str. 23 zdrojové publikace) 

Všechny malé kočky sedí na zdi zahrady v místě, kde si smluvily schůzku s neznámým 
kocourem Siamem. 

Snížek: „Kde je tak dlouho? Slíbil nám prozradit tajemství o kouzelném lektvaru. Prý po něm 
budeme šťastní a veselí.“ 

Číča: „Hele, támhle jde!“ 

Siam: „Ahoj koťata! Jste zvědavé, co vám povím? Tak poslouchejte. V jedné staré zahradě žilo 
kdysi mnoho koček, které byly moc smutné. Nic se jim nedařilo, nebavila je žádná práce a 
pořád se spolu hádaly. Jednoho dne objevily krásně zdobenou lahev plnou tajemné třpytivé 
tekutiny. Když se z ní napily, všechno se změnilo jako mávnutím kouzelného proutku.“ 

Zrzka: „Co se stalo? Tak honem, povídej!“ 

Siam: Všechny kočky, které se z té lahve napily, byly najednou veselé a šťastné. Rázem 
zapomněly na všechny své problémy a přestaly se hádat.“ 

Snížek: „Já tomu nevěřím.“ 

Siam: „Chceš se přesvědčit? Náhodou mám tu láhev tady sebou. Napij se a uvidíš sám!“ 

Číča: „Koťata pozor! Starouš přichází! (Siam se rychle vytratil.) 

Starouš: „Copak to tady děláte? Tváříte se, jako byste chystali nějakou lumpárnu.“ 

Čertík: „My nic, jenom si tady hrajeme.“ (Starouš odešel. Koťata si sedla do kroužku a tiše si 
povídala.) 

Čertík: „Nevím, co si o tom mám myslet.“ 

Číča: „Siam nám tu napovídal spoustu lží. Pojďte si radši hrát.“ 

Snížek: „Já nepotřebuju žádný magický lektvar, abych byl šťastný.“ 
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Zrzka: „To není tak jednoduché, aby byli vždycky všichni šťastní.“ 

Pantoflíček: „Já bych chtěl být jako Mourek – hodný, statečný a chytrý, mít hodně kamarádů a 
hrát si s nimi. Myslím si, že tohle znamená být šťastný. 

Povídání v kruhu – otázky, vyjádření vlastního postoje: 

Uvěřili jste Siamovi, že kouzelný lektvar má tu moc udělat lidi šťastné? 

Která kočka podle tebe odpověděla Siamovi nejlépe? 

Jak byste se zachovali vy? 

Na židlích jsou čtyři obrázky koček s různými postoji/názory. Postavte se za tu kočku, která 
podle vás přemýšlí správně. 

Co rádi děláte, abyste byli spokojení/šťastní? 

Jak se to stane, že jsme spokojení?  
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Přijde to samo od sebe nebo proto musíme něco udělat sami?  

Můj vlastní lektvar štěstí 

Namíchej (nakresli) si svůj kouzelný lektvar z činností, které máš rád a dělají ti radost. 
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5) Fair Play  

Program byl realizován v 8. a 9. ročnících ve spolupráci s organizací Amnesty International12. 
Tematicky byl zaměřen na problematiku dodržování lidských práv, vztah ke společenským 
menšinám, na utváření postojů k závažným společenským problémům i na hledání vlastního 
příspěvku, jak aktivně pomoci.  

Metody: promítání dokumentů, skupinové diskuse, metody týmové spolupráce, psaní dopisů, 
živá knihovna – přímé diskuse se zástupci společenských menšin, pracovní listy. 

Přílohy - fotodokumentace z akcí: 

Úvodní workshop15-10-2013 

Maraton psaní dopisů 

Živá knihovna 

Organizace vlastní akce – filmy 

Závěrečný workshop - rekapitulace 

Plakáty k aktivitě Organizace vlastní akce 

12 http://www.amnesty.cz/vzdelavani/fair-play  
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6) Příroda uprostřed města 

Zážitkové skupinové aktivity v lesoparku Bílá hora spojené s poznáváním podzimní přírody. 
Na čtyřech stanovištích žáci plnily různé úkoly zaměřené na témata stromy, rostliny, plody 
a živočichové. Důležitá byla vzájemná komunikace a spolupráce ve skupině. 

Přílohy: stanoviště.pdf, fotodokumentace 
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7) Žijeme zdravě 

Program pro děti z 1.-5. ročníků byl zaměřen na zdravý životní styl. Formou prožitkového 
učení děti seznámil se zdravými stravovacími návyky a možnostmi tvůrčích aktivit ve volném 
čase. Po úvodním povídání o zdravém životním stylu si děti samy mohly ze zdravých potravin 
připravit svačinu a vyzkoušet si i společné stolování. V druhé části programu se děti seznámily 
s technikou kašírování, kterou si pak vymodelovaly své oblíbené druhy ovoce a zeleniny. 

Příloha: fotodokumentace 
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8) Bezpečné prázdniny 

Program byl zaměřen na prevenci dětských úrazů a dopravní výchovu. První část programu 
probíhala ve třídách, kde si děti povídaly o bezpečném chování ve městě v roli chodce 
a cyklisty. Na hřišti pak na ně čekaly tři stanoviště, kde po skupinách plnily tematické úkoly:  

- slalom na koloběžkách a poznávání dopravních značek 

- maxipexeso s tematikou prevence dětských úrazů 

- názorná ukázka vybavení cyklisty (Co bych měl(a) mít při jízdě na kole?) 

V poslední části programu si děti formou pracovních listů mohly ověřit, co nového se 
dozvěděly. 

Poznávání dopravních značek 
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Maxipexeso 
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Karty pro práci ve t řídách13 

13  Metodika k prevenci dětských úrazů. Pro mateřské školy, pro 1. Stupeň základních škol, pro 2. 
Stupeň základních škol, pro volný čas. Dětství bez úrazů, o.p.s., 2006 
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Pracovní listy pro práci ve třídách14 

14  Metodika k prevenci dětských úrazů. Pro mateřské školy, pro 1. Stupeň základních škol, pro 2. Stupeň 
základních škol, pro volný čas. Dětství bez úrazů, o.p.s., 2006 
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Karty hodnocení 
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9) Písničky vyprávějí příběhy 

Program byl zaměřen na seznámení s místními lidovými tradicemi na Brněnsku. 
Prostřednictvím dvou lidových písní (Dragóni jedó a Pod kostelíčkem tráva zelená) žáci 
5. ročníku v rámci 3 lekcí poznávali historii a život obyčejných lidí v brněnských městských 
částech, které byly dříve samostatnými vesnicemi. Formou skupinových zážitkových aktivit 
žáci postupně rozkryli příběhy jednotlivých písní, naučili se je společně zpívat a zpěv 
doprovázet rytmickými nástroji. Oba příběhy pak převedli do vizuální podoby formou obrazů, 
které následně použili při závěrečné prezentaci písní na Mikulášské besídce školy.  

Součástí programu byla také zkušební nahrávka písní, kde si žáci mohli vyzkoušet, jak probíhá 
nahrávání ve studiu a jaké nároky jsou kladeny na profesionální hudebníky. Závěrečná 
prezentace byla doprovázena průvodním slovem – připraveným rozhovorem dvou žáků, kteří si 
tak vyzkoušeli nelehkou roli moderátorů a posílili tím své komunikační a prezentační 
dovednosti. Společné závěrečné vystoupení bylo pro většinu žáků novou zkušeností a celkově 
podpořilo sounáležitost a vztahy ve skupině. 

Přílohy: fotodokumentace z lekce a vystoupení 
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10) Řemesla 

Program byl zaměřen na seznámení žáků s tradičními řemesly košíkář, brašnář, výrobce 
bižuterie a tkadlec. První část probíhala ve třídě, kde žáci ve skupinách vyhledávali informace 
k jednotlivým řemeslům a společně začali vyplňovat pracovní list. Ten si pak vzali sebou 
k dopracování na výstavu Střední školy F.D.Roosvelta pro tělesně postižené s názvem Moderní 
škola s tradicí. Žáci si zde prohlédli výrobky, pracovní nástroje i materiály a mohli si sami 
vyzkoušet např. princip tkaní nebo výrobu koženého přívěsku na klíče. 

Přílohy: 

Řemesla – pracovní listy 

Fotodokumentace 
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