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I. Sebepoznání, sebepojetí 1
Doplňování vět
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 1 hodina, třída - učebna
Cíl: Prohloubení sebepoznání prostřednictvím volných asociací
Použité metody: nedokončené věty, sebereflexe, diskuse
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby, pastelky
Průběh lekce:
Každé dítě dostane pracovní list s nedokončenými větami. Lektor jim vysvětlí, že věty mohou
doplnit vším, co je napadne a má pro ně nějaký význam. Nejde o inteligenční test ani
o slohovou práci. Nejsou zde správné a chybné odpovědi, každé doplnění věty je správné.
Může být vážné i veselé, dlouhé i krátké, co je napadá zpravidla bez dlouhého přemýšlení.
Zároveň lektor děti upozorní, že nemá smysl psát něco formálního, jen aby splnily zadání.
Doplnění věty má vyjadřovat jejich názory a pocity. Děti doplňují věty samostatně v čase
asi 15 minut.
Následuje reflexe na doplněné věty a lektor děti vyzve, aby přečetly ty věty, které chtějí
zveřejnit. Společně diskutují o významech, osobních souvislostech a zkušenostech. Děti se tak
více otevírají ostatním a zároveň se učí pojmenovávat své pocity, ujasňovat si a vyjadřovat
své postoje. Srovnávají odpovědi ostatních dětí ve skupině. Lektor vede diskusi citlivě, uvádí
příklady, krátké příběhy, ve vhodném okamžiku odlehčí diskusi humorem.
Podle délky diskuse je možné zvolit také variantu, kdy děti nakreslí obrázek na větu, která je
nejvíc zaujala a své pocity vyjádří výtvarným způsobem.
Reflexe:
Při zadání hry je velmi důležité, aby děti nechápaly doplňování vět jako školní úkol, ale psaly
svá doplnění hravě a uvolněně. Je vhodné před samotnou hrou využít některou rozehřívací
techniku, která pomůže navodit tvořivou atmosféru. Je vhodné, aby lektor nabídnul možnost
rozhovoru mimo skupinu a v jiném čase, pokud má dítě potřebu hovořit o problému, který byl
danou hrou aktualizován.
Poznámky: Hra je vhodná pro skupinu cca 6 – 12 dětí.
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Doplňování vět - pracovní list
Zkus bez dlouhého přemýšlení doplnit následující věty tím, co tě právě napadne:
1. Nejčastěji musím…
2. Nejraději bych chtěl(a)…
3. Musím se hodně učit, ale raději bych….
4. Měl(a) bych častěji….
5. Rád jsem venku s kamarády, ale měl bych…
6. Nebaví mě, když musím…
7. Když něco chci a nemohu toho dosáhnout, tak…
8. Když jsem sám…
9. Myslím si o sobě…
10. Nikdo neví, že já…
11. Když se mi nedaří, tak…
12. V naší rodině…
13. Kamarádi(ky) si o mně myslí…
14. Nenávidím…
15. Největší radost mám, když…
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I. Sebepoznání, sebepojetí 2
Příběh na vybraný předmět
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 1 hodina, třída - učebna
Cíl: Prohloubení sebepoznání s využitím příběhu a personifikace předmětu
Použité metody: tvorba příběhu, diskuse
Pomůcky: psací potřeby, čisté papíry
Průběh lekce:
Lektor si předem připraví hromádku různých předmětů (např. tužka, klíčenka, hlavolam,
knížka, míček, víčko od láhve aj.), jejichž počet převyšuje počet členů skupiny. Na začátku
hry položí předměty volně na stůl a vyzve děti, aby si každé vybralo jednu věc. Zeptá se dětí,
čím je vybraný předmět zaujal a navodí fantazii, že každý předmět má také „svůj život“.
Někde se „narodil“ – někdo ho vyrobil, prošel cestou z výroby do obchodu, někdo si ho
koupil, má ho uložený na určitém místě, nějak ho využívá a chová se k němu. Děti se ztotožní
s vybraným předmětem jakoby byl živý. To znamená, že myslí a prožívá jako děti. Děti
na papír napíší krátkou povídku o oživlém předmětu, která začíná slovy: Jsem (vybraný
předmět)… Na napsání povídky mají asi 20 - 30 minut. Rychlejší děti mohou nakreslit
předmět pod svým příběhem.
Lektor vyzve děti, aby ostatním členům skupiny přečetly svůj příběh. Zároveň se zeptá, jestli
v příběhu nachází také samy sebe a v čem. Lektor citlivě sděluje postřehy a s dětmi diskutuje
o možných interpretacích. Velmi dbá na to, aby měl rozbor příběhu volnou, spíše hravou
formu a nebyly vyslovovány jednostranné negativní soudy. V diskusi je možné se zaměřit
na otázky: Co mám rád? Co se mi nelíbí? Co bych si přál? Jak by se mnou mělo být
zacházeno? Co bych chtěl ostatním říct? A další otázky, které prostřednictvím oživlého
předmětu vyjadřují názory a prožívání dítěte.
Pokud některé dítě nechce ostatním přečíst svůj příběh, lektor ho k tomu nenutí, ale umožní
mu promluvit si o něm mimo skupinu.
Reflexe:
Hra klade vysoké nároky na citlivé vedení diskuse lektorem. Je možné ji využít ve skupinách,
které dokáží pod vedením lektora vytvořit bezpečné prostředí pro každé dítě a jeho sebereflexi.
Poznámka: Hra je vhodná pro skupinu cca 6 – 12 dětí.
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I. Sebepoznání, sebepojetí 3
Světlo a stín
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: Navodit rozhovor o kladech a nedostatcích sebepojetí, rozvoj sebepoznání
Použité metody: cvičení, sebereflexe kladných a záporných stránek, skupinová diskuse
Pomůcky: psací potřeby, čisté papíry (A4)
Průběh lekce:
Lektor v úvodu cvičení sdělí, že při dospívání si postupně uvědomujeme, že každý člověk,
i my sami, máme světlé i temnější stránky. Přitom vlastnosti, které jsme považovali za světlé
nebo temné se mohou proměňovat. Některá z našich stinných stránek se může v určitých
situacích ukázat jako potřebná a užitečná. Vlastnost, kterou jsme považovali za svou přednost,
nám zase může zkomplikovat život (např. nadměrná pečlivost). Lektor uvede příklady dalších
vlastností, které mohou být v některých situacích předností, v jiných nevýhodou.
Děti dostanou za úkol, aby na čistý papír napsaly své jméno a vlevo pod ním nakreslily
znaménko + (klady). Pod sebe uvedou své kladné vlastnosti - silné stránky, kterých si nejvíce
považují. Napíší tolik vlastností, kolik je napadne. Čas: 10 minut.
Na pravou stranu listu nakreslí znaménko – (zápory) a pod sebe napíší své chyby a slabosti,
nejistoty, pochybnosti, záporné vlastnosti. Čas: 10 minut.
Následuje skupinová diskuse v kruhu pod vedením lektora. Každému účastníkovi věnuje
skupina pozornost asi 5 minut. Dítě sdělí ze svého seznamu ty věci, které sdělit chce. Ostatní
mohou k jednotlivým kladům a záporům vyjádřit své mínění.

Reflexe:
Otázky pro závěrečnou reflexi:

Jak se mi cvičení líbilo?
Co bylo pro mne důležité?
Co mne překvapilo?
O čem přemýšlím?
Pomáhali mi ostatní?

Poznámka: Hra je vhodná pro starší školní věk (zejména 8. a 9. ročník).
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I. Sebepoznání, sebepojetí 4
Poznávání z portrétu
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 1 hodina, třída - učebna
Cíl: Prohloubení sebepoznání, dovednost sebeprezentace, poznávání prostřednictvím skupiny
Použité metody: kresba, sebereflexe, diskuse
Pomůcky: pastelky, fixy, kreslicí papír
Průběh lekce:
Každé dítě dostane papír na kreslení, pastelky a namaluje obrázek, kterým se pokusí samo
sebe charakterizovat bez uvedení jména. Lektor dětem vysvětlí, že mohou kreslit různé
symboly, věci a činnosti, které mají rády. Pokusí se vystihnout něco typického právě pro ně.
Výsledkem bude portrét, na kterém může, ale také nemusí být obličej či postava autora, ale
spíše jeho typické vlastnosti, zájmy a záliby. Bude to portrét – vizitka, podle kterého by měli
ostatní poznat, o koho jde. Každý kreslí obrázek samostatně tak, aby ostatní neviděli
podrobnosti. Doba na kresbu je přibližně 30 minut.
Lektor potom položí obrázky na hromadu a zamíchá je. Postupně je ukazuje skupině, která se
snaží uhodnout, komu obrázek patří. Autor následně sám představí svůj obrázek a prezentuje
se jeho prostřednictvím ostatním. Po prezentacích je vždy krátká diskuse o výstižnosti kresby
portrétu, co všichni poznali, co je překvapilo, co by tam přidali apod.
Reflexe:
Na závěr hry si děti sdělí, jak pro ně bylo snadné nebo obtížné se charakterizovat
prostřednictvím kresby. Co ostatní poznávali snadno a co obtížně. Které kresby byly
originální, vtipné apod. Děti si také uvědomí, jak je vnímají ostatní ve skupině.
Poznámka: Hra je vhodná pro skupinu cca 10 – 14 dětí.
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Obrazové přílohy ke kapitole I. Sebepoznání
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II. Poznávání lidí 1
Kresba ve dvojici jednou tužkou
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: Vzájemné poznávání při společné činnosti
Použité metody: kresba ve dvojicích, diskuse
Pomůcky: tužky, papíry (A4)
Průběh lekce:
Skupina se rozdělí na dvojice, které sedí za lavicí proti sobě. Každá dvojice dostane jeden list
papíru a jednu tužku, kterou drží společně. Dostanou za úkol společně nakreslit jednoduché
obrázky (dům, strom, pes, případně ryba, hrad, loď). Po ukončení kresby se děti podepíší
na výkres. Potom se dvojice prostřídají a kreslí stejný úkol na nový papír. Ideálně by měl
ve skupině kreslit každý s každým. Při vlastní kresbě se děti nemohou domlouvat slovně, ale
komunikují jen neverbálně.
Během hry děti u svých partnerů vnímají tendenci ovládat a řídit nebo naopak se podřizovat.
Může se projevit netrpělivost, tvrdohlavost a nepřizpůsobivost. Některé dvojice mohou zase
zažít soulad a pocit úspěchu. Děti tak mohou porovnat rozdíly ve spolupráci s různými členy
skupiny. To je předmětem závěrečné reflexe se skupinovou diskusí a výstavkou společných
kreseb.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jak se mi pracovalo v různých dvojicích?
S kým jsem se více shodl a s kým se mi spolupráce nedařila?
Jak si to vysvětluji? Co to mohlo způsobit?
Dokázali jsme se během kresby vzájemně přizpůsobit?
Jaké mám pocity z této hry?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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II. Poznávání lidí 2
Hra na intuici
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 30 - 45 minut, třída - učebna
Cíl: Vzájemné poznávání při nedostatku informací, seznámení s kritérii poznávání
Použité metody: skupinové cvičení, soutěž a diskuse
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor uvede hru vysvětlením pojmu intuice a zmíní se také o dalších způsobech poznávání
lidí. Vyhlásí soutěž na co nejpřesnější ohodnocení neznámého nebo málo známého člověka.
Může jím být sám lektor, některý učitel, žák nebo jiná osoba. Každý člen skupiny dostane
pracovní list, prohlédne si posuzovanou osobu a zakroužkuje vybrané odpovědi.
Za každou správnou odpověď dostane jeden bod. Lektor vyhodnotí nejlepšího hráče a znovu
se podrobněji vrátí ke způsobům a kritériím poznávání lidí.
Podle času mohou následovat další kola soutěže s jinými posuzovanými lidmi. To umožní
srovnávat a vyhodnotit, jak je kdo čitelný pro své okolí a co to znamená pro poznávání a
komunikaci mezi lidmi.
V závěrečné reflexi si účastníci hry odpoví na otázky a znovu se zamyslí nad způsoby
poznávání lidí.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jak jsem se rozhodoval při výběru odpovědi?
Čeho všeho jsem si všímal, z čeho jsem vycházel?
Jak si vysvětluji úspěšnost či neúspěšnost svých odpovědí? Co to mohlo způsobit?
Který člověk byl pro mne snadněji poznatelný a proč?
Na co nejvíce spoléhám při poznávání lidí?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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Hra na intuici - pracovní list
Podívej se na představovaného člověka a podle svého uvážení zakroužkuj jednu
z možných odpovědí na každou otázku. I když neznáš správnou odpověď, zkus zapojit
svou intuici, cit pro odhad. Po vyhodnocení si zapiš počet správných odpovědí.

1) Kde vyrůstal/a?

a) na vesnici

b) ve městě

2) Má sourozence?

a) jednoho

b) více

c) je jedináček

3) Kde bydlí?

a) v rodinném domě

b) v paneláku

c) byt v starším domě

4) Jak tráví dovolenou?

a) u moře

b) na horách

c) doma na zahradě

5) Který nápoj má raději?

a) čaj

b) káva

c) nealko

6) Kouří cigarety?

a) kouří nebo kdysi
kouřil/a

b) nekouří a nikdy
nekouřil/a

7) Co by hrál/a při fotbale?

a) útok

b) obrana

8) Jak se rozhoduje?

a) rychle, ihned

b) pomalu, pečlivě
zvažuje

9) Je upovídaný/á?

a) rád/a si povídá

b) mluví jen krátce,
úsporně

10) Co sleduje v televizi?

a) sport

b) krimi

c) brankář

c) dokumenty

(Otázky a odpovědi je možné měnit a přizpůsobovat podle posuzované osoby.)
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II. Poznávání lidí 3
Jaký to je člověk?
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: Vyzkoušet si poznávání a hodnocení lidí podle tváří, uvědomit si různé stereotypy
sociálního vnímání, vliv předpokladů a předsudků na chybné vnímání lidí
Použité metody: hodnocení obrázkových předloh, soutěž a skupinová diskuse
Pomůcky: obrázkové předlohy tváří lidí, psací potřeby a papíry pro poznámky
Průběh lekce:
Lektor na úvod položí motivační otázku: Je možné poznat povahu člověka podle jeho tváře?
Během krátké diskuse lektor uvede různé příklady (vysoké čelo, vystrčená brada, velký nos,
kruhy pod očima apod.) a zeptá se dětí, co by to mohlo znamenat. Zatím názory dětí
nekomentuje a nehodnotí, jen vyzývá k vyjádření různých názorů. Potom zadá dětem soutěžní
hru, ve které si budou moci vyzkoušet, co dokáží vyčíst z obrázku tváře (kterou emoci a
psychický stav obrázek vyjadřuje). Postupně promítá obrázky obličejů, u kterých je na výběr
několik možností hodnocení. Děti si samostatně zapisují vybranou odpověď. Po prezentaci
obrázků obličeje lektor seznámí děti se správným řešením a vyhodnotí soutěž - správné
odpovědi u jednotlivců. Ke každému obrázku proběhne diskuse ve skupině. Zaměří se
na chyby vnímání druhých lidí, na mylné předpoklady a předsudky. Vysvětlí si také, jakou
úlohu má výraz tváře při utváření prvního dojmu o člověku a upozorní na možné chyby.
V závěrečné reflexi si účastníci hry odpoví na otázky k obsahu a průběhu hry.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jak jsem se rozhodoval při výběru odpovědi?
Které rysy v obličeji jsem považoval za nejvýznamnější?
Jak si vysvětluji svůj výsledek v soutěži?
Co mi hra přinesla nového? Co mě zaujalo?
Jaký to bude mít vliv na moje poznávání druhých lidí?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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II. Poznávání lidí 4
Poznáváme se navzájem
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 - 80 minut, třída - učebna
Cíl: získat zkušenost se sebeprezentací a s vedením poznávacího rozhovoru
Použité metody: sebeprezentace, poznávací rozhovor, reflexe
Pomůcky: psací potřeby a papíry pro poznámky
Průběh lekce:
Lekce má dvě fáze. V první části lekce se skupina posadí do kruhu a každý si připraví krátkou
sebeprezentaci (např. jméno, jak mi říkají kamarádi, bydliště, sourozenci, zájmy, čím bych
chtěl být a pod.). Postupně každé dítě vystoupí a během 2 – 3 minut se představí ostatním.
Každému vystupujícímu mohou ostatní členové kruhu položit celkem 2 otázky. Na závěr
proběhne krátká diskuse o představování v kruhu. Co bylo nové, zajímavé, jak se děti cítily
při představování před skupinou.
Ve druhé části lekce se skupina rozdělí do dvojic, které vedou poznávací rozhovor. Jeden
z dvojice se dotazuje a druhý odpovídá. Otázky jsou zaměřeny na poznávání druhého. Po 3 až
4 minutách si role vymění. Děti se střídají také ve dvojicích, aby si vyzkoušely rozhovor s co
nejvíce spolužáky. Lektor chodí mezi dvojicemi a je-li to potřeba, pomáhá položit otázku a
rozběhnout rozhovor.
V závěrečné reflexi si účastníci hry odpoví na otázky k obsahu a průběhu hry.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jak jste se cítili při představování?
Který způsob poznávání jiných (kruh, dvojice) vám byl příjemnější a proč?
Co nového jste se dověděli o spolužácích?
Jak se vám dařilo vést poznávací rozhovor?
Získali jste v této lekci novou zkušenost? Kterou?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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III. Mezilidské vztahy 1
Příběh Petra a jeho spolužáků
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 minut, třída - učebna
Cíl: zvýšit citlivost na sociální chování a hodnocení mezilidských vztahů, uvědomit si vliv
zdravotního postižení na mezilidské vztahy
Použité metody: modelová situace, hodnocení chování podle příběhu, skupinová diskuse
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby, flipchart (tabule)
Průběh lekce:
Lektor uvede lekci jako příběh o dětech, které se zachovaly ke kamarádovi různým způsobem
a můžeme mít na jejich chování odlišné názory. Potom rozdá pracovní listy a všem přečte
příběh o Petrovi a jeho spolužácích. Lektor upozorní, že příběh je na pracovním listu a děti si
ho mohou samy znovu přečíst. Vyzve je, aby se nejdříve samostatně zamyslely nad chováním
osob v příběhu a potom zapsaly podle návodu v pracovním listu své hodnocení do tabulky.
Po samostatné práci se skupina rozdělí na menší skupinky, ve kterých diskutují o svých
hodnoceních a snaží se je sjednotit. Naslouchají různým názorům, argumentují, polemizují,
hledají společné řešení. Potom představí své hodnocení celé skupině a lektor hodnocení
jednotlivých skupin zapisuje na flipchart. V závěrečné reflexi proběhne srovnání hodnocení
z malých skupin a společná diskuse k hodnotícím soudům, argumentům, možným úhlům
pohledu na věc. Mohou zaznít také jiné podobné příběhy, které děti zažily.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jaký je váš názor na příběh o Petrovi? V čem vidíte hlavní problém?
Zažili jste někdy podobný příběh?
Jak hodnotíte chování jednotlivých osob v příběhu?
Které chování odsuzujete, máte k němu výhrady? Jaké chování je podle vás vhodné?
Jak byste se zachovali v podobných situacích?
Které možné různé úhly pohledu na problém vás napadají ?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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Příběh Petra a jeho spolužáků – pracovní list
Petr je žákem 8. třídy základní školy. Je velký sportovec a nejvíc ho baví fotbal. Dřív trávil
spoustu volného času na hřišti. Pravidelně docházel na tréninky i se svým největším
kamarádem spolužákem Milanem.
V létě o prázdninách se Petrovi stala zlá věc. S kamarády se koupali v jezírku v opuštěném
lomu. Kluci skákali do vody šipky. Petr skočil o pár metrů dál než ostatní a pod vodou narazil
na potopenou kovovou konstrukci. Poranil si hlavu i páteř a odvezli ho do nemocnice, kde se
léčil několik měsíců. Nejdřív to vypadalo, že se na vlastní nohy ani nepostaví a zůstane na
vozíčku. Nakonec měl ale štěstí
a zásluhou svého úsilí začal zase znovu chodit, třebaže k tomu potřeboval berle.
Ve škole všichni Petra přivítali a zvykli si, že musí chodit o berlích. Petra docela zamrzelo, že
jeho největší kamarád Milan se ho začal trochu stranit. Nemohli už spolu chodit na fotbal jak
dřív a Milan si našel jiné kamarády. Na Petra mu už nezbýval čas. Sice spolu mluvili, ale
Milan se o Petra už moc nezajímal.
Petrova spolužačka Lenka si všímala, jak moc se Petr snaží zlepšovat svou chůzi a napadlo ji,
že by mohla Petrovi pomáhat. Jednou, když Petr zapomněl v jiné učebně na jiném poschodí
knížku, tak se mu hned nabídla, že mu pro ni skočí, aby se tam nemusel trmácet. Petr ale
Lenku odbyl a zakřičel na ni: „Starej se sama o sebe, já si umím pomoct sám!“
Lenku to dost zamrzelo. Dotklo se jí, jak na ni Petr křičel. Neudělala přece nic špatného!
Postěžovala si proto kamarádce Ivaně. Ivanu to dost rozzlobilo: „Co si ten Petr o sobě myslí!“
Ivana se ještě před prázdninami s Petrem pohádala a dodnes na to nezapomněla. Napadlo ji
tak, že by si Petr zasloužil
za své chování potrestat. Řekla všechno spolužákovi Radkovi a navedla ho, aby si to s Petrem
vyřídil. Radek je veselý kluk, velký bavič, který dokáže všechny rozesmát. Rád na sebe
upozorňuje a je takový „bavič třídy“. Radek se nenechal od Ivany dlouho přemlouvat. Při
nejbližší příležitosti Petra napodoboval, jak divně chodí a smál se z něj, že má nohy do O a
každý balón mu proletí mezi nohama. Pitvořil se tak směšně, že se celá třída smála. Ivana
z toho měla škodolibou radost. Lenka stála opodál, chvíli dělala, že ji to nezajímá, ale
nakonec se smála taky.
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Úkol:
Zhodnoťte chování všech osob v příběhu podle toho, kdo se zachoval nejlépe. Nikdo asi
nebude zcela „čistý“, ale ve srovnání s tím druhým bude na tom možná lépe. Jedničkou
označte toho nejlepšího, dvojkou o něco méně dobrého až pětkou toho, kdo se ve srovnání
s ostatními zachoval nejhůř. Hodnocení napište do prvního sloupce (vlastní hodnocení).
Hodnocení: 1 - 5 (1 = nejlepší chování, 5 = nejhorší chování)
vlastní hodnocení
Petr
Milan
Lenka
Ivana
Radek

skupinové hodnocení
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III. Mezilidské vztahy 2
Místo po pravici je volné
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 30 - 40 minut, třída - učebna
Cíl: sdělení vzájemných sympatií, poznávání vztahů ve skupině, vzájemná podpora a posílení
soudržnosti skupiny
Použité metody: skupinová hra - hravá sociometrie
Pomůcky: židle pro účastníky (uspořádání do kruhu)
Průběh lekce:
Děti sedí na židlích v kruhu, jedna židle je navíc, a tudíž volná. Dítě sedící nalevo od ní řekne
větu: „Místo po mé pravici je volné a přeji si, aby si vedle mne sedl …“ Uvede jméno někoho
z kruhu, který si přesedne. Na jeho uvolněné místo si soused pozve jiného kamaráda stejnou
větou. Tak se postupně děti střídají a po asi osmi až deseti výměnách lektor děti vyzve, aby
svou volbu také zdůvodnily. Například: „Místo po mé pravici je volné a přeji si, aby si vedle
mne sedl Petr, protože je veselý a má vždy dobrou náladu.“ Zdůvodnění může být různé,
záleží jen na vybírajícím, co řekne.
Hra běží tak dlouho, dokud si každý alespoň jednou nepřesedne. V případě, že se najde dítě,
které nikdo nepozve, učiní tak lektor, který se hry také účastní.
V závěrečné reflexi si děti sdělí dojmy z hry, co je těšilo, podle čeho vybíraly kamarády apod.
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci se skupinou 8 – 20 dětí.
Úskalím hry může být situace, kdy vyjde najevo neoblíbený či všemi odmítaný člen skupiny.
Lektor v takovém případě zváží, jak tento problém ve skupině otevřít a hledat cestu ke změně
negativních postojů. Doporučujeme zaměřit diskusi na kladné vlastnosti, které máme každý a
vést skupinu k vyslovení alespoň jednoho pozitivního hodnocení na adresu odmítaného dítěte.
Při vhodné skupinové atmosféře je možné otevřít diskusi také o tom, co dětem na spolužákovi
nejvíc vadí. Samotnou diskusí, kdy si děti sdělují zpětnou vazbu se otvírá řešení problému.
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III. Mezilidské vztahy 3
Cvičení důvěry v partnera
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: zvýšení soudržnosti a sociální blízkosti ve vzájemných vztazích, zážitek důvěry
v partnera
Použité metody: cvičení pro posílení důvěry
Pomůcky: šátky na zavázání očí
Průběh lekce:
Skupina se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice má zavázané oči šátkem jako by byl slepec a
druhý z dvojice je v roli vodícího partnera a ochránce. Dvojice se pohybuje po místnosti
překonává různé překážky, vyhýbá se jiným dvojicím, učí se dávat srozumitelné pokyny,
využít dotyk a vést partnera držením ruky. Po několika minutách si role vymění. Postupně se
dvojice rozdělí a děti se vystřídají, aby každý zažil obě role s několika partnery.
Na závěr si děti sdělí své dojmy a pocity z obou rolí.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Ve které roli jste se cítili lépe a proč?
Je obtížné se nechat vést? S kým to bylo nejlepší / nejpříjemnější a proč?
Jak jste se ve dvojicích dorozumívali?
Pohybovali jste se rychle nebo pomalu, lehce nebo ztěžka?
Důvěřovali jste partnerovi a bez problému jste se svěřili do jeho rukou?
Jak těžké nebo snadné pro vás bylo přenechat rozhodování někomu druhému?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci se skupinou 8 – 20 dětí.
Podle potřeby je možné ve hře pokračovat v jiných variantách. Např. „had“, kdy se vzájemně
držící zástup dětí se zavázanýma očima svěří vůdci, který je provádí po místnosti i mimo ni.
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III. Mezilidské vztahy 4
Hra na dopisy
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 minut, třída - učebna
Cíl: naučit se sdělit svůj osobní postoj k ostatním členům skupiny, poskytování zpětné vazby
Použité metody: skupinová hra, zpětná vazba - předávání osobního sdělení
Pomůcky: papíry, psací potřeby, klobouk (krabice)
Průběh lekce:
Lektor předem připraví lístky se jmény účastníků hry. Ve skupině si každý vytáhne
z klobouku (krabice) jeden lístek se jménem spolužáka. V případě, že si náhodou vybere sám
sebe, lístek vrátí a vytáhne si jiný. Každý člen skupiny potom napíše na vybraný lístek osobní
dopis, ve kterém bude něco pozitivního a oceňujícího pro adresáta. Pokud bude chtít, může
také napsat přání, v čem by se měl adresát změnit nebo zlepšit. Dále je možné adresátovi
nakreslit na dopis obrázek. Potom děti papíry s dopisy složí a napíší na ně jméno adresáta.
Dopisy se promíchají a potom je lektor rozdá jednotlivým účastníkům. Děti si přečtou dopis a
po rozdělení do malých skupinek si vzájemně sdělí své dojmy, pocity, souhlas či nesouhlas se
sdělením.
Hra má svou další variantu, kdy do dopisu postupně píší vzkazy všechny děti a adresát tak
na závěr získá zpětnou vazbu od celé skupiny (bez uvedení jednotlivých jmen).
Otázky pro reflexi v malých skupinkách:
Co mě v dopisu potěšilo?
Je dopis převážně pozitivní nebo je v něm i nějaká kritika?
Co se mi nelíbilo, s čím nesouhlasím? Budu chtít vysvětlení od autora dopisu?
Jak jsem já sám napsal dopis, co jsem chtěl sdělit spolužákovi / spolužačce?
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci se skupinou 6 – 20 dětí.
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III. Mezilidské vztahy 5
Hravá sociometrie
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 minut, třída - učebna
Cíl: poznávání skupinových vztahů a rolí, srovnávání názorů jednotlivců
Použité metody: sociometrie hravou formou
Pomůcky: flipchart, barevné fixy (tabule, křídy)
Průběh lekce:
Lektor podpoří představivost dětí tím, že přirovná jejich skupinu ke stromu, dopravnímu
prostředku, známé pohádce nebo filmu. Zastaví se u představy, že jejich skupina je vlak
s původní parní lokomotivou. Postupně kreslí na flipchart nebo na tabuli lokomotivu, vagón
na uhlí, který dodává lokomotivě palivo, vagóny 1. třídy, 2. třídy, vagóny pro matky s dětmi,
restaurační, lůžkový, poštovní a nákladní vagón a další. U každé části vlaku se dětí zeptá,
koho by tam z jejich skupiny napsaly. Například lokomotivu si lze představit jako vůdce
skupiny, vagón na uhlí vyjadřuje někoho, kdo dává energii, podněcuje aktivitu ve skupině a
podobně. Vlastnosti jednotlivých částí vlaku vyvolávají asociace s typickými projevy chování
jednotlivých členů skupiny. Lektor podporuje humor, dobrou náladu a zároveň usměrňuje
nápady dětí tak, aby nebyly vzájemně zesměšňující nebo zraňující. Dává prostor všem členům
skupiny a podporuje měně průbojné děti k vyjádření názoru. Přirovnávání vlastností by
nemělo být příliš kritické a odsuzující, některé slabé stránky je ale vhodné zmínit. V takovém
případě lektor řekne, že nikdo není dokonalý a každý máme možnost se měnit. Nejvíce
přirovnání by mělo vyjadřovat takové vlastnosti, které jsou pozitivní a jsou pro skupinu
přínosem.
Hru je možné více strukturovat. Při této variantě se děti rozdělí do menších skupinek, každá
dostane flipchartový papír, na který si podle pokynů lektora nakreslí vlak a doplňují jména.
Potom každá skupinka prezentuje před ostatními svoji kresbu vlaku. Děti je společně
srovnávají, hodnotí shody a rozdíly, popisují, jak kresba vznikla, vysvětlují výběr jmen
spolužáků..
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou, skupina cca 8 – 20 dětí.
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IV. Rozvoj schopností poznávání - kognitivní cvičení 1
Poznej rozdíly
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 - 60 minut, třída - učebna
Cíl: rozvíjení pozornosti a procvičování kvality zrakového vnímání
Použité metody: cvičení pozornosti a zrakového vnímání
Pomůcky: obrázky pro hledání rozdílů
Průběh lekce:
Lektor si předem připraví obrázky na vyhledávání rozdílů pro odpovídající počet dětí
ve skupině. Během cvičení každé dítě postupně řeší 10 obrázků. Vlastní cvičení probíhá
formou soutěže o co nejrychlejší vyhledání všech rozdílů na obrázku. Lektor kontroluje
správnost řešení a zapisuje čas potřebný k úplnému vyřešení úkolu. Po každém kole (řešení
obrázku) vyhodnotí tři nejlepší hráče. Pro podporu motivace je vhodné vybírat takové
obrázky, které mají vztah k zájmům dětí a jsou pro ně zajímavé. Na konci cvičení lektor
vyhodnotí nejlepší hráče, méně úspěšné účastníky povzbudí a připomene, že pozornost a
vnímání rozdílů se dají trénovat.
Reflexe: Při hře je velmi důležité podporovat motivaci dětí. Doporučujeme k tomu využít
soutěžení, aby s postupujícím časem neupadal zájem o hru. Dobře působí také rozmanitost a
pestrost, střídání obrázků s různým obsahovým zaměřením.

Poznámka: Hra je vhodná pro skupinu cca 6 – 12 dětí.
Jako jeden z vhodných zdrojů obrázků lze využít knihy:

Najdi rozdíly. Země a lidé. Praha, Ikar 2010.
Najdi rozdíly: země a lidé : přes 120 rébusů. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2010, 160 s. ISBN 978-80-249-1370-4.

Najdi rozdíly. Auta a motorky. Praha, Ikar 2010.
Najdi rozdíly: auta a motorky : přes 120 rébusů. Vyd. 1. Praha: Ikar, 2010, 160 s. ISBN 978-80-249-1371-1.
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Ukázky z citovaných knih
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IV. Rozvoj schopností poznávání - kognitivní cvičení 2-4
Cvičení koncentrace a vizuálně prostorové orientace
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 minut/ jedno cvičení, třída - učebna
Cíl: zábavným způsobem posilovat koncentraci, pracovní paměť a vizuálně prostorovou
orientaci
Použité metody: cvičení koncentrace, pracovní paměti a vizuálně prostorové orientace
Pomůcky: CD HAPPYneuron Brain Jogging, PC, dataprojektor, plátno, papíry na poznámky
Průběh lekce:
Lekce je rozdělena do tří částí (á 30 - 40 minut) a probíhá hravou formou. Postupně se střídají
cvičení na prohlubování koncentrace, pracovní paměti a vizuálně prostorové orientace.
Podkladovým materiálem pro cvičení je CD HAPPYneuron Brain Jogging.
(www.brainjogging.cz). Program na CD je primárně určen pro individuální trénink, ale v naší lekci
byla použita vybraná cvičení pro malou skupinu 5 – 8 dětí. Jednotlivé úkoly lektor promítá s využitím
dataprojektoru na plátno (zeď).
Každé cvičení probíhá formou soutěže. Lektor dětem postupně promítá jednotlivé úkoly a každé dítě
si samostatně zapíše své řešení na poznámkový list. V této fázi děti nesmí zveřejňovat svou volbu.
Na vyzvání lektora potom děti postupně sdělí své řešení a lektor to nejčastěji se opakující zadá
do programu. Pokud není správné, zvolí druhé nejčastější řešení atd. Děti si potom na záznamový arch
poznačí správnost či chybnost svého řešení. Lektor děti vyzývá, aby zapisovaly své výsledky poctivě a
dodržovaly pravidla fair play. Na konci cvičení si děti sečtou správné odpovědi a lektor vyhodnotí
nejlepší výsledky. Méně úspěšné děti motivuje k dalšímu procvičování a zlepšování.

Během lekce jsou skupinově využívána následující cvičení:
Tanec světlušek.
Hra posiluje koncentraci a vizuální pracovní paměť. Děti sledují dráhu letu světlušek a mají
určit, který ze čtyř nabízených obrazců správně vykresluje jejich pohyb.
Pekelně se soustřeďte.
Hra posiluje koncentraci a pracovní paměť. Děti mají za úkol reprodukovat sled čísel nebo
písmen v různém pořadí.
Obratem ruky.
Hra posiluje vizuálně prostorovou orientaci. Děti určují, zda na obrázcích vidí levou či pravou
ruku, někdy v zrcadle, jindy v akci.
Hra s perspektivou.
Hra posiluje vizuálně prostorovou orientaci. Děti na základě toho, co pozorovatel vidí, určují
jeho pozici na mapě, a naopak.
Poznámka: Cvičení jsou vhodná pro malou skupinu cca 5 – 8 dětí.
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Ukázky z použitého SW

Tanec světlušek

Pekelně se soustřeďte
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Ukázky z použitého SW

Obratem ruky

Hra s perspektivou
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V. Komunikace 1
Cvičení na naslouchání
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 30 - 40 minut, třída - učebna
Cíl: uvědomit si význam aktivního naslouchání při komunikaci, vyzkoušet a procvičovat si
dovednost aktivního naslouchání
Použité metody: cvičení, skupinová diskuse
Pomůcky: papíry pro poznámky, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor uvede lekci a na příkladech vysvětlí obsah pojmu naslouchání jako jedné
z nejdůležitějších komunikačních dovedností. Dále dětem sdělí, že si vyzkouší svou
schopnost naslouchat v jednoduchém cvičení. Lektor nejdříve přečte krátký příběh – dvakrát,
pomalu a dostatečně nahlas. Potom dětem přečte sedm krátkých tvrzení a děti si zaznamenají
na papír, co je pravda a co je nepravda. Lektor potom uvede správné řešení, rozlišení
pravdivých a nepravdivých tvrzení. Děti si sečtou správné odpovědi a ve skupině se
vyhodnotí nejlepší výsledky v dovednosti naslouchání. Zároveň se ve skupinové diskusi
zamyslí, jak mohly vzniknout chyby, co všechno má na naše naslouchání vliv.
Příběh Petra a Lenky:
Petr a Lenka se znají již od gymnázia. Před šesti lety spolu začali chodit. Petrovi je 24 let,
pracuje jako řidič tramvaje v Praze. Lenka je o tři roky mladší než Petr, studuje medicínu a
není jisté, zda není těhotná. Dobře se učí a zřejmě dostane stipendium. Nyní se Petr a Lenka
chtějí vzít a tudíž hledají možnost společného bydlení.
Posuďte, co je pravda a co nepravda.
1. Petr pracuje jako řidič tramvaje.
2. Lenka je o tři roky starší než Petr.
3. Lenka a Petr se chtějí brát, protože Lenka je těhotná.
4. Petr a Lenka spolu chodí šest let.
5. Lenka se dobře učí a pobírá stipendium.
6. Lenka a Petr zatím nemají možnost bydlet společně.
Petr si přivydělává jako řidič tramvaje v Praze.

PRAVDA
NEPRAVDA
NEPRAVDA
PRAVDA
NEPRAVDA
PRAVDA
NEPRAVDA
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Cvičení o kouzelníkovi:
Druhé cvičení je zaměřeno na naslouchání a předávání informací. Lektor dětem nejdříve
vysvětlí průběh cvičení. Pět dětí odejde za dveře a budou postupně po jednom zvány dovnitř.
Lektor předtím v místnosti seznámí jedno dítě - informátora s krátkým sdělením. Čte pomalu,
zřetelně a dostatečně hlasitě:
„Triky Davida Copperfielda jsou velkolepé. Dokáže poručit sněhu, aby padal, je schopen
rozplakat dospělé muže, umí létat a rozřezat se.“
Informátor potom předá sdělení prvnímu z pěti dětí, které pozve do místnosti. To převezme
roli informátora a předá sdělení druhému pozvanému, druhý třetímu atd. Sdělení je možné říci
pozvanému jen jednou. Skupina pozorně sděluje, jak informátoři pozorně naslouchají, jak
přesně předávají informaci dál, co zkreslují nebo vynechávají. Do předávání informace
nezasahují, nepomáhají ani neradí. Na závěr lektor přečte původní sdělení, které skupina
porovná s výsledkem ústního předávání informace. Následuje skupinová diskuse o tom, jak se
informace při předávání měnila, zkreslovala či redukovala, zamyslí se nad možnými důvody
změn.

Poznámky: Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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V. Komunikace 2
Cvičení na dotazování – uzavřené otázky
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 30 - 40 minut, třída - učebna
Cíl: naučit se rozlišovat otevřené a uzavřené otázky a procvičit si pokládání uzavřených
otázek
Použité metody: cvičení, skupinová diskuse
Pomůcky: papíry pro poznámky, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor v úvodu lekce vysvětlí na příkladech rozdíly mezi otevřenými a uzavřenými otázkami.
Dále uvede vlastní cvičení na uzavřené otázky. Dětem vysvětlí, že se mohou ptát jen takovým
způsobem, aby jim mohl odpovědět ano nebo ne. Jiné typy odpovědí nejsou možné. Komu se
takovým dotazováním podaří nejdříve nalézt správné řešení, je vítězem hry.
1. cvičení:
Kleopatra leží vedle kaluže vody mrtva. Co se stalo?
(Řešení: Kleopatra je ryba, která byla v akváriu. Přišla k němu kočka, strčila do něj,
voda se vylila, akvárium se rozbilo a ryba Kleopatra lekla.)
2. cvičení:
Muž si čte večer knížku, dočte, zhasne světlo a jde spát. Ráno se vzbudí, zapne rádio a
zjistí, že ztroskotala velká loď. Jde a zastřelí se. Proč?
(Řešení: Muž byl strážce majáku a tím, že zhasnul světlo, loď ztroskotala. Měl výčitky
svědomí a zastřelil se.)
Otázky pro závěrečnou reflexi:
1) Jak bylo pro vás snadné, obtížné nebo nezvyklé pokládat uzavřené otázky?
2) Co vám nejvíce pomohlo při hledání řešení?
3) Která otázka vás navedla ke správnému řešení?
4) Co jste se naučili nového při cvičení na uzavřené otázky?
Poznámky:
Pokud se dětem nedaří nalézt správné řešení, je vhodné jim pomoci, aby neztrácely motivaci.
Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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V. Komunikace 3
Kresba podle instrukce
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: procvičit sdělování informací, naučit se přesně formulovat informace, aby jim příjemce
porozuměl
Použité metody: cvičení, skupinová diskuse
Pomůcky: obrázky pro sdělování informací, papíry A4, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor uvede lekci jako hru na předávání informací. Vysvětlí dětem, že si vyzkouší, jak
přesně umí popsat věci kolem sebe, aby jim ostatní dobře porozuměli. Lektor vyzve, aby se
přihlásilo dítě, které dokáže popsat obrázek, který vidí před sebou. Ostatní na obrázek nevidí
a jen se ho pokusí podle popisu co nejvěrněji nakreslit (jakoby vyjel z kopírky). Dítě, které
bude popisovat obrázek se postaví za tabuli nebo zástěnu, aby se vyloučil vzájemný vizuální
kontakt. Po ukončení popisu a zakreslení obrázků společně ve skupině srovnají originál a
kresby ostatních dětí. Proběhne diskuse o vzájemném porozumění a pochopení, kde vznikly
chyby, jak lépe formulovat informace apod. Potom následuje další kresba obrázku podle
instrukce. Doporučujeme alespoň dvě kresby obrázků: jedna s geometrickými tvary, druhý
obrázek je fantastická pohádková bytost (viz přílohy). V diskusi potom rozebereme rozdíly
mezi popisy obou obrázků. Je také možno zvolit variantu jednosměrného sdělení, tj. bez
dotazů a potom kresbu, kdy se děti mohou dotazovat, když nerozumí dobře instrukci. Tak si
lze prakticky vyzkoušet rozdíly mezi jednosměrnou a obousměrnou komunikací.
Poznámky:
Při cvičení je potřebné zajistit, aby skupina ani zčásti nezahlédla obrázek, který slouží
k popisu. Lekce je tvořena pro práci s celou třídou.
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Kresba podle instrukce – podpůrné ilustrace
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Kresba podle instrukce – podpůrné ilustrace
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V. Komunikace 4
Horolezci
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 - 90 minut, třída - učebna
Cíl: uvědomit si základní pravidla komunikace v týmu, procvičit si skupinovou diskusi
při řešení modelové situace
Použité metody: řešení modelové situace, skupinová diskuse, reflexe společné činnosti
Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, flipchart (tabule)
Průběh lekce:
Lektor seznámí skupinu s modelovou problémovou situací – Horolezci. Přečte skupině příběh
horolezců a sdělí účastníkům úkol, který mají vyřešit. Jde o určení správného pořadí předmětů
z hlediska jejich důležitosti pro náročný sestup v krizové situaci. Nejdříve řeší úkol každý
účastník individuálně. Potom se podle velikosti skupiny rozdělí na několik malých skupin,
každá 3 - 4 děti. V malých skupinkách se navzájem seznámí se svými individuálními
pořadími a mají za úkol se dohodnout na společném pořadí předmětů. Probíhá diskuse
s argumentací, polemika a domlouvání se na společném řešení. Lektor potom zveřejní správné
pořadí předmětů včetně jeho zdůvodnění a vyzve účastníky ke spočítání bodového hodnocení
- individuálního i skupinového. Body (součty rozdílů) zapíše na flipchart a vyhodnotí nejlepší
výsledky. Bodové hodnocení ve skupinkách může vypovídat o průběhu diskuse, kdo měl
největší vliv na ostatní. V závěrečné reflexi se účastníci zamyslí, jak spolu diskutovali, jak se
jim dařilo nacházet správné řešení, co jim pomáhalo a co je brzdilo. Lépe si tak uvědomí
pravidla skupinové diskuse.
Horolezci - popis problému
V zimě, koncem ledna, jste se vy, malá skupina méně zkušených horolezců, vydali
na poměrně těžký horolezecký výstup na Hrubý vrch (2428m) ve Vysokých Tatrách.
Přístupová cesta vám trvala přibližně šest hodin. Předpokládáte, že nejlehčí zpáteční cesta
bude trvat sedm hodin. Vlastní výstup jste začali ráno v 6.30 hodin. Bylo poměrně oblačné
počasí a teplota - 6°C. Odhadujete, že zdolání 400 m vysoké stěny vám potrvá asi sedm
hodin. Během výstupu se zhoršilo počasí a začalo hustě sněžit. Asi ve 12.30 jste se po
namáhavém výstupu dostali na sněhovou plošinu přibližně 100 m pod vrcholem. Počasí se
mezitím natolik zhoršilo (silný vítr a velmi husté sněžení), že jste se rozhodli nepokračovat ve
výstupu a vrátit se. Při přípravě lan a výstroje se vám uvolnila skoba, na které visely vaše
batohy a větší část výstroje. Téměř vše se zřítilo pod skálu. Zůstalo vám jen 16 předmětů.
Seřaďte je podle pořadí důležitosti pro technicky obtížný a časově náročný sestup.
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Horolezci - pracovní list
Předměty :

Pořadí :
(vlastní)

Chybné Pořadí :
Chybné
body:
(skupinové) body:

Pořadí
autorské

100 g čokolády na osobu
kniha „Vysoké Tatry“ - průvodce
lékárnička
jeden pár „maček“ na osobu
250 g salámu na osobu
píšťalka
osm skob s karabinami a jedno
horolezecké kladivo
digitální náramkové hodinky
jeden péřový spací vak pro 2 osoby
80 m horolezeckého lana
400 g chleba na osobu
pár náhradních rukavic na osobu
půl kilogramu kostkového cukru
baterka
láhev vodky (0,5 l)
jeden cepín na osobu
Rozdíly celkem :

Chybné body odpovídají absolutnímu rozdílu mezi vaším hodnocením a autorským
hodnocením (k znaménku plus nebo minus se nepřihlíží).
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Horolezci - autorské řešení
Předměty :

Zdůvodnění:

100 g čokolády na osobu
kniha „Vysoké Tatry“ - průvodce

Účinná potravina pro zásobování energií a
regulaci fyziologických procesů.
Využitelná jen jako papír.

16

lékárnička

Důležitá pro poskytnutí první pomoci.

5

jeden pár „maček“ na osobu

Nevyhnutné pro výstup i sestup.

3

250 g salámu na osobu

Zdroj energie.

11

píšťalka

Pro odlehlost místa je nepoužitelná.

15

osm skob s karabinami a jedno
horolezecké kladivo

Nevyhnutné pro sestup.

2

digitální náramkové hodinky

Potřebné jen pro časovou orientaci.

14

jeden péřový spací vak pro 2 osoby

Potřebný pro případ dalšího bivaku.

9

80 m horolezeckého lana

Bezpodmínečně nutné pro sestup.

1

400 g chleba na osobu

13

půl kilogramu kostkového cukru

Méně vydatný zdroj energie, mrazem se
znehodnocuje.
Důležité při ztrátě nebo zničení prvních
(hrozba omrzlin).
Účinný prostředek na zásobování energií.

baterka

Nutná pro sestup v noci.

7

láhev vodky (0,5 l)

V blízkosti cíle možno použít na vzpruhu a
povzbuzení.
Nutné pro sestup z úpatí stěny do doliny a na
přípravu stanovišť na slanování.

12

pár náhradních rukavic na osobu

jeden cepín na osobu

Poznámka: Lekce je určena pro skupinu cca 6 - 15 dětí.

Pořadí
autorské
8

6
10

4
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V. Komunikace 5
Řeč těla
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 minut, třída - učebna
Cíl: poznávat projevy neverbální komunikace, zvýšit citlivost na signály řeči těla
Použité metody: cvičení, práce s obrázkovou předlohou, skupinová diskuse
Pomůcky: pracovní listy s obrázky řeči těla, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor v úvodu lekce vysvětlí pojmy řeč těla, neverbální komunikace a popíše - předvede
jejich nejčastější projevy. Dále dětem předloží pracovní listy s 16 obrázky, které v řeči těla
něco sdělují. Jejich úkolem je zapsat čísla popsaných neverbálních projevů do volných
rámečků u každého obrázku tak, aby odpovídaly tomu, co vidí na kresbě. Každé dítě hodnotí
obrázky samostatně a zatím nekomunikuje s ostatními. Po splnění zadání lektor sdělí správné
řešení a děti si za každou správnou odpověď započítají bod. Potom lektor vyhodnotí nejlepší
dosažené výsledky. Následuje skupinová diskuse s podrobným rozborem každého obrázku.
Hodnocení obrázků neprobíhá jen v rovině správné – nesprávné řešení, ale zamýšlíme se také
nad dalším možným vysvětlením jednotlivých projevů řeči těla. Děti by měly pochopit, že
hodně záleží na situaci a souvislostech a nemusí být jen jeden správný výklad. Děti vysvětlují,
jak samy vidí některé obrázky, co jim připomínají, jak si je vysvětlují. Je vhodné si některé
postoje z obrázků vyzkoušet, předvést naživo.
V závěrečné reflexi děti sdělí, jak bylo pro ně cvičení zajímavé, co se nového dověděly a co je
nejvíce zaujalo. Lektor také odpoví na případné otázky k tématu řeči těla.
Poznámka:
Řešení předloh: A15, B2, C12, D14, E10, F1, G11, H9, I4, J8, K13, L16, M3, N5, O6, P7
Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 6 - 15 dětí.
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Komunikace beze slov – podpůrné ilustrace
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V. Komunikace 6
Ztroskotání na Měsíci
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 - 90 minut, třída - učebna
Cíl: uvědomit si základní pravidla komunikace v týmu, procvičit si skupinovou diskusi
při řešení modelové situace
Použité metody: řešení modelové situace, skupinová diskuse, reflexe společné činnosti
Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, flipchart (tabule)
Průběh lekce:
Lektor seznámí skupinu s modelovou situací – ztroskotání kosmonautů na Měsíci. Přečte
příběh kosmonautů a seznámí skupinu s úkolem, který má vyřešit. Jde o určení správného
pořadí předmětů z hlediska jejich důležitosti pro záchranu. Nejdříve řeší úkol každý účastník
individuálně. Potom se podle velikosti skupiny rozdělí na několik menších skupinek, každá
3 - 4 děti. V malých skupinkách se navzájem seznámí se svými pořadími předmětů a dostanou
za úkol se dohodnout na společném pořadí. Probíhá diskuse s argumentací, polemika,
vysvětlování a domlouvání se na společném řešení. Lektor potom seznámí účastníky se
správným pořadím včetně jeho zdůvodnění a vyzve ke spočítání bodového hodnocení individuálního i skupinového. Součty bodů zapíše na flipchart a vyhodnotí nejlepší výsledky.
Bodové hodnocení ve skupinkách může vypovídat o průběhu diskuse, kdo měl největší vliv
na ostatní a dominoval. V závěrečné reflexi se všichni účastníci zamyslí, jak spolu
diskutovali, jak se jim dařilo nacházet správné řešení, co jim pomáhalo a co je brzdilo.
Ztroskotání na Měsíci – popis problému
Tento test sestavila NASA, americká instituce zabývající se letectvím a výzkumem
kosmického prostoru. Test má ukázat naše schopnosti obstát i v nejtěžších, životu
nebezpečných podmínkách.
Uvedení situace: Kosmická loď, v níž prolétáte vesmírem, ztroskotala na Měsíci. Podle plánu
jste se měli setkat s mateřskou lodí ve vzdálenosti 300 km na osvětlené straně Měsíce. Přistáli
jste však příliš tvrdě, zničilo se veškeré zařízení lodi a většina potřebného materiálu kromě
patnácti níže uvedených předmětů. Zkuste se vžít do životu nebezpečné situace a uvažte cestu
k záchraně. Musíte se dostat k mateřské lodi. Na 300 km cestu si vyberte předměty, které
považujete za nejpotřebnější k přežití a které vás na dlouhé cestě příliš nezatíží. 15 předmětů
seřaďte podle důležitosti pro záchranu. Nejdůležitější předmět označte číslem 1, druhou
nejdůležitější věc číslem 2 atd., až po číslo 15, kam zařadíte předmět podle vašeho názoru
nejméně potřebný.
Poznámka: Lekce je určena pro skupinu cca 6 - 15 dětí.
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Ztroskotání na Měsíci - pracovní list
Předměty :

Pořadí :
(vlastní)

Chybné
body:

Pořadí :
Chybné
(skupinové) body:

Pořadí
NASA

Zápalky
Koncentrovaná potravina
Nylonové lano – 20m
Padákové hedvábí
Přenosné topné těleso
na sluneční baterii
Dvě pistole ráže 7,62
Dehydrované mléko
Nádrže s kyslíkem – 2 ks
Hvězdná mapa měsíční oblohy
Záchranný člun samonafukovací
automaticky plněný CO2
Magnetický kompas
25 litrů vody
Signální rakety
Brašna s první pomocí
s injekčními jehlami
Přijímač a vysílač na sluneční
baterie
Rozdíly celkem :

Chybné body odpovídají absolutnímu rozdílu mezi vaším hodnocením a hodnocením
NASA (k znaménku plus nebo minus se nepřihlíží).
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Ztroskotání na Měsíci – autorské řešení
Předměty :

Zdůvodnění:

Pořadí
NASA

Zápalky

Na Měsíci není kyslík, aby živil plamen

14

Koncentrovaná potravina

Nutná k zásobení energií

4

Nylonové lano – 20m

Nutné pro slézání skal a přesun raněných

6

Padákové hedvábí

Ochrana před slunečním zářením

8

Topné těleso na sluneční baterii

Nepotřebné mimo neosvětlenou stranu

13

Dvě pistole ráže 7,62

Možný prostředek vlastního pohonu

11

Dehydrované mléko

Náhražka potravy

12

Nádrže s kyslíkem – 2 ks

Nejdůležitější k přežití

1

Hvězdná mapa měsíční oblohy

Základní navigační pomůcka

3

Záchranný člun samonafukovací plněný Bombičku s CO2 lze použít k pohonu
CO2
Magnetický kompas
Magnetické pole není na Měsíci
polarizované, bezcenný
25 litrů vody
Náhrada ztráty vlhkosti na osvětlené
straně
Signální rakety
Nouzové signály až bude mateřská loď
v dohledu
Brašna s první pomocí s injekčními
Jehly na vstřikování vitamínů, léků se
jehlami
hodí do spec. zařízení ve skafandru
Přijímač a vysílač na sluneční baterie
Pro spojení s mat. lodí na kratší
vzdálenost
Výsledek:
0 - 25 výborný
56 - 70 slabý

26 - 32 dobrý
71 - 112 velmi slabý

33 - 45 průměrný

9
15
2
10
7
5

46 - 55 obstojný
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VI. Kooperace, soutěžení 1
Stavba věže
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 90 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj skupinové spolupráce při plnění společného úkolu, podpora zdravého soutěžení
Použité metody: společná tvorba modelu, soutěžení, skupinová diskuse s reflexí
Pomůcky pro každou skupinu: 4 archy tuhého papíru A4, 15 dřevěných špejlí, nůžky,
pravítko 30 cm, 4 různobarevné fixy, 1 tužka, provázek, lepidlo.
Průběh lekce:
Skupina se rozdělí na několik menších skupinek 4 až 5 dětí. Lektor vyhlásí soutěž
o postavení věže a každá skupinka k tomu dostane stejné pomůcky. Úkolem každé skupinky
je postavit věž podle 3 hledisek: výška, pevnost (stabilita), originalita. Zvítězí taková věž,
která bude co nejlépe splňovat všechna nebo alespoň většinu stanovených hledisek.
Pro stavbu věže mohou soutěžící používat jen určené pomůcky a materiál, věž musí stát
na vlastní základně, nesmí se o nic opírat ani být upevněna ke stropu. Soutěžící skupinky mají
na stavbu věže 20 minut. Po dokončení stavby si každá skupinka zvolí zástupce, který
představí věž ostatním. Popíše její vlastnosti, jak splňuje zadaná hlediska a v čem je právě
jejich věž nejlepší. Lektor se zástupci skupinek vyhodnotí podle určených kritérií nejlepší věž
a stanoví jejich celkové pořadí.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jaké jste měli pocity při stavbě věže?
Kdo byl vůdcem při stavbě?
Kdo dával návrhy, kdo je vykonával, jak si skupina rozdělila úkoly?
Je věž společným dílem, nebo jen dílem jednotlivce?
Všímala si vaše skupina toho, jak staví ostatní? Ovlivnilo vás to nějak?
Poznámky:
Lekce je určena pro práci se skupinou od 8 do 20 dětí.
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VI. Kooperace, soutěžení 2
Navlékání kroužku
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: vyzkoušet si a prakticky poznávat projevy vzájemné spolupráce, koordinaci a sladění
společné činnosti
Použité metody: hra se společným plněním úkolu, skupinová diskuse a reflexe
Pomůcky pro každou skupinu: kroužek s provázky cca 1,5 m, láhev, tenisový míček.
Průběh lekce:
Děti se postaví do kruhu a uprostřed stojí láhev. Každý drží v ruce provázek, jehož druhý
konec je přivázaný ke kroužku. Provázky na kroužku mohou připomínat pavouka. Děti mají
za úkol navléknout kroužek na hrdlo láhve. Musí se při tom domluvit, koordinovat pohyby a
citlivě reagovat na ostatní členy skupiny. Jen tak mohou být úspěšní při plnění zadaného
úkolu.
Hra má dvě kola. V prvním kole plní skupina úkol beze slov, nesmí se při výkonu domlouvat.
Ve druhém kole je vzájemná komunikace dovolena. Navíc je možné hru ztížit tak, že lektor
položí na kroužek tenisový míček, který by při manipulaci neměl spadnout a po navlečení
kroužku na hrdlo láhve by měl zůstat stát na jejím vrcholu.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jak se vám dařilo navlékat kroužek na láhev? Co šlo snadno a co bylo obtížné?
Jakým způsobem jste se domlouvali v prvním kole hry?
Měl někdo snahu řídit a organizovat plnění úkolu?
Dokázali jste zlepšovat koordinaci pohybů a sladění činnosti ve skupině?
Byla pro vás hra zajímavá? Naučili jste se něco nového?
Poznámky:
Lekce je určena pro práci se skupinou cca 5 až 17 dětí. Při větším počtu se vytvoří dvě až tři
menší skupiny, které mohou soutěžit o nejrychlejší splnění úkolu.
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VI. Kooperace, soutěžení 3
Společná kresba domu
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 - 70 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj skupinové spolupráce, učit se kultivovaně vyjadřovat svá přání, respektovat
ostatní členy skupiny
Použité metody: společná kresba na zvolené téma, skupinová diskuse a reflexe
Pomůcky: archy papíru A3 nebo větší, pastelky, barevné fixy
Průběh lekce:
Vytvoří se menší skupinky o počtu 3 - 5 dětí. Lektor je seznámí se zadáním: společně
ve skupinkách nakreslit dům, ve kterém by chtěly společně bydlet, tj. „dům snů“.
V domě mohou mít vše, co si přejí a mají rády. Mohou nakreslit i okolí domu podle svých
představ. Lektor může úkol znesnadnit tím, že se děti mohou při společné kresbě domlouvat
jen neverbálně. Také je možné stanovit pravidlo, že každé dítě bude kreslit jen pastelkou
jedné barvy, aby bylo možné poznat, která část komu patří. Na kresbu domu mají děti asi
30 – 40 minut. Potom každá skupinka představí ostatním svou kresbu domu a vysvětlí své
představy a záměry.
V závěrečné reflexi probíhá diskuse o tom, jak kresby vznikaly, jak se děti vzájemně
domlouvaly, kdo se nejvíc prosazoval, jak řešily případnou neshodu ve svých představách,
kdo měl nejvíc nápadů, kdo byl aktivnější a kdo se jen přidával apod.
Poznámky:
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou.
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Společná kresba domu - fotodokumentace
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VI. Kooperace, soutěžení 4
Řekni to pantomimou
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 - 50 minut, třída - učebna
Cíl: soutěživou formou rozvíjet sebejistotu projevu, fantazii, odvahu, osvojit si pravidla
spravedlivého soutěžení
Použité metody: soutěž s využitím pantomimy, reflexe průběhu hry
Pomůcky: tabulky se slovy
Průběh lekce:
Skupina se rozdělí na dvojice, které budou mezi sebou soutěžit. Lektor má předem připravené
tabulky a na každé je napsáno jedno slovo, které může vyjadřovat nějakou činnost, předmět,
zvíře apod. Jeden z dvojice dostane tabulku se slovem a má za úkol neverbálně, jen pomocí
pantomimy vyjádřit obsah toho slova. Snaží se být co nejnápaditější, aby partner ve dvojici
dokázal uhodnout, o jaké slovo jde. Pokud se mu to podaří, získá dvojice jeden bod. Ostatní
soutěžící přihlížejí a nenapovídají. V každém kole soutěže se postupně vystřídají všechny
dvojice.
Ve velkých skupinách může hra probíhat také ve trojicích, čtveřicích, které si vždy ve své
skupince vyberou hráče pro pantomimu. Na závěr lektor spočítá body a vyhodnotí
nejúspěšnější hráče (dvojice, trojice apod.).
Při závěrečné reflexi se děti zamyslí nad průběhem hry: kdo byl v pantomimě nejlepší, jaká
byla atmosféra hry (zábava, humor, dobrá nálada…), možné pokusy o podvádění,
nedodržování pravidel a další projevy.
Poznámky:
Doporučujeme v každém kole hry zvolit jednu skupinu slov, např. sportovní disciplíny,
profese a řemesla, zvířata, pohádkové postavy, předměty školního vyučování apod.
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou.
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VII. řešení problémů a rozhodování 1
Bicykl
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 80 minut, třída - učebna
Cíl: rozvíjet komunikační dovednosti při skupinovém řešení problému, učit se argumentovat a
přesvědčovat ostatní členy skupiny
Použité metody: řešení modelové situace, skupinová diskuse, reflexe průběhu řešení
Pomůcky: pracovní listy se zadáním problému, provaz 2 m, jízdní kolo
Průběh lekce:
Modelová situace je technickým problémem s jedním správným řešením. Na procesu jeho
řešení se děti učí komunikovat ve skupině, argumentovat, prezentovat své názory a
přesvědčovat ostatní o jejich správnosti. Lektor ve skupině rozdá pracovní listy s popisem
problému bicykl, potom jej přečte a vlastními slovy okomentuje. V první fázi řeší zadání
každý sám a rozhoduje se mezi dvěma řešeními (kolo se pohne směrem dozadu / kolo se
pohne směrem dopředu). Potom se účastníci na vyzvání lektora přihlásí k jednomu z možných
řešení. Rozdělí se tak zpravidla na dvě skupiny. Každá skupina má za úkol najít co
nejpřesvědčivější argumenty pro podporu svého řešení, aby se jim podařilo získat na svou
stranu řešitele z druhé skupiny. V této fázi je možné sledovat, jak se daří měnit názory
pod tíhou argumentů. Může se projevit tlak skupiny, že změna názoru je zradou. Někteří
řešitelé podléhají autoritám a přiklání se tak na jejich stranu. Při přesvědčování často narůstá
intenzita emocí a další jevy skupinové dynamiky, které je vhodné reflektovat na konci lekce.
Po ukončení argumentace se lektor zeptá, kdo se nechal přesvědčit, změnil názor a přechází
ke druhé skupině. Potom všechny účastníky seznámí se správným řešením problému. Pro jeho
podporu je vhodné využít praktickou ukázkou s jízdním kolem. Potom následuje závěrečná
reflexe k procesu argumentace a přesvědčování ve skupině.
Poznámka:
Lekce je určena pro práci se skupinou cca 8 až 16 dětí.
Správné řešení problému bicykl:
Kolo se po zatáhnutí provazu pohne směrem dozadu. Pedál (klika od pedálu), na kterém je
přivázaný provaz se vůbec nepootočí, protože účinek síly potáhnutí je menší než jsou účinky
tření v řetězovém převodu. Když se kolo pohne dozadu, tak se tření v řetězovém převodu
nepřekonává. Kolo se pohne směrem, ve kterém překonává menší tření, tj. „pojede cestou
menšího odporu.“
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Bicykl – pracovní list
Představte si, že na podlahu této místnosti postavím jeden zcela obyčejný cestovní bicykl.
Řídítka otočím tak, aby jeho přední kolo směřovalo rovně dopředu, tj. rovnoběžně se zadním
kolem. Někdo ho bude velmi jemně přidržovat, aby nespadl. Ramena jeho pedálů otočím tak,
aby byly kolmo na podlahu a aby byl levý pedál dole a pravý nahoře. Na osku levého pedálu
- těsně u ramene pedálu - upevním přibližně dvoumetrový provaz. Tento provaz uchopím
do pravé ruky a vodorovně ho táhnu směrem dozadu. Abych to mohl udělat, musím se
samozřejmě trochu sklonit.
Bicykl spolu s upevněným a nataženým provazem je znázorněn na obrázku. Nyní si
představte, že tento provaz vodorovně potáhnu přibližně deset až patnáct centimetrů směrem
dozadu. Nyní se musíte samostatně rozhodnout, zda se bicykl pohne dopředu nebo dozadu.
Jde o prvních několik centimetrů pohybu.

Poznámky, argumenty:
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VII. Řešení problémů a rozhodování 2
Přežití v poušti
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 60 - 90 minut, třída - učebna
Cíl: rozvíjet dovednosti komunikace v týmu při řešení problémů a rozhodování
Použité metody: řešení modelové situace, skupinová diskuse, reflexe společné činnosti
Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby, flipchart (tabule)
Průběh lekce:
Lektor seznámí skupinu s modelovou situací, která je zaměřená na problém přežití
v podmínkách pouště. Přečte příběh o ztroskotání letadla v poušti a seznámí skupinu
s úkolem, který má vyřešit. Jde o určení správného pořadí předmětů z hlediska jejich
důležitosti pro záchranu. Nejdříve řeší úkol každý účastník individuálně. Potom se rozdělí
na několik menších skupinek, každá 3 - 4 děti. V malých skupinkách se navzájem seznámí
se svým pořadím předmětů a dostanou za úkol se dohodnout na společném pořadí. Probíhá
diskuse s argumentací, přesvědčováním a domlouvání se na společném řešení.
Lektor potom seznámí účastníky se správným pořadím včetně jeho zdůvodnění a vyzve
ke spočítání bodového hodnocení - individuálního i skupinového. Součty bodů zapíše
na flipchart a vyhodnotí nejlepší výsledky. V závěrečné reflexi se účastníci zamyslí, jak spolu
diskutovali, jak se jim dařilo nacházet správné řešení, co jim pomáhalo, jaké vznikaly
překážky.
Přežití v poušti – popis problému
Je 10:00 hodin dopoledne uprostřed července. Právě jste nouzově přistáli v poušti SANORI
v Jižní Americe. Letadlo shořelo, pilot zahynul. Nikdo dál zraněn nebyl. Pilot již nestačil
na nic upozornit. Nejbližší obydlené místo před zřícením bylo 75 km daleko a byla to
hornická kolonie. Oblast, do které jste dopadli je zcela holá, plochá, najdete zde jen několik
kaktusů. Poslední zpráva o počasí říkala, že je 45 °C, u povrchu země je ještě o něco větší než
ve vzduchu. Jste lehce oblečeni, košile s krátkými rukávy, krátké ponožky, kožené boty,
kapesník. Po požáru letadla vám zůstalo jen 15 předmětů, které seřaďte podle důležitosti
pro záchranu. Nejdůležitější předmět označte číslem 1, druhou nejdůležitější věc číslem 2
atd., až po číslo 15, kam zařadíte předmět podle vašeho názoru nejméně potřebný.
Poznámka: Lekce je určena pro skupinu cca 6 - 15 dětí.
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Přežití v poušti - pracovní list
Předměty :

Pořadí :
(vlastní)

Chybné
body:

Pořadí :
Chybné
(skupinové) body:

Pořadí
expertní:

svítilna na 4 baterie
kapesní nůž
letecká mapa oblasti katastrofy
plastický plášť do deště
magnetický kompas
krabička s obvazovým materiálem
a gázou
pistole ráže 45
červenobílý padák
láhev solných tablet (1000 ks)
1 litr vody na osobu
kniha s názvem
„Jedlí živočichové v poušti“
dvoje sluneční brýle na osobu
dva litry velmi silné vodky
jeden kabát na osobu
kosmetické zrcátko
Rozdíly celkem :

Chybné body odpovídají absolutnímu rozdílu mezi vaším hodnocením a expertním
hodnocením (k znaménku plus nebo minus se nepřihlíží).
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Přežití v poušti – expertní řešení
Předměty :

Zdůvodnění:

svítilna na 4 baterie

signalizace v noci

4

kapesní nůž

na různé úpravy, naříznutí kaktusů k získání
vody
i pilot podle ní ztratil orientaci, obtížně
využitelná
lze použít ke kondenzaci vody

6

letecká mapa oblasti katastrofy
plastický plášť do deště
magnetický kompas

pobízel by se někam dostat, ale za 2 - 3 dny
nastává úplná dehydratace
krabička s obvazovým materiálem a téměř nepotřebné, poušť je relativně
gázou
nejzdravější oblast

Pořadí
expertní:

12
7
11
10

pistole ráže 45

signalizace, rozdělání ohně

8

červenobílý padák

nese 20% efekt snížení horka,
v noci poslouží jako přikrývka
zcela bez efektu, při dehydrataci stoupá
hladina soli v krvi
bez ní člověk vydrží jen 3 dny,
nutná pro přežití
nepotřebná, zvířata se v poušti schovávají

5

láhev solných tablet (1000 ks)
1 litr vody na osobu
kniha s názvem
„Jedlí živočichové v poušti“

15
3
13

dvoje sluneční brýle na osobu

ochrana proti slunci, padák ale ochrání lépe

9

dva litry velmi silné vodky

nanejvýš k sebevraždě…

14

jeden kabát na osobu

zabrání dehydrataci

2

kosmetické zrcátko

nejlepší signální zařízení

1
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VII. Řešení problémů a rozhodování 3
Příběh podle obrázků
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 50 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj sociální percepce při řešení problémových situací
Použité metody: cvičení sociální percepce a řešení sociálních situací s využitím obrázků
Pomůcky: obrázky příběhů, dataprojektor, plátno (interaktivní tabule)
Průběh lekce:
Lektor uvede lekci připomenutím kreslených komiksových příběhů, které děti určitě znají a
mhou je popsat. Dále lektor dětem řekne, aby si představily, že obrázky v komiksu někdo
přeházel. Třeba „redakční šotek“ způsobil, že v časopisu jsou obrázky vytištěné v jiném
pořadí, než mají být. Lektor bude dětem takové příběhy promítat. Jejich úkolem je sestavit
obrázky tak, aby tvořily souvislý příběh, který má svou logiku. Následuje promítání obrázků
z jednotlivých příběhů. Názvy příběhů jsou: Otec a syn rybaří; Rodinná zápletka; Fotbal;
Člověk a pták; Děda, jeho klobouky a opičky; Námluvy; Tvořivý chlapec.
Nejdříve řeší pořadí obrázků každý sám a zapisuje si je u každého příběhu jako řadu čísel
(např.: 4, 8, 5, 1, 3, 2, 7, 6). Potom lektor zveřejní správné pořadí obrázků, které si děti
srovnají se svým řešením. Velmi důležitá je následující diskuse k příběhům, jak děti vnímají
obrázky. Mohou mít také jiná vysvětlení, která je vhodné srovnávat a seznamovat se
s různými úhly pohledu. I když jsou tato vysvětlení méně pravděpodobná, diskuse o nich je
pro děti velmi užitečná.

Poznámka:
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou cca 8 až 16 dětí.
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Příběh podle obrázků - podklady
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Příběh podle obrázků - podklady
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Příběh podle obrázků - podklady

;;

Metodika osobnostní a sociální výchovy (OSV)
Písemný výstup projektu Křenka – zážitkem k inkluzi, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/27.0012
Strana 58 (celkem 79)

Příběh podle obrázků - podklady
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Příběh podle obrázků - podklady
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Příběh podle obrázků - podklady
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Příběh podle obrázků - podklady
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VII. Řešení problémů a rozhodování 4
Plavba na voru
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 50 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj spolupráce a přiměřeného sebeprosazení při řešení problémové situace
Použité metody: modelová situace, skupinová diskuse a reflexe průběhu řešení problému
Pomůcky: provaz asi 10 – 12 m, papíry pro poznámky, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor uvede modelovou situaci jako problém přežití a záchrany života malé skupiny
trosečníků. Pomocí provazu vymezí na podlaze prostor, který představuje vor. Skupinka dětí
zaujme místo na voru a představí si, že jsou trosečníci na širém moři. Vžijí se do situace, že
jako trosečníci se neznají a musí se nejdříve seznámit. Snaží se zachránit a hledají způsob, jak
situaci přežít. Jejich úkolem je vytvořit plán záchrany. Domlouvají se, co musí udělat
okamžitě a co později, jak si rozvrhnou své skromné zásoby, jak lze na sebe upozornit a
přivolat záchranu. Posuzují, co je a co není reálné. Děti si mohou příběh v čase i
v jednotlivostech tvořivě rozvíjet a doplňovat. Lektor jako pozorovatel sleduje proces řešení,
skupinovou dynamiku a zapisuje si poznámky pro závěrečnou reflexi. Pokud diskuse o řešení
problému vázne, povzbudí děti a přinese jim některé své náměty. Na závěr děti jako trosečníci
představí svůj plán záchrany a spolu s lektorem posoudí jeho reálnost.
Následuje skupinová reflexe na proces řešení problému a na prožívání společné práce.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
5) Jak se vám podařilo vžívat do situace trosečníků na moři?
6) Kdo se ujímal vedení a organizování skupinky trosečníků?
7) Kdo přinášel nejvíce nápadů a návrhů na řešení situace?
8) Jak se vám dařilo domlouvat? Dokázali jste se rychle sjednotit nebo hrozila hádka?
9) Co vám přinesla tato hra? Čím byla pro vás nová, zajímavá?
Poznámka:
Lekce je určena pro práci se skupinou cca 5 až 8 dětí.
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VIII. Seberegulace a sebeorganizace 1
Pojmenování pocitů
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 - 50 minut, třída - učebna
Cíl: naučit se otevřeně sdělovat své emoce, zlepšit vzájemné porozumění
Použité metody: hra na doplňování vět, pojmenování emocí
Pomůcky: papíry pro poznámky, psací potřeby, flipchart, fixy
Průběh lekce:
Hra vychází ze známého poznatku, že slovní vyjádření a pojmenování emocí přináší úlevu,
pomáhá vzájemnému pochopení a porozumění a může také zlepšit náhled na situaci. To
umožňuje zlepšovat mezilidské vztahy a předcházet nedorozuměním a konfliktům. Pomocí
hry děti vyjadřují pozitivní a negativní emoce. Sedí v kruhu a postupně doplňují větu: Mám
rád/a … (např. řízek, fotbal, zpívání aj.). Ve druhém kole doplňují větu: Nemám rád/a …
(např. ranní vstávání, pomluvy, nadávky aj.). Doplňování vět může probíhat po kruhu, ale
také střídavě, kdy ostýchavé a méně pohotové děti se mohou lépe připravit a nejsou
pod tlakem. Věty je potřebné obměňovat. Např. Líbí se mi, když… Nelíbí se mi, když…
Těším se na … Netěším se na … Přeji si … Nepřeji si … Jsem nadšený/á, když …
Jsem znechucený/á, když … atd. Lektor usměrňuje komentáře k větám, aby nebyly příliš
dlouhé a hra neztrácela tempo. Pokud se ale objeví překvapivé nebo eticky závažné sdělení, je
vhodné se u něj zastavit a s dětmi o něm diskutovat. Lektor svým úvodním slovem a výběrem
vět vytváří podmínky, aby děti vyjadřovaly vedle jednoduchých pocitů libosti či nelibosti také
své závažné postoje a prožitky v sociálních vztazích.

Poznámka:
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou cca 8 až 16 dětí.
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VIII. Seberegulace a sebeorganizace 2
Zlobení …
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 - 50 minut, třída - učebna
Cíl: posílit sebekázeň, otevřenost, rozšířit a prohloubit chápání pojmu zlobit
Použité metody: živé obrazy - sochy, skupinová diskuse
Pomůcky: papíry pro poznámky, psací potřeby, flipchart, fixy
Průběh lekce:
Lektor se posadí s dětmi do kruhu a zeptá se, co je napadá, když řekne slovo „zlobení“. Je to
slovo, které slyší ve škole i doma. Někdo ho může slýchat často, někdo jen občas, někdo
skoro vůbec. Když děti popíší své představy o zlobení, lektor se zeptá, jak toto slovo asi
chápou rodiče, prarodiče, učitelé, vychovatelé, vedoucí zájmového kroužku a další. Zazní jiné
možné pohledy na zlobení a děti se učí dívat na věc očima jiných.
Potom se skupina rozdělí na trojice nebo čtveřice a dostanou za úkol vytvořit po krátké
poradě sousoší – živý obraz na téma zlobení. Děti svůj výtvor předvedou skupině a vysvětlí,
jak k němu dospěly a co přesně vyjadřuje. Lektor potom navrhne slovo opačného významu
„být hodný“ a znovu pokračuje prezentace pojmu v kruhu. Potom opět vytvoří sousoší.
Pomocí hry mohou děti vyjádřit, jak je pro některé těžké „být hodné“. Lektor při hře vytváří
a posiluje ovzduší důvěry a otevřenosti, kdy je možné mluvit o problémech bez moralizování
a odsuzování. Důležité je uvědomit si různé vnímání daných pojmů a zpochybnit jednostranné
a zjednodušené pohledy na věc.

Poznámka:
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou cca 6 až 14 dětí.
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VIII. Seberegulace a sebeorganizace 3
Hra o zlatou rybku
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 - 50 minut, třída - učebna
Cíl: zlepšit porozumění ostatním dětem ve skupině a své vztahy s nimi, naučit se kulturně
sdělovat svá přání a své postoje
Použité metody: hra na vyslovení svých přání k jiným dětem, skupinová diskuse a reflexe
průběhu hry
Pomůcky: papíry pro poznámky, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor se na úvod zmíní o pověstné pohádkové rybce, která plní tři přání. V reálném životě
bychom se ale kouzelné zlaté rybky těžko dočkali, proto se ji pokusíme nahradit sami. Lektor
vyzve děti, aby se zamyslely, co by si přály ve své skupině změnit. Co by měl změnit každý
sám na sobě a jak by se měli změnit druzí, aby se ve skupině všichni cítili lépe a spokojeněji.
Každé dítě si za sebe zformuluje tři přání, která se týkají někoho konkrétního ze skupiny.
Například: Přeji si Honzo, aby ses mi neposmíval kvůli uším. Mirku, přeji si, abys včas vracel
věci, které si půjčíš. Každý si svá tři přání zapíše a potom je nahlas řekne tomu, koho se přání
týká. Lektor zdůrazní, že oslovený by neměl zpochybňovat přání druhých, neměl by se
obhajovat nebo bránit. Jen odpoví, jestli vyslovenému přání vyhoví nebo nevyhoví a své
rozhodnutí vysvětlí. Lektor připomene, že je dobré používat kouzelná slůvka prosím a
promiň. Pokud jsou přání splnitelná, je dobré jim vyhovět. Oslovené dítě sdělí, co pro splnění
přání udělá, co bude muset u sebe změnit a jak to pro něj bude obtížné. Kdo byl osloven, má
právo říci svá přání někomu dalšímu ze skupiny. Při závěrečné reflexi děti zhodnotí, která
přání a reakce na ně se jim nejvíce líbila, co pomůže zlepšit vztahy a atmosféru ve skupině,
jak se dokážou změnit samy sebe podle vyslovených přání.

Poznámka:
Lektor by měl citlivě ovlivňovat průběh hry a zajistit, aby se do přání a odpovědí nepřimísilo
ironizování, posměch, znevažování nebo vzájemné osočování.
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou cca 8 až 16 dětí.
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VIII. Seberegulace a sebeorganizace 4
Seznam mých přání
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 50 - 60 minut, třída - učebna
Cíl: pojmenovat svá přání, uvědomit si jejich množství a rozmanitost a najít u sebe potřebné
vlastnosti a kroky k jejich uskutečnění
Použité metody: sestavení inventáře svých přání, skupinová diskuse a reflexe průběhu hry
Pomůcky: papíry pro poznámky, psací potřeby
Průběh lekce:
Lektor v úvodu lekce připomene, že každý máme spoustu různých přání. Mohou se týkat
čehokoliv: věcí, zážitků, vztahů lidí, dovedností atd. Lektor sám může jako příklad uvést
několik svých přání různého druhu. Potom vyzve děti, aby napsaly dlouhý seznam toho, co by
jim udělalo radost, co by je potěšilo (např. nový mobil, fotbalový míč, dobrý kamarád, mít
svůj pokojíček, pes, výlet atd.). Na vytvoření seznamu přání mají děti asi 20 minut. Potom si
děti na pokyn lektora znovu projdou seznam přání a rozdělí si je podle následujících hledisek:
1. Přání, která si mohu splnit sám a nebude pro jejich splnění třeba peněz.
2. Přání, která si mohu splnit sám a budou k tomu potřebné peníze (třeba z mého kapesného).
2. Přání, která mohu splnit jen za účasti druhých a nebudou k tomu potřeba peníze.
3. Přání, která mohu splnit jen za účasti druhých a budou k tomu potřeba jejich peníze.
Při závěrečném hodnocení a reflexi na průběh hry se probírají jednotlivé kategorie a děti
postupně uvádějí, jaká přání v seznamu mají. Vyhodnocují si splnitelnost přání, určí si pořadí
podle jejich důležitosti, mohou si je rozložit v čase (co lze splnit hned, za měsíc, za rok,
v daleké budoucnosti). Děti se zamýšlí, co mohou samy udělat pro splnění svých přání, které
vlastnosti k tomu potřebují, jaké první kroky udělají.
Poznámka:
Lekce je určena pro práci s celou třídou / skupinou cca 8 až 16 dětí.
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IX. Kreativita 1
Vlaštovky
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 50 - 60 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj tvořivých schopností,
Použité metody: tvorba předmětu - vlaštovky, soutěž, skupinová diskuse a reflexe hry
Pomůcky: bílé a barevné papíry A4, pastelky, barevné fixy, nůžky, lepidlo
Průběh lekce:
Děti mají za úkol vytvořit z papíru vlaštovky. Mohou je tvořit samostatně nebo ve dvojicích.
Jde o známé papírové vlaštovky, které děti s oblibou hází jako malé letadlo – kluzák. Lektor
vyhlásí soutěž o nejlepší vlaštovku podle dvou hledisek:
1. Vlaštovka má doletět co nejdál.
2. Vlaštovka je nápaditě vyzdobená a pomalovaná. Je ve srovnání s ostatními
nejoriginálnější.
Soutěž vyhrává vlaštovka, která nejlépe splňuje obě hlediska. Potom lze vyhodnotit vítěze jen
podle jednoho hlediska, tzn. vlaštovku, která doletí nejdál a vlaštovku, která je svým
vzhledem a barevnou výzdobou nejoriginálnější. Na tvorbu vlaštovek mají děti asi 30 minut.
Potom následuje vyhodnocení soutěže. Lektor nejdříve za pomoci dětí změří, jak daleko
vlaštovky doletí. Hází je jejich tvůrci. Potom následuje vyhodnocení nejoriginálnější
vlaštovky za pomoci bodování. Děti postupně přidělují vlaštovkám body následujícím
způsobem: nejoriginálnější vlaštovka 5 bodů, průměrná 3 body, podprůměrná ve srovnání
s ostatními 1 bod. Lektor u každé vlaštovky zapisuje součet bodových hodnocení. Zvítězí
vlaštovka, která dostane nejvyšší počet bodů. Lektor děti vyzve, aby bodovaly bez taktizování
a postranních úmyslů. Tvůrci svou vlaštovku nehodnotí. Lektor potom vyhodnotí podle
zvolených hledisek nejlepší vlaštovky.
Při závěrečné reflexi se děti vyjádří, jak se jim hra líbila, jak se jim pracovalo, jak přicházely
na originální nápady, čím pro ně byly zajímavé výtvory ostatních.
Poznámky: Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 8 – 16 dětí.
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IX. Kreativita 2
Tvořivé využití věcí
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 -50 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj tvořivosti při produkování nápadů
Použité metody: tvořivá dílna, soutěž, reflexe průběhu hry
Pomůcky: psací potřeby a papíry pro poznámky
Průběh lekce:
Lektor dětem ukáže několik předmětů. Mohou to být například: prázdná PET láhev, gumička
do vlasů, tkaničky do bot, plastová taška – igelitka, brambora atd. Každá z těchto věcí má své
obvyklé využití. Úkolem dětí je ale vymyslet co nejvíce využití, a to i velmi neobvyklých.
Mohou při tom s předmětem dělat cokoliv. Skupina se rozdělí na dvojice nebo trojice a lektor
je vyzve, aby naplno zapojily svou fantazii a vymyslely co nejvíce způsobů použití daných
předmětů. Zvítězí ten, kdo vyprodukuje největší počet uskutečnitelných nápadů. Děti mají na
vymýšlení nápadů 20 - 25 minut. Potom je napsané odevzdají lektorovi, který postupně zve
z každé skupinky zástupce, aby je přednesl ostatním. Lektor zapisuje výsledky a vyhodnotí
skupinku s nejvíce uskutečnitelnými nápady.
Na závěr proběhne reflexe na průběh hry, zejména se děti vyjádří, jak se jim dařilo přicházet
na neobvyklé nápady, kdo byl nejvíce tvořivý. Zamyslí se také nad neuskutečnitelnými
nápady, jestli na nich není přece jen něco zajímavého a použitelného.
Poznámky:
Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 8 - 16 dětí.
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IX. Kreativita 3
Tvorba plakátu
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 50 - 60 minut, třída - učebna
Cíl: rozvoj tvořivosti, produkování nápadů a výtvarných návrhů
Použité metody: tvořivá výtvarná dílna, reflexe procesu tvorby
Pomůcky: papíry A2 (velikost plakátu), pastelky, barevné fixy, lepidlo, nůžky, obrázkové
časopisy pro koláž
Průběh lekce:
Lektor dětem na úvod přiblíží nejrůznější typy plakátů. Je vhodné jich přinést několik
na ukázku (divadelní představení, premiéra filmu, koncert, diskotéka, sportovní utkání aj.).
Společně porovnají vzhled plakátů, zhodnotí zajímavost výtvarného řešení a jeho soulad
s informačním sdělením. Lektor děti vyzve, aby vytvořily co nejoriginálnější plakát
na zvolené téma. Je nejlepší, když půjde o konkrétní akci, která děti čeká, např. návštěva
muzea, koncertu, výlet apod. Děti zapojí všechny své tvořivé schopnosti, aby zhotovily
netradiční a poutavý plakát podle svých představ. Velkou skupinu je potřebné rozdělit
na menší skupinky o počtu 3 - 5 dětí. Na tvorbu plakátů mají asi 40 minut. Výsledky práce
potom prezentují před celou skupinou a společné hodnotí originalitu, nápaditost a informační
hodnotu plakátů.
Otázky pro závěrečnou reflexi:
Jak bylo pro vás zajímavé tvořit netradiční plakát?
Kdo byl při tvorbě plakátu vůdčí osobností a kdo měl nejvíc nápadů?
Jak jste se při tvorbě plakátu cítili, jak se vám dařilo spolupracovat?
Čeho si na svém výtvoru nejvíc ceníte?
Co nového vám přinesla tvorba plakátu ve skupině?
Poznámky:
Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 5 – 16 dětí.
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IX. Kreativita 4
Brainstorming pro děti
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 45 minut, třída - učebna
Cíl: seznámit se s metodou volného a tvořivého produkování nápadů, získat s ní praktickou
zkušenost
Použité metody: brainstorming, reflexe na společnou činnost
Pomůcky: psací potřeby a papíry pro poznámky, flipchart, fixy
Průběh lekce:
Lektor dětem vysvětlí pojem brainstorming, v doslovném překladu jako „bouři mozků“. Jde
o metodu tvorby nápadů, která podporuje tvořivost skupiny. Lektor přiblíží hlavní zásady této
metody:
- vyprodukovat co nejvíce nápadů a myšlenek bez ohledu na jejich kvalitu
- nápady při jejich tvorbě nehodnotit ani nekritizovat
- zapisovat všechny nápady, i když se mnoho z nich může zdát podivných nebo
hloupých
- nechat se ovlivnit a obohatit nápady, které již zazněly (inspirace)
Brainstorming je potřebné přiblížit slovy, která jsou pro děti srozumitelná a zároveň je
motivovat, vzbuzovat jejich zájem. Například: Nápady se neznámkují, nikdo ti neřekne, že to
je hloupost. Neboj si vymýšlet. Zároveň je ale vhodné se držet zvoleného tématu.
Lektor dětem navrhne několik témat pro brainstorming. Například: Co by se mělo ve škole
učit? Jaký uděláme na konci školního roku výlet? Po výběru tématu proběhnou v kruhu
jednotlivá kola produkování nápadů, která lektor zapisuje. Dbá při tom na dodržování
uvedených zásad. Na závěr děti přiřazují k nápadům body podle jejich významu (5
nejvýznamnější, 3 průměrně významné, 1 málo významné). Předtím je vhodné stejné nebo
podobné nápady sloučit. Lektor potom společně s dětmi shrne výsledky tvorby nápadů a
navrhne řešení (např. jaký připravíme výlet).
Poznámky:
Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 8 – 16 dětí.
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X. Psychohygiena, relaxace 1
Mandaly
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 40 -50 minut, třída - učebna
Cíl: osvojit si způsob relaxace ve spojení s kresbou a hudbou
Použité metody: kresba mandal, reflexe prožitku relaxace
Pomůcky: papíry A4, listy s mandalami pro vybarvení, pastelky, CD s relaxační hudbou, CD
přehrávač

Průběh lekce:
Lektor si s dětmi na úvod pohovoří o způsobech, jak obnovovat psychickou a fyzickou
energii. Společně diskutují o tom, jakým způsobem kdo odpočívá, při čem nejlépe obnovuje
svou vnitřní rovnováhu. Lektor seznámí děti s mandalou jako krásným obrázkem, který
pomáhá navozovat vnitřní klid. Lidé malují mandaly již tisíce let a někteří věří, že mají léčivý
účinek. Příjemný klid navozuje již samotná kresba mandal. Lektor proto dětem navrhne,
aby si je zkusily nakreslit. Mohou si vybrat z předkreslených černobílých mandal, které
potom vybarví a vyzdobí podle svého uvážení. Lze také nakreslit mandaly na čistý papír.
Při malování mandal hraje relaxační hudba. Po dokončení kresby si děti udělají výstavku,
prohlédnou si ostatní mandaly a vyhodnotí ty nejkrásnější.
Během závěrečné reflexe děti zhodnotí průběh lekce, popíší své pocity při tvorbě mandal a
sdělí své názory na jejich účinek.
Poznámky:
Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 6 - 15 dětí.
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Mandaly - podklady
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Mandaly - podklady
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X. Psychohygiena, relaxace 2 - 4
Nácvik relaxačních technik
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 3 x 30 - 40 minut, třída - učebna
Cíl: seznámení s relaxačními technikami a jejich nácvik
Použité metody: nácvik progresivní svalové relaxace a autogenního tréninku
Pomůcky: podložky pro relaxační polohu vleže
Průběh lekce:
Nácvik relaxačních technik je rozdělen do tří setkání. Lektor na úvod děti seznámí s účelem
a významem relaxačních technik, vysvětlí také samotný pojem relaxace. Promluví s dětmi
o běžných způsobech relaxace, které využívá každý podle svého výběru a nevyžadují žádný
speciální nácvik. Využívají se ale také speciálně vytvořené relaxační techniky, které učí a
trénují odborníci. Patří k nim zejména progresivní svalová relaxace podle Jacobsona a
autogenní trénink. Lektor dětem navrhne, aby si je prakticky vyzkoušely. Zároveň upozorní,
že speciální relaxační techniky se nacvičují dlouhodobě, někdy i několik měsíců.
Zkrácená verze progresivní svalové relaxace
Jde o techniku, která díky střídavému napínání a uvolňování svalů napomáhá k celkovému
tělesnému a duševnímu uvolnění. Relaxace se skládá ze šesti základních cviků:
1. uvolnění rukou a paží, 2. uvolnění obličeje, 3. uvolnění šíje, ramen a horní části zad,
4. uvolnění hrudi, břicha a zad, 5. uvolnění beder, stehen a lýtek, 6. uvolnění celého těla.
Děti se posadí na židli a lektor jim předvede tzv. pozici dřímajícího vozky. Podle návodu
za současného nádechu stupňují napětí v určených svalech, asi 5 s. vydrží a následuje
za současného výdechu 10 – 15 s. uvolnění. Nácvik začíná zatnutím pěstí a předloktí
s následným uvolněním. Potom se pokračuje dál podle instrukcí lektora.
Poznámka: Progresivní svalovou relaxaci lze doporučit pouze zdravým osobám.
Autogenní trénink
Trénink probíhá v sedmi krocích, při nichž dosahujeme uvolnění v různých částech a
orgánech těla ve spojení s koncentrací na příslušné subjektivní pocity. Cvičení postupují
v tomto sledu: 1. nácvik uvolnění, 2. nácvik pocitu tíhy, 3. nácvik pocitu tepla, 4. koncentrace
na dech, 5. koncentrace na srdeční činnost, 6. nácvik pocitu tepla v břiše, 7. nácvik pocitu
chladu na čele. Nácvik může být pro děti v celém rozsahu náročný, proto postupujeme
po jednotlivých krocích a nejvíce se zaměříme na první čtyři fáze. Optimální poloha
pro nácvik autogenního tréninku je vleže.
Poznámky:
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Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 6 - 12 dětí a vyžaduje praktické zkušenosti lektora
s danými relaxačními technikami.

Autogenní trénink - instrukce
Výchozím předpokladem pro zahájení AT je uvolnění. Začínáme uvolněním svalů.
Zaujměte pohodlnou polohu vleže. Zavřete oči, zhluboka se nadechněte, zadržte dech a
napněte svaly celého těla - končetiny, trup i krk a obličej.
Pomalu vydechujte a uvolňujte se. Jako byste se do uvolnění propadávali. Začněte
dominantní paží. Uvolňují se svaly ramene, povolují svaly na celé paži od ramene až
po konečky prstů, takže celá paže je úplně povolená, bezvládná, volně spočívá podél těla.
Stejným způsobem se uvolňuje druhá paže, rameno, celá paže, loket, předloktí, zápěstí,
ruka, prsty; takže obě paže jsou teď úplně volné, povolené.
Stejným způsobem se uvolňují dolní končetiny. Uvolněte nejdříve dominantní nohu.
Povolte svaly na stehně, lýtku, povolte kotník, chodidlo. Teď se soustřeďte na druhou
dolní končetinu - stehno, lýtko, kotník, chodidlo. Obě dolní končetiny spočívají volně,
povoleně na podložce. Uvolňují se svaly pánve, povoluje stěna břišní, zádové svaly,
krk. Svaly, které drží hlavu vzpřímenou, jsou teď zcela povolené, takže hlava volně
spočívá na podložce, povoluje obličej, svaly kolem očí, čelo, tváře, svaly kolem úst,
takže brada mírně poklesává.
Nácvik tíhy
Uvolněné tělo teď bude těžknout. Budete si představovat tíhu v jednotlivých částech těla,
a jak na to budete myslet, budete mít pocit, že je tělo stále těžší a těžší. Začněte zase
s dominantní paží.
Tíha v rameni, jakoby na rameni něco spočívalo, tlačilo rameno dolů, do podložky, je to
příjemná tíha. Těžkne celá paže, od ramene až k prstům, takže celá paže těžce leží
na podložce. Tíha v druhé paži, rameno, loket, předloktí, zápěstí, ruka. Obě paže jsou těžké,
příjemně ztěžklé. Tíha v dolních končetinách, celá dolní končetina těžkne, stále víc, tíha
v druhé noze, takže obě dolní končetiny těžce spočívají vedle sebe jako dvě těžké klády.
Těžkne trup, těžkne hlava, celé tělo je příjemně ztěžklé, jako by byl pod lůžkem,
na kterém ležíte, nějaký dlouhý magnet, dlouhý jako celé vaše tělo, přitahuje vás dolů,
k zemi.
Nácvik pocitu tepla
Teď si budete představovat teplo v končetinách. Začněte opět s dominantní paží. Teplo
v ruce, jako byste měli ruku ponořenou do teplé vody. Prohřívá se kůže, teplo prostupuje
dovnitř do svalů, teplo v prstech, dlani, na hřbetě ruky, příjemný pocit zvolna stoupá
vzhůru - přes zápěstí, předloktí až k rameni, celá paže je teplá, příjemně prohřátá.
Totéž si představujte s druhou paží, teplá ruka, prsty, dlaň, hřbet ruky, předloktí, paže.
Jakoby obě paže byly ponořené až po rameno v teplé vodě, je to příjemné. Totéž si
budete představovat s dolními končetinami. Jako byste stáli na nějakých schodech,
vedoucích do bazénu s hodně teplou vodou - teplo v prstech, chodidlech, zvolna
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sestupujete po schodech do bazénu. Teplý pocit se šíří přes kotníky, lýtka, do stehen.
Obě dolní končetiny jsou teplé, příjemně prohřáté. Teplo v horních i dolních končetinách.
Nácvik koncentrace na dech
Teď se soustředíte na vaše dýchání. Dýchá vám to klidně, jakoby samo od sebe.
Nebudete se snažit dýchání ovlivňovat, jen ho budete pozorovat. Klidné, volné dýchání,
vzduch necháváte proudit do hrudníku i do břicha. Vnímáte, jak vdechujete nosem
vzduch chladnější, vydechujete vzduch teplejší a vlhčí, klidně, automaticky, jakoby samo
od sebe, klidné, volné dýchání.
Nácvik koncentrace na srdeční tep
Teď zaměříte pozornost na váš tep. Budete vnímat váš tep, tep vašeho srdce, klidný
pravidelný. Budete ho pociťovat možná v hrudníku, možná v krku, v konečcích prstů,
kterými se dotýkáte podložky, možná někde jinde v těle. Tep vašeho srdce, které pracuje
klidně, pravidelně, spolehlivě, automaticky. Klidný, pravidelný tep. Je to příjemné.
Nácvik pocitu tepla v břiše
Teplo v břiše. Budete si představovat pocit tepla v břiše. Jako byste vypili něco teplého,
třeba teplý čaj, příjemně teplý - teplo v žaludku, teplý pocit se odtamtud zvolna rozlévá
do celého břicha, příjemné teplo v celé dutině břišní. Nebo jako byste měli na břiše nějaký
příjemně teplý obklad, teplo na kůži břicha, pocit tepla prostupuje dovnitř, do svalů, rozlévá
se v celém břiše, břišní dutině. Teplo, příjemné teplo v břiše, v celém břiše.
Nácvik pocitu chladu na čele
Chladné čelo. Budete si představovat chlad na čele, na spáncích. Vaše čelo je příjemně
chladné, chladné. Jako byste šli venku, chladným ránem, příjemně chladný vzduch,
vánek Vám ovívá čelo, spánky, je to příjemné. Vaše čelo je chladné. Nebo jako byste
měli na čele něco chladného, něco, co Vám čelo ochlazuje, ten chladný pocit se šíří
z čela na spánky, chladné, chladné, příjemně chladné čelo, spánky.
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X. Psychohygiena, relaxace 5
Bouřka
Třída, časový rozsah, místo: žáci 2. st. (6.-9.ročník), 15 - 20 minut, třída - učebna
Cíl: relaxace, aktivní odreagování
Použité metody: relaxace, imaginace
Průběh lekce:
Lektor dětem sugestivně popisuje průběh bouřky. Nejdříve potemní nebe, objeví se velké
mraky, které zatáhnou oblohu, zvedne se studený vítr (děti ilustrují zvuky větru „fííí“,
„ššššš“…). Potom na kamenitou cestu dopadají první kapky deště (děti ťukají prsty o stůl,
židli), déšť postupně sílí a nakonec se spustí velký liják (děti tleskají, plácají rukama po
stehnech apod.). Vtom oblohu proťal blesk a vzápětí zaburácel hrom (děti dupají a napodobují
zvuk hromu. Liják chvíli trvá, ale postupně začíná slábnout, přechází v běžný déšť a nakonec
jen padají ojedinělé kapky (děti napodobují slábnoucí déšť). Déšť ustane, mraky se roztrhají a
čistou, deštěm omytou krajinu ozáří slunce. Lidé mohou otevřít okna nebo vyjít ven a pomalu,
zhluboka se nadechnout. Děti rozpaží ruce a několikrát se zhluboka nadechnou čistého
vzduchu.
Poznámky:
Lekce je tvořena pro práci se skupinou cca 6 - 15 dětí. Slouží k aktivnímu odreagování a
zklidnění před jinou hrou nebo na závěr jiné lekce.
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