ETICKA
VYCHOVA

Květa Trčková
Romana Zemanová

UČEBNICE

4-5

Etická výchova, Učebnice pro 4. – 5. ročník základních škol
Autorky: PaedDr. Bc. Květa Trčková, Mgr. Romana Zemanová
Odborní editoři: PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D., Mgr. Zdislava Vyvozilová
Odborná recenze: Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., Mgr. David Vaněk, Ph.D.
Odborná spolupráce: PhDr. Jana Stará, Ph.D., PaedDr. Eva Ivanová, PaedDr. Olga Križová
Jazykové korektury: Mgr. Lenka Schwarzová, Dana Štropová
Ilustrace: Roman Bureš
Zlom a sazba: PhDr. Jan Závodný Pospíšil, Ph.D.
Návrh obálky: Ing. Michal Jiříček

Nakladatel: Národní institut pro další vzdělávání,
Senovážné nám. 25; Praha 1, 110 00; IČO: 45768455; DIČ: CZ45768455

Schválilo MŠMT č.j.: MSMT-7934/2014 dne 6. června 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní
vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro doplňující vzdělávací obor Etická výchova s dobou
platnosti šest let.

ISBN: 978-80-87449-55-4

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Etická výchova a učebnice“, registrační číslo
CZ.1.07/1.1.00/26.0114, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem
České republiky.

3

4

Obsah
4. ROČNÍK................................................................................................ 9
Téma 1: Neverbální komunikace.......................................................... 10
Lekce 1: Komunikace? Komunikace!..........................................................................10
Lekce 2: Možnosti neverbální komunikace I...............................................................11
Lekce 3: Možnosti neverbální komunikace II..............................................................12
Lekce 4: Pantomima....................................................................................................13
Lekce 5: Mimika..........................................................................................................14
Lekce 6: Řeč očí..........................................................................................................15
Lekce 7: Oční kontakt.................................................................................................16
Lekce 8: Gesta, mluvíme rukama?!.............................................................................17
Lekce 9: Podání ruky...................................................................................................18

Téma 2: Pozitivní hodnocení druhých.................................................. 19
Lekce 10: Burza drobností..........................................................................................19
Lekce 11: Kytička pro radost......................................................................................20
Lekce 12: Chválím, chválíš, chválíme..........................................................................21
Lekce 13: Co je více?..................................................................................................22
Lekce 14: Chválíme poctivě........................................................................................23
Lekce 15: Rozhovory...................................................................................................24
Lekce 16: Kdo je hrdina?.............................................................................................25
Lekce 17: Význam odpuštění......................................................................................26
Lekce 18: Formy vyjádření odpuštění.........................................................................27
Lekce 19: Úcta k člověku s handicapem l...................................................................28
Lekce 20: Úcta k člověku s handicapem ll..................................................................29

Téma 3: Komunikace citů..................................................................... 30
Lekce 21: Baryk...........................................................................................................30
Lekce 22: Jak na city?.................................................................................................31
Lekce 23: Spolu je nám dobře....................................................................................32
Lekce 24: Ti se mi líbí..................................................................................................33
Lekce 25: Takhle bych to řešil/a já..............................................................................34
Lekce 26: Jak na hněv.................................................................................................35
5

Téma 4: Empatie.................................................................................... 36
Lekce 27: Život je divadlo?!.........................................................................................36
Lekce 28: Pohled do zrcadla.......................................................................................37
Lekce 29: Vím, co cítí ostatní......................................................................................38
Lekce 30: Vcítění? ANO!.............................................................................................39
Lekce 31: Vím, jak se cítíš...........................................................................................40
Lekce 32: Přítelem v každé situaci..............................................................................41
Lekce 33: Co je to soucit?...........................................................................................42

Téma 5: Vzory......................................................................................... 43
Lekce 34: Rozhlédni se kolem sebe............................................................................43
Lekce 35: Chci být jako…...........................................................................................44
Lekce 36: Ten umí to a ten zas ono.............................................................................46

5. ROČNÍK.............................................................................................. 49
Téma 1: Dialog jako prostředek komunikace..................................... 51
Lekce 1: Dialog............................................................................................................51
Lekce 2: O čem mluvíme?...........................................................................................52
Lekce 3: Hop a skok....................................................................................................53
Lekce 4: S kým mluvím? I...........................................................................................54
Lekce 5: S kým mluvím? II..........................................................................................55

Téma 2: Sebehodnocení a sebeúcta.................................................... 56
Lekce 6: Aktivity..........................................................................................................56
Lekce 7: Úspěch.........................................................................................................57
Lekce 8: Jsi vynalézavý/vynalézavá............................................................................58
Lekce 9: To jsem já......................................................................................................59
Lekce 10: Nalaďme se.................................................................................................60
Lekce 11: Věřte, nevěřte . ...........................................................................................61
Lekce 12: Křeslo pro hosta.........................................................................................62
Lekce 13: Sebepřijetí...................................................................................................63
Lekce 14: Co o mně ještě nevíte................................................................................64
Lekce 15: Předveďte se...............................................................................................65
Lekce 16: Jak se umím ovládat...................................................................................66
Lekce 17: Překonáváme překážky..............................................................................67
6

Lekce 18: Obálka cílů..................................................................................................68

Téma 3: Iniciativa a tvořivost................................................................ 69
Lekce 19: Známe se?..................................................................................................69
Lekce 20: Výhody a nevýhody....................................................................................70
Lekce 21: Iniciativně na iniciativu................................................................................71
Lekce 22: Co k sobě patří?.........................................................................................72
Lekce 23: Příběh bez konce........................................................................................73
Lekce 24: To se mi nepovedlo.....................................................................................74
Lekce 25: Jak ho využít?.............................................................................................75

Téma 4: Asertivita.................................................................................. 76
Lekce 26: Nebojíme se jednat.....................................................................................76
Lekce 27: Pojďme si hrát.............................................................................................77
Lekce 28: Zvládneš to.................................................................................................78
Lekce 29: Tohle tedy ne..............................................................................................79
Lekce 30: Pozorně se dívej.........................................................................................80

Téma 5: Prosociální chování................................................................. 81
Lekce 31: Mám o tebe zájem......................................................................................81
Lekce 32: Člověk, tvor zodpovědný............................................................................82
Lekce 33: To dokážeš..................................................................................................83
Lekce 34: Jak pomáháme?.........................................................................................84
Lekce 35: Respekt.......................................................................................................85
Lekce 36: Správná volba.............................................................................................86

Komiks.................................................................................................... 87

7

8

Etická výchova
Učebnice
pro 4. ročník
základních škol
Květa Trčková
Romana Zemanová
Ilustroval: Roman Bureš
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.

Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Etická výchova

Lekce

1

Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Téma 1: Neverbální komunikace

Komunikace? Komunikace!
Komunikace!
Prohlédněte si obrázek. Jak spolu postavy na obrázku komunikují? Pokus se slovo komunikace nahradit jiným slovem stejného významu.

sdělení?

vyjadřování?

dorozumívání?

CO JE TO KOMUNIKACE?
Která tvrzení jsou pravdivá?
Popovídejte si o tom.
Napadají vás ještě jiná slova
se stejným významem?

Komunikace
je
řeka?

silnice?
spojení?

Komunikace mezi lidmi je verbální a neverbální.
Neverbální komunikace je mimoslovní sdělování.
Verbum je z latiny a znamená slovo.

Úkol
Víte, jak se domlouvají mezi sebou zvířata?
Pozorujte třeba dva psy. A jak se domlouvají
lidé? Dozvěděli jste se, že to není jen slovy…
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Možnosti neverbální komunikace I.
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Antonio Vivaldi
– Čtvero ročních období
Jak na tebe hudba působila?
Co se ti při poslechu vybavilo,
co sis představoval(a)?

NĚMÉ OBRÁZKY
Rozdělte se do skupin podle toho, ve kterém
ročním období jste se narodili.
Od okamžiku rozdělení do skupiny jste se přenesli do říše ticha, do říše, kde je vám zakázáno mluvit.
Společně v tomto „zakletí“ vytvořte obrázek.
Jak na tebe aktivita působila? Jakou jsi měl/a roli ve skupině?
Jakým způsobem jste se ve skupině domlouvali?
Lze se domlouvat beze slov? Kdo se tak musí domlouvat?
Kde a kdy se tak můžeme domlouvat a kde a kdy se tak musíme domlouvat?

Zopakujte si roční období!
Jaro, léto, podzim, zima – celý rok je prima. Víte, které období obrázky představují? Podle čeho jste to
poznali? Co se na obrázcích odehrává?

Lidskou přirozeností je používat společně verbální a neverbální komunikaci. Je těžké je od sebe oddělit.

Úkol
Mějte oči otevřené. Všímejte si lidí kolem sebe a pokuste se odpovědět na otázky:
Kde a kdy se tak můžeme domlouvat a kde a kdy se tak musíme domlouvat?
Lze se tedy domlouvat beze slov? Kdo se tak musí domlouvat?
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Téma 1: Neverbální komunikace

Možnosti neverbální komunikace II.
Společně se podíváme na filmovou ukázku.
Přemýšlejte o jejím obsahu i o tom, co vám v ukázce chybí.
Zkoušeli jste si někdy zacpat uši, když vám někdo něco říkal?
Zkusili jste se dívat na televizi a mít vypnutý zvuk?
Zkusili jste z okna pozorovat lidi, jak si povídají, nebo děti, jak si hrají?
Co se děje, když nic neslyšíte? Který smysl začnete více používat?
Podle čeho jste poznali, co si lidé povídají, jak jim je, jak se cítí?

Prohlédněte si obrázky a pokuste se poznat, které písně
představují:

HRAJME PÍSEŇ DOKOLA
Domluvte se s ostatními a napište na tabuli názvy
deseti písní, na kterých se celá třída shodne, že je zná.
Ve skupině si vyberte jednu z písní a pokuste se ji
předvést ostatním beze slov.
Uhodli vaši spolužáci její název?
Dnes jsme zjistili, že i beze slov poznáme a pochopíme spoustu věcí.
Neverbální komunikace je nezbytnou součástí našeho života a my ji budeme stále více poznávat.

Úkol
12
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Podívejte se společně na ukázku filmu a pak se pokuste
zapsat do pracovního listu, o čem ukázka byla.
Pantomima
– poněkud zastarale němohra – je divadelní způsob vyjádření pomocí mimiky a gestikulace s prvky tance, to vše bez použití hlasu. Herci se nazývají mimové, pantomimové (ženy pantomimičky) nebo
pantomimici/pantomimikové. Pantomima se stala oblíbenou ve Francii koncem 18. století. Nejvýznamnějším evropským mimem tohoto období byl
(v českém Kolíně narozený) Jean Gaspard Deburau.
Známí čeští mimové jsou například Boris Hybner, Bolek Polívka a Ladislav Fialka.
Poznámka: Pantomimické prvky přirozeně obsahují
také některá díla z éry němého filmu, kdy tehdejší herci
také museli řadu věcí vyjadřovat pomocí různých pantomimických gest a pohybů.

DIVADLO PANTOMIMY
Postupně si vylosujte lístečky s úkoly a předvádějte to, co je na nich zadáno. Dobře pozorujte své spolužáky. Zaměřte se na pohyby a na postoje těla.
Člověk sděluje své pocity a nálady tím, jak chodí, jaký má postoj, prostě celým tělem.
Říká se tomu ŘEČ TĚLA.

Úkol
Zkuste si zahrát pantomimické představení doma.
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Téma 1: Neverbální komunikace

Mimika
Úsměv
Úsměv musí být zřejmě velmi mocná záležitost, když
dokáže s člověkem takhle zamávat.
Co je to vlastně úsměv? Dalo by se říct, že úsměv je grimasa, kterou člověk nasazuje v okamžiku, kdy je mu
fajn? Dalo by se to říct, ale byla by to pěkná pitomost.
Pěkná, ale pitomost. Úsměv totiž není jenom grimasa,
i když ano, rty se nám jaksi roztáhnou, jejich koutky se
lehce pozvednou, oči přimhouří, tváře se rozšíří (teď si
připadám, jako kdybych popisoval Číňana) – zkrátka jakási grimasa tu je, ale úsměv je ještě něco navíc. Podstatná část úsměvu se totiž odehrává někde uvnitř člověka. Oči nám to prozrazují. Oko je, jak známo, do duše okno – alespoň naše babičky to tvrdí dodnes – a tím okem můžeme zpozorovat, že duše se při úsměvu přímo tetelí štěstím. A úsměv ve tváři je
tady už jen proto, aby všichni okolo vás viděli, že jste šťastnej. Je to vlastně jakási manifestace štěstí.
Ano, úsměv je svátek obličeje!
Úsměv dítěte je něco, co by tady měl chválit místo mě básník, protože ten by snad nejspíš uměl najít
tu správnou kombinaci slov, která by vystihla podstatu. Já se musím spokojit s tím, že řeknu, že dětský úsměv je něco ryzího. Neobsahuje nic navíc. Je to jenom čistej projev radosti, žádná sloučenina.
Žádná taktika. Je to úsměv jako takový.
							

Jiří Suchý

KOSTKA S OBLIČEJI
Dnes vás čeká hra s kostkou. Jde o speciální kostku, na které jsou místo teček obličeje.
Hoď kostkou, prohlédni si obličej, který ti padl. Pokus se popsat:
– jaký je to obličej
– co dotyčný cítí
– jak se cítí
– co se mu stalo
Vymysli si krátký příběh k obličeji.
Mimika – (z řeckého mimeomai, napodobovat, představovat) je vyjadřování výrazem tváře, způsobené
stahy obličejových svalů.
Mim – z latinského mimus, je herec, který hraje beze
slov – pomocí mimiky a gestikulace. Tato herecká divadelní forma má své kořeny v antickém Řecku a starověkém Římě. Herci se nazývají mimové.

Už víš, co znamená úsměv?
Nestojí nic, ale udělá mnoho. Obohacuje ty, jimž platí, a neubírá těm, kteří jej dávají.
Trvá chvilku, ale někdy se na něj vzpomíná celý život. Nikdo není tak bohatý, aby se bez
něj obešel, a nikdo tak chudý, aby se jím nestal bohatším. Tvoří doma štěstí, podporuje
dobrou vůli v praktickém životě a je pojítkem přátelství. Je odpočinkem unavenému, nadějí malomyslnému, slunečním světlem smutnému a nejlepším přirozeným prostředkem
proti trápení.

Úkol
Po dobu jednoho týdne doma, ve škole i venku hledej situace, abys mohl/a někomu darovat úsměv.
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Maminčiny oči
A když jsem si jednou dodal odvahy a šel jsem k vozíčku, otočila se ta postava a podívala se na mne, a já jsem chtěl utéci,
ale neutekl jsem, třásl jsem se, zdali se neozve rána, ale ta postava se na mne dívala, dívala se do mých očí, a já jsem viděl,
že jsou to oči, jaké měla moje maminka. A viděl jsem, že ta postava se pořád na mne dívá, její oči jsou plné něhy, a najednou
ta postava vydala hlas, a ten hlas byl, jako když mne maminka
olizovala, a já jsem přiběhl až před ni a zase jsem se třásl, protože jsem věděl, že teď, nebo už nikdy… A ta postava ke mně
tiše hovořila a její oči byly zrovna tak veliké jako oči maminky
a zrovna tak jsem se vešel do těch očí celý…		
Bohumil Hrabal

Poznáš, když je maminka smutná nebo veselá?
Pozná tvoje maminka, že se něco děje? Třeba ve škole, i když nic neřekneš.

Zamysli se
Co lze sdělit očima?
Co poznáš z pohledu druhého?

ŽIDLE
Vezměte si své židle a postupně vystřídejte pět pozic židlí při vašem rozhovoru na libovolné téma.
Která pozice vám nejvíce vyhovovala a proč?
Která pozice vám nevyhovovala a proč?
Kde se s takovými uskupeními sezení můžete setkat?

Mějte na paměti: Lidi kolem sebe můžeme pohladit dlaní i očima.

Úkol
Pozoruj lidi kolem sebe. Každý den si vyber jednoho člověka a pokus se nakreslit výraz jeho očí. Co říká?

15
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Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Téma 1: Neverbální komunikace

Oční kontakt
Otočte se ke svému sousedovi, usmějte se na něj nebo na
ni a pozdravte se spolu. Nyní to samé zkuste znovu, ale
zavřete oči.
Co pro vás bylo příjemnější a jednodušší?

PREZIDENTSKÝ PROJEV
Vážené a milé spolužačky, spolužáci a paní učitelko/pane
učiteli, dovolte mi, abych Vás v první den tohoto roku co
nejsrdečněji pozdravil/a s přáním, aby byl tento rok pro nás
všechny šťastný a úspěšný.
Při pohledu zpět do loňského roku
bych rád/a poděkoval/a všem, kteří se
podíleli na akcích naší školy, které se
vydařily a všem se moc líbily. Zvláštní dík patří našim sportovcům, kteří vloni vyhráli první místo ve stolním tenisu a z přehazované přinesli bronzovou medaili.
Vážení spolužáci, chci Vám všem popřát, aby se Vám letos vyhýbaly nezdary,
nemoci a neštěstí a abyste se mohli radovat z dobrých školních výsledků i pohody doma.
Ať je pro Vás letošní rok rokem pohody.
Přečtěte si pro sebe projev. Dnes si budeme hrát na prezidenty.

„Pohled obsahuje informaci, která sice nemusí být jednoznačná, ale přesto je to informace mimořádně vzácná a důležitá v našem osobním styku.“

Oči vypovídají o osobnosti pozorovaného člověka,
o jeho psychickém stavu, vlastnostech a zejména
o jeho vztahu k pozorovateli.

Vzájemný pohled může být vyvrcholením kladných
vztahů, může rozvíjet přátelství či být žádoucí formou vzájemného styku dvou blízkých lidí.

Úkol
Sledujte své okolí. Všímejte si, jak kdo s vámi navazuje oční kontakt.
Snažte se i vy vědomě navazovat oční kontakt se svým okolím.
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Držím ti palce
Před každou životní zkouškou – ať jde o písemku ve třetí třídě nebo
uzavření smlouvy za miliardy – na nás naši přátelé plivou a říkají, že
nám drží palce. Je to tak ustálené pořekadlo, že nad jeho vznikem už
ani nepřemýšlíme a zkrátka ho opakujeme stále dokola.
Jen málo lidí ví, že na držení palců byli dříve zapotřebí dva. Na jedné
straně člověk s přáním, na druhé jeho opora. Tito lidé svými ukazováčky vytvořili kříž – symbol jednoty a síly. Toto gesto se také hojně
používalo na odehnání čarodějnice.
Gesta vypadají velmi prostě. Ale přitom jsou velmi působivá a účinná.
Je to tím, že nás doprovázejí už od dob, kdy jsme ještě ani nebyli úplně lidmi. Někteří lingvisté (vědci jazyka) dokonce tvrdí, že nebýt gest,
nikdy by nevznikla řeč a člověk by nebyl člověkem.

1. Přečti si definici slova gesta ze slovníku cizích slov a zapiš ji do pracovního listu č. 8.
2. Používáš nebo znáš nějaké gesto? Popovídejte si o nich.
3. Prohlédněte si následující obrázky. Víte, co vyjadřují?

GESTA ANEB MLUVÍME RUKAMA
Nyní budete pracovat ve skupinách. Na vybrané situace budete vymýšlet gesta a pokusíte se je znázornit jednoduchým obrázkem.

Pozor: Tak jako jsou nevhodná slova, jsou i nevhodná gesta. I gestem se dá ublížit!

Úkol
Pro zajímavost: Gesta v různých částech světa mohou mít úplně odlišný význam, stejně jako slova.
Pokus se k tomu zjistit nějaké podrobnosti.
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Téma 1: Neverbální komunikace

Podání ruky
Zamysli se nad tím, jak se dospělí vítají při setkání.
Jak se vítáte se spolužáky? Jak se vítáte s dospělými?
Při kterých příležitostech si podáváte ruce a s kým?
Potřást si rukou na pozdrav nebo na upevnění dohody patří
mezi ustálené společenské zvyky už od druhého století před
Kristem. Osobním dotykem se prolamují ledy a podle síly stisku
můžete vytušit i osobnost člověka. Určitě budete více věřit nadřízenému, který má pevný stisk, než kdyby vám podával ruku
jako mrtvá ryba. Dříve se tímto gestem dokazovalo, že ruka,
kterou podáváte, nedrží zbraň. Nevýhodu měli lidé, kteří přišli
o pravou ruku, protože smlouva zpečetěná rukou levou byla
neplatná.

PODEJ MI RUKU

Dejme ruku dokola aneb přivítejme se jako dospělí.
Vymysli si větu, jakou řekneš, když potkáš někoho cizího, s kým se máš představit.
Podej si ruku s každým spolužákem ve třídě a při tom se mu představ.
Všímej si síly stisku ruky, pohledu do očí, výrazu tváře spolužáka.

Trénink podání ruky
Ve dvojici zkoušejte různé síly stisku ruky, tak aby to bylo příjemné vám oběma.
Vyzkoušejte i různé výrazy tváře a pohledu do očí při podání ruky.
Nezapomeňte říkat připravenou větu pro představení.
Naformulujte závěr – Co vše je důležité pro podávání ruky?
Co podle podání ruky můžeme poznat?

Pamatuj si! Podáváme ruku tak, jako když někomu něco darujeme!

Úkol
Přivítej se jako „dospělák“ se všemi doma.
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Burza drobností
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Líbí se mi na tobě, že...
•

Podívejte se na spolužáka vedle sebe.

•

Řekněte mu větu, která bude začínat slovy:
„Líbí se mi na tobě, že...“

•

Bylo těžké domyslet větu?

•

Zvládla/a bys domyslet tuto větu pro každého
ve třídě?

•

Jak ses cítil/a, když jsi někoho chválil/a?

•

Jak ses cítil/a, když někdo chválil tebe?

Slovo burza pochází z latinského výrazu bursa – kožený měšec. Burza je instituce, která organizuje nákup a prodej cenných papírů. První burza byla založena v Antverpách (Belgie) roku 1531 a obchodovalo se na ní se směnkami, zlatými a stříbrnými mincemi. Počátky newyorské burzy sahají do roku 1817,
kdy se obchodníci začali scházet pod platanem v ulici Wall Street.
Největším českým organizátorem trhu s cennými papíry je Prague stock exchange (PSE) – Burza cenných papírů Praha.
Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Burza

BURZA PŘEDMĚTŮ
Každý jste si měl dnes do školy donést několik drobností, které můžete postrádat a budete rádi, pokud
je bude užívat někdo jiný a bude z nich mít užitek či radost.
Tyto drobnosti položte před sebe.
Začíná burza drobností. Vyčkejte pokynů vyučujícího.

Chtěli jste vybírat drobnosti mezi prvními?
Bylo jednoduché vymyslet důvod, proč se vám daná drobnost líbí?
Vybírali jste podle osoby, nebo podle věci?
Jak jste se cítili, když si od vás někdo vybíral drobnosti?
Každého člověka pochvala zahřeje u srdce. Pochvala přijímaná i darovaná.
Nebojme se chválit!

Úkol
Rozhlédni se kolem sebe, doma, venku, na kroužku, na návštěvě .... Řekni někomu ve tvém okolí větu:
„Líbí se mi na tobě, že...“

„Radost z konání dobra je jediným opravdovým štěstím.“
(Lev Nikolajevič Tolstoj – ruský spisovatel)
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Kytička pro radost
Hledáme klady
Prohlédněte si obrázky v pracovním listu Hledáme klady. K nakresleným postavičkám se pokuste
najít kladné vlastnosti.

Květomluva aneb řeč květin
Víte, že každý druh květiny, její zaříznutí a naaranžování mají svůj význam. Roli hrají i zdánlivé maličkosti, např. zda jsou květy sklopené nebo vzpřímené, čerstvé nebo povadlé.
Důležitá je barva květiny, podle které se mění její význam. Tak např. růže:
Růže bílá – čisté svědomí
Růže žlutá – žárlivost
Růže rudá – miluji tě
Růže rudá, kytice – vyjádření díků
Gerbera znamená upřímnost.
Pozor na slunečnici. V řeči květin znamená slunečnice přílišnou pýchu.
Více se dočtete na http://www.online-kvetiny.cz/kvetomluva-symbolika-kvetin/

KYTIČKA PRO TEBE
•
•
•
•

K vytvoření kytičky budete potřebovat čtvrtku, nůžky, fixy, pastelky.
Budete tvořit květinu, do které vám spolužáci napíší to, co se jim na vás nejvíce líbí.
Květinu si vystřihněte, vybarvěte, vyzdobte podle vlastního vkusu a doprostřed napište jméno.
Ostatní mohou začít zapisovat.

V klidu a nejlépe o samotě si přečtěte, co vám spolužáci napsali do lístků.
Udělalo vám radost, co jste si přečetli?
Bylo něco, co vás překvapilo?
Bylo těžké vymyslet něco pěkného pro každého?
Myslíte si, že se někomu nemusí kytička líbit? Proč?
I malá pozornost může přinést velkou radost.

Úkol
Podaruj podobnou kytičkou někoho z rodiny. Do okvětních lístků napiš své věty nebo se domluv
i s ostatními, aby napsali věty za sebe.
„Kdo má rád chválu, musí si k ní vysloužit důvod.“
						
(Xenofón – řecký spisovatel, vojevůdce, historik)
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Chválím, chválíš, chválíme
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Zamysli se, kdy jsi naposledy někoho pochválil/a.
Kdo to byl?
Bylo to doma, nebo ve škole?
Myslel/a jsi to upřímně?

A nyní si vzpomeň, kdy naposledy někdo pochválil tebe.
Pamatuješ si, za co to bylo?
Jak ses při tom cítil/a?
Byl/a jsi spokojený/á?

CHVÁLÍM, CHVÁLÍŠ, CHVÁLÍME
•
•
•
•
•
•
•

V této aktivitě vás čeká vymýšlení chování v určitých situacích.
Pracovat budete ve skupinkách.
Každá skupinka dostane lísteček se situací.
Lísteček si nejprve pořádně přečtěte.
Pokuste se vymyslet, jaká by byla nejlepší reakce.
Nezapomeňte, že byste měli i CHVÁLIT.
Řekněte vymyšlené závěry ostatním skupinám.

Není pochvala jako pochvala.

Jak se vám pracovalo ve skupině? Bylo něco, co vaši práci ztěžovalo?
Zapojili jste se všichni do práce?
Bylo pro vás jednoduché představit si situaci, která byla napsaná na papíru?
Bylo jednoduché vymyslet, jak by šlo situaci řešit?
Jak to chodí v reálném životě? Máte vždy dostatek času na vymyšlení reakce na určitou událost?
Co je jednodušší – reagování na vymyšlené situace při vyučování, nebo reagování v reálné situaci?

Ani jeden den bez pochvaly!
Každý den bychom měli najít důvod, proč někoho pochválit.

Úkol
Sleduj dění kolem sebe, pozoruj lidi a jejich chování. Zaměř se na chválení ve tvém okolí. Nemusí se to
týkat pouze tebe. Zapiš si čárku za každou pochvalu, která kolem tebe „proletí“.
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Co je více?
Podívej se do pracovního listu Chválíme v různých jazycích.
Jsou zde různá cizojazyčná vyjádření jednoduché pochvaly, kterou určitě znáš. Nejprve toto slovo vylušti. Pokus se přiřadit k vypsaným státům vyjádření pochvaly v jejich jazyku.

CO JE VÍCE
• Podívejte se znovu do pracovního listu na úkol číslo 3 a pokuste se vymyslet alespoň tři konkrétní
příklady pochvaly do každého sloupečku.
• Popovídejte o tom, na co jste přišli, co jste vymysleli.

Co myslíš:
Je více pochvala zevnějšku,		
Je více pochvala nějaké tvé věci,
Je více pochvala tvé schopnosti,
Je více pochvala tvého činu,		
Je více pochvala od spolužáka,		
Je více pochvala od učitele,		
Je více pochvala od kamaráda,		
Je více pochvala častá,			

nebo 		
nebo 		
nebo 		
nebo		
nebo 		
nebo 		
nebo 		
nebo 		

toho, co jsi udělal???
tvé dobré vlastnosti???
toho, co jsi udělal???
tvé dobré vlastnosti???
od učitele???
od rodiče???
od cizího člověka???
pochvala jednou za čas???

Každá upřímně myšlená pochvala je milá.
Nejvíce si lidé váží pochvaly, která se týká jejich výjimečných schopností a dovedností.
Velmi důležitá pochvala je za činy, které se lidem podařily vykonat.

Úkol
Pochval někomu z tvého okolí zevnějšek, nějakou jeho vlastnost nebo dovednost a dobrý skutek, který
vykonal.
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Chválíme poctivě
Pochvala beze slov
Zkus někomu vyjádřit pochvalu, ale nesmíš při
tom mluvit. Můžeš se usmívat, můžeš použít gesta, můžeš využít mimiku.

CHVÁLÍME POCTIVĚ
• Přečtěte si příběh.
• Do pracovního listu vypracujte úkoly k příběhu.

Bajka o lišce a vráně
Hladová liška se potulovala po kraji. Nikde nebylo nic k snědku. „Kdybych někde sehnala kousek sýra,“
řekla si. A kupodivu, zrovna v té chvíli nad ní zakroužila vrána a v zobáku měla pěkný kus sýra, který
právě ukradla z okna v jednom domě. Sedla si na větev a začala si na sýru pochutnávat. Hladová liška
přemýšlela, jak se dostat k chutnému soustu vysoko nad ní. To by ale nebyla mazaná liška, aby si nedovedla poradit. Začala vráně lichotit: „Jaký jsi to krásný pták! Tvé peří se leskne jako stříbro, je hebké jako hedvábí! Tvůj postoj je vskutku královský. Měla bys být králem všech zvířat. Jistě i tvůj hlas je
překrásný, umíš zpívat?“
Vrána se pýchou už nadouvala a chtěla ukázat, že zpívat umí. Jakmile otevřela zobák, kus sýra jí vypadl, liška jej zachytila a utíkala do své nory, aby si na něm pochutnala.
Zdroj: http://www.jablko.cz/

Nejlepší je pochvala, která je myšlená od srdce.
Nezaměňujme pochvalu s lichotkou.

Úkol
Do další hodiny se pokus vyslovit dvě až tři „poctivé“ pochvaly. Zapiš si, jak je pochválené osoby přijaly.

„Slova jdoucí od srdce hřejí tři zimy.“
(Tibetské přísloví)
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Rozhovory
Zamyslete se nad slovem kamarád, kamarádství.
Máte nějakého kamaráda nebo kamarádku?
Je dobré, aby každý měl kamaráda?
K čemu je kamarád?
Co očekáváte od kamaráda?
Myslíte si, že od vás kamarád také něco očekává?

ROZHOVORY
• Nejprve si v pracovním listu přečtěte úkol a očíslujte rozhovor tak, aby dával smysl.
• Pak si rozhovor zkontroluj se spolužákem a zkuste si ho přečíst.
• Rozhovor si přečtěte před celou třídou, zkontrolujete tak, zda máte všichni stejné pořadí.
• Nyní bude vaším úkolem připravit si ve skupinách rozhovory.
• Požadavky, které musí rozhovor splnit:
Vystoupit musí minimálně dva žáci.
Rozhovor musí obsahovat alespoň jednu pochvalu a reakce na pochvalu.

O čem spolu hovoří?

Záleží mi na tom, abych uměl/uměla správně pochválit ostatní.

Úkol
Najdi různé druhy pochval v básničkách, písničkách, povídkách, v knize, kterou čteš, v novinách, časopisech nebo v televizi.
Zapiš si je a přečti je před třídou.
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ŠKOLNÍ VÝLET
Na konci školního roku se paní učitelka domluvila se svými čtvrťáky, že vyjedou na výlet do Technického muzea v Praze. Návštěva muzea byla bezvadná, spousta zajímavých exponátů, spousta zajímavých informací od pana průvodce. Nicméně po dvou hodinách se dostavila únava, proto všichni přivítali návrh paní učitelky, že se půjdou občerstvit do kavárny. Ozvalo se obrovské „Hurááá“. Paní učitelka sotva stačila připomenout, aby se děti chovaly slušně, většina z nich už byla uvnitř.
Kavárna byla z větší části zaplněna, jen v rohu stály dva volné stolky. Všichni se k nim nahrnuli, začala
strkanice o to, kdo se posadí… Nejrychlejší a nejsilnější byl jako vždy Honza, strčil do Petra a… Ozvala se rána a cinkot rozbitého skla, stolek i s nádobím byl na zemi. Okamžitě přišla paní prodavačka
a oznámila dětem, že škodu musí zaplatit. „Kdo to rozbil?!“ ptala se paní učitelka.
Nejblíže kalamity stál Petr – „On“ – ozvala se třída jednohlasně. Petr stál, jako by zkameněl, byl celý
rudý a jeho tichounké „někdo mě strčil“ nikdo neslyšel. Kromě Honzy a Tomáše.
Tomáš strčil Honzu do zad. „Tak se přiznej. Jindy se nebojíš, jsi hrdina, nebo zbabělec?“ Honza mlčel.
„Proč já? Strkali se všichni!“ …

Jak to dopadlo?
Rozdělte se do trojic a připravte si společně dokončení příběhu.
Zakončení si převyprávějte a domluvte se, proč jste zvolili právě taková zakončení příběhu.
Poslechněte si zakončení příběhu od paní učitelky.

„Odpustit někomu znamená dát mu svobodu, i když tuto svobodu zneužívá až za meze provokace.“
(D. Chopra)
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Význam odpuštění
Snad nejznámější fotografie z vietnamské války. Nahá devítiletá holčička utíká pryč z hořící vesnice. Ruce má roztažené, plamen z napalmové bomby spaluje její kůži, tvář má zkřivenou bolestí
a strachem. Fotografie oceněná Pulitzerovou cenou obletěla celý svět a byla otištěna i u nás. Tento
zoufalý válečný výjev mám stále hluboce vryt do své paměti, přestože od té doby uplynulo 30 let.
Stalo se to 8. června 1972 ve vesnici Trang
Bang nedaleko Saigonu. Pro amerického
pilota Johna Plummera to byl další z mnoha náletů. Rozkaz zněl svrhnout napalmové
bomby na část vesnice, kde neměli být žádní
civilní obyvatelé. Zde však stál buddhistický
chrám, ve kterém se ukrývalo několik vesničanů, z nichž většina nálet nepřežila.
Druhý den po náletu objevil John zmíněnou fotografii v novinách. Pohled na dívku
ve věku jeho syna se od té chvíle stal jeho
noční můrou.

Jak na vás příběh zapůsobil?
Zamyslete se nad příběhem, jak se dál vyvíjel? Co se asi dělo s hlavními postavami příběhu?

CO BYLO DÁL?

Ve skupině vymyslete pokračování příběhu a pak si závěry navzájem sdělte.

Nyní si poslechněte, jak se příběh ve skutečnosti vyvíjel dál:
Na závěr se opět zamyslete nad tím, jak na vás nyní příběh zapůsobil.
Je odpuštění podle vašeho názoru důležité, je součástí našeho života? Zamyslete se nad citátem
a vypracujte první úkol z pracovního listu.

Úkol
Všímejte si, zda se s odpuštěním budete setkávat třeba jen při „obyčejných“ příležitostech. Tyto situace si můžete připomenout při zpracovávání dalšího úkolu z pracovního listu Význam odpuštění.

„Odpuštění znamená poslat pryč to, co bylo, uvítat, co bude, a souhlasit s tím, co je.“
(D. Augsburger)
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Formy vyjádření odpuštění
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Byli dva chlapci, kteří se neměli rádi. Ani jeden z nich vlastně už ani nevěděl proč, ale bylo to tak. Jednou se Max, první z chlapců, nechal ostříhat a Petr se mu začal posmívat. Max si počkal, až Petr vyjde
z domu, hodil po něm kámen a zranil ho. Petra to velmi bolelo a musel jít k lékaři. Jindy Petr pospíchal se sešity po schodech do třídy a Max mu nenápadně odhodil tašku pod nohy. Petr upadl, vše, co nesl, se mu rozsypalo a ještě si rozbil kolena. Max se jen potutelně smál.
Jednou přišlo deštivé období, vše bylo zaplaveno. Max a Petr
bydleli v ulici proti sobě. Max vyšel před dům, stál přede dveřmi. Ven vyšel i Petr s velkým kamenem v ruce. Max si myslel, že
Petr po něm chce kámen hodit, a tak si přinesl kámen i on. Petr
však hodil kámen před sebe. Totéž udělal i Max. A tak se to opakovalo stále dokola. Jak stále nosili kameny, vytvořili pevný most
a uprostřed se setkali.
Max si myslel, že se budou prát, ale Petr řekl: Maxi, pojď se
mnou do naší zahrady, chci ti ukázat svou želvu.
Během krátkého času bylo jejich přátelství tak pevné jako ten
kamenný most, co spolu postavili.
Jak na vás příběh působil?
Co vedlo Petra k nabídce přátelství?
Co podle vás přimělo oba chlapce k vzájemnému usmíření?

JAK ODPOUŠTÍME?
Prohlédněte si pásy obrázkových příběhů a přemýšlejte o tom, jaké jsou mezi nimi rozdíly – rozdíly ve
způsobu odpuštění.

Vytvořte skupiny a diskutujte o rozdílech, domluvte se ve skupině na rozdílech v příbězích, zástupce
skupiny váš společný názor přednese.

Úkol
Přemýšlejte o tom, zda jste se někdy dostali do situace, kdy vám někdo něco odpustil.
Jak a čím vám to dal najevo?
Jaký jste v té situaci měli pocit?

„Kdo neumí odpouštět, boří most, který sám bude muset přejít, neboť každý člověk potřebuje odpuštění.“
(A. P. Herbert)
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Úcta k člověku s handicapem l.
Lev a myš
Král džungle – mocný lev odpočíval po jídle,
když mu před nosem proběhla malá myška.
Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat za to, že rušila jeho klid. Myška začala
prosit: „Nezabíjej mě, mocný lve, někdy ti třeba pomůžu zase já.“ Lva pobavila její řeč, jak
by mu malá myška mohla pomoci! Ale přece
jen ji pustil.
Zanedlouho přišli do džungle lovci a chytili lva do
sítě. Bezmocný lev se svíjel v síti na zemi. Zatímco
lovci poodešli, potichu přišla malá myška a řekla
lvovi: „Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přece zavázána.“ Lev si jen smutně povzdechl, nevěřil jí. Ale
myška už svými ostrými zoubky hryzala síť a rychle se jí podařilo překousat několik provazů, až díra
byla dostatečně velká a lev díky ní mohl utéci.
Ponaučení: I slabý může pomoci silnému.

Zdroj: Ezopovy bajky

Čím byla myška na první pohled znevýhodněná oproti lvovi?
Bylo její znevýhodnění opravdu handicapem?

Přečtěte si!
HANDICAP – PŘEDSTAVUJE ODCHYLKU OD NORMY, KTERÁ PŘINÁŠÍ ZATÍŽENÍ, ZNEVÝHODNĚNÍ.
•
•

•
•
•
•
•

Handicap (nebo též hendikep) je pojem používaný ve více významech, obvykle ve významu nevýhody:
invalidita – zdravotní postižení (fyzické, psychické), ztěžující a omezující normální život, „osoby se znevýhodněním“ („invalidní“
nebo „postižené“ se nepoužívá).
znevýhodnění, nevýhoda
handicap (golf)
handicap (go)
handicap (šachy)
handicap (dostihy)

Přejděte k pracovnímu listu a splňte úkol č. 1. Vyzkoušíte si,
jaké je to dělat něco jinak, než jsme zvyklí, vyzkoušíte si
být v nevýhodě.

JSEM V NEVÝHODĚ?!

Následně si ve dvojici vyzkoušejte druhý úkol.
Jak se vám pracovalo? Čím jste byli znevýhodněni?
Jak jste se cítili, při psaní „tou druhou“ rukou?
Jaký byl výsledek vaší práce? Jste s ním spokojeni?
Jaké byly výsledky vaší práce při kreslení poslepu?

Úkol

28

Porozuměli jste pojmu HANDICAP?
Jmenujte příklady, do příští hodiny si všímejte toho, co
vše může být znevýhodnění.
Popovídáme si o tom.
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Úcta k člověku s handicapem ll.
Martínek
Na pobřeží Baltského moře žije v malém domku se
svou rodinou desetiletý polský chlapec Martínek.
Rád si hraje se svým křečkem Speedym, psem
Pimpekem nebo s kamarády na indiány. Chodí do
skautu a je pyšný na svou novou skautskou uniformu. Ve škole příliš nevyniká, ale doma je velkým
pomocníkem. Nejen že pomáhá matce s péčí
o domácnost, ale také otci při rybolovu. První
rybu chytil v šesti letech a od té doby často vyplouvá s otcem na malé rybářské lodi na moře.
Rád by ulovil ryb co nejvíc, aby je mohli s otcem prodat a vydělat peníze na léčbu Martínkovy šestileté sestry Katky. Ta nemůže od narození
chodit ani mluvit a bohužel zatím žádný lékař neodhalil příčinu její nemoci. Martínek má svou sestru velmi rád. Každý večer jí čte před spaním pohádky a sní o tom, že se jeho malá sestřička jednoho dne uzdraví. Katčina nemoc je jediná věc, která do jeho usměvavé tváře dokáže vnést smutek.
Jsme, jací jsme – Martínek

Pozorně si přečti uvedený text, přemýšlej o něm:
Handicapované osoby jsou všude okolo nás stejně jako zdraví lidé – jsou to naši spolupracovníci, spolužáci, přátelé a členové rodiny.
Pokud se zamyslíme nad slovem „handicap“ ve spojitosti s naší osobou, můžeme zjistit, že i my jsme
něčím znevýhodněni, něčím, co není v naší moci ovlivnit.
V podstatě jde to, že každý člověk má nějaký svůj handicap a lidé se od sebe liší pouze mírou výskytu tohoto handicapu. U některých osob se znevýhodnění vyskytuje ve větší míře, u jiných zase
v menší míře. Znevýhodněné osoby potřebují určité přizpůsobení, aby mohly žít smysluplný život.
Jejich přizpůsobení se může týkat různých životních situací a liší se také podle druhu znevýhodnění. Handicapované osoby se nijak nemusí lišit od zdravých osob, neboť všichni máme stejné pocity.
Citováno ze Studiumbezbarier.eu, z práce: Usnadnění studia fyzicky handicapovaným studentům
na fakultách VŠB – TU Ostrava

CO JSME VIDĚLI, CÍTILI...
Vyslechněte si zadání zajímavé aktivity.

Úkol
Napadá tě nějaký příklad tvého znevýhodnění?

„Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu“

(Rumunské přísloví)
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Baryk
Jak byste se cítili?
•
•
•

Kdyby se vám ztratily peníze, které jste měli odevzdat ve škole?
Kdyby vás pan učitel/paní učitelka pochválil/a za dobrou práci?
Kdybyste uklidili byt, aniž by vám to někdo dal za úkol?

BARYK

Přečtěte si společně příběh. Víte, z jaké knihy příběh je a kdo ji napsal? Kdo je Baryk?
Tak už je srpen, měsíc opuštěných Baryků. Od září do července mě každou chvíli někdo volá, hladí
nebo mi polepšuje. V srpnu však přirachotí můj člověk s autem až na dvůr a vypukne boží dopuštění.
Všichni začnou snášet k vozu kufry, kabely, tašky a jiné harampádí a můj člověk to dovnitř naskládá
div ne všechno. Pak to vyhází zase na dvůr
a naskládá to jinak, a pak to vyhází potřetí
a začne to tam rovnat ještě líp. To všechny
zaujme tak, že se houfují u auta a začnou mu
radit. A v tu chvíli zalezu radši do boudy. Vím, co
bude následovat. Vím, že mému člověku zbrunátní tvář, že začne hafat, až se roztřese komín. Nakonec se dovnitř stejně vejde všechno,
všichni se sběhnou ke mně, Baryčku, pa, buď
hodnej a hezky hlídej, a můj člověk vydráždí
své vozidlo. Všichni mi zamávají z okýnek a já
začnu být opuštěný. O krmení strach nemám,
to mají na starosti mláďata naší sousedky. Ale
ta odpovědnost! To si neumí představit nikdo,
kdo nebyl v kůži opuštěného psa, který má na
obojku celé hospodářství.
František Nepil: Já Baryk, Albatros nakladatelství, a. s., Praha 2001, strana 62–63
Než budete samostatně hledat v textu, zamyslete se nad tím, co jsou to pocity a city. Napište vše, co vás
napadá.
Nyní pracujte sami. Znovu si příběh pozorně přečtěte a zkuste najít, kde se píše, mluví nebo jsou
naznačeny city nebo pocity.
Pracujte zase společně s ostatními spolužáky.

Odpovězte na otázky.
Podařilo se vám objevit city a pocity v textu? Řekněte jaké.
Zvládli byste nyní říci, co to jsou city a pocity?
Kde se můžete s city a pocity setkat?
Myslíte si, že jsou pro lidi důležité? Proč?
Pocity nelze vyřadit z našeho života, je to jeho přirozená součást. Prožíváme jich každý den tisíce.
Některé na nás působí libě, některé nelibě.
Nebojím se svých citů. Vyjadřovat a sdělovat přiměřenou formou pocity je přirozené.

Úkol
Koukejte se kolem sebe, staňte se detektivy.
Všímejte si projevů RADOSTI, SPOKOJENOSTI, STRACHU A HNĚVU kolem sebe. Do tabulky si zapisujte čárky, kolikrát jste jejich projev kolem sebe zaznamenali v jednom dnu.
„Člověk vidí svět skoro vždy brýlemi citu a podle barvy skla jeví se mu temný nebo purpurově jasný.“
H. Ch. Andersen – dánský spisovatel, proslulý pohádkář
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Zamyslete se nad tím,
jak se projevují následující pocity, podle čeho je můžete poznat:
radost, láska, kamarádství, závist, nedůvěra, nenávist, hlad, žízeň, bolest, únava.
Své nápady řekněte ostatním.

JAK NA CITY?
•
•
•
•

Budete pracovat ve skupinkách.
Každá skupina si vylosuje lísteček se situací a indiciemi.
Dejte hlavy dohromady a vymyslete příběh, který by měl pomoci situaci vyřešit.
Musíte splnit podmínky, aby příběh splňoval dané téma a obsahoval požadované indicie.

Víte, co je to indicie? Náznak, okolnost, nápověda.

Odpovězte na otázky.
Až budete připravení, sesedněte se znovu v kruhu a předveďte ostatním skupinám, jak byste danou
situaci vyřešili.
Bylo pro vás těžké vymyslet řešení situace z papírku?
Bylo pro vás těžké použít všechny indicie?
Kde se můžete setkat s těmito situacemi?
Zažili jste ji někdo?
Jak jste reagovali? Shodovalo se vaše řešení s řešením, které jste dnes vymysleli?

City = emoce (z latiny e-motio = pohnutí) – subjektivní zážitky libosti a nelibosti, které jsou provázené změnami našeho chování (bušení srdce, rychlost dýchání, výraz obličeje, pohyby rukou).
Vedou nás k zaujetí postoje k dané situaci.
Všímejte si lidí kolem sebe. Vidíte na nich, jak se cítí? Mají radost, jsou smutní, vyjadřují lásku, závist,
bolest? Proč? Vyber jednu situaci a zapiš si ji na lísteček. S ostatními o tom příští hodinu pohovoř.

„Přítel je ten, kdo o vás všechno ví a má vás pořád stejně rád.“
(L. R. Hubbard – americký spisovatel)
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Spolu je nám dobře
Zamyslete se a pokuste si vzpomenout,
kdy jste se naposledy cítili spokojeni?
Vzpomenete si, kvůli čemu to bylo?
Jak dlouho tento pocit trval?
Myslíte si, že každý prožívá pocit spokojenosti stejně? Proč ano, proč ne?
Dokázali byste říci, co je to spokojenost?

SPOLU JE NÁM DOBŘE
Každý z vás je součástí vaší třídy, každý z vás v ní má určité místo a je jedinečný.
• Společně vytvoříte dílo, které budete moci vystavit ve třídě.
• Každý z vás přispěje svou částí do tohoto díla.
• Napadá vás, co byste mohli tvořit?
• Zde je nabídka několika možností.
• Každý z vás obkreslí a vyzdobí obě své ruce: na zeď třídy,
						
na čtvrtku a pak je nalepíte na zeď,
						
na čtvrtku a pak je nalepíte na velký papír,
na plátno – jako ubrus nebo vlajka.
						

Školní třída je skupina dětí, které společně tráví čas v době vyučování a o přestávkách.
Každý žáček je součástí této skupiny a v této skupině má svou jedinečnou roli.

Pozvěte ostatní učitele a žáky, aby se podívali na výsledek vaší společné práce.
Všímejte si lidí kolem sebe. Vypadají spokojeně? Jeden den je počítejte a za každého spokojeného
člověka napište čárku. Své pozorování porovnejte s ostatními ve třídě.

„Každá chvíle je tím kratší, čím je šťastnější“
32

(Ovidius – antický básník)

Etická výchova

Učebnice pro 4. ročník ZŠ

Téma 3: Komunikace citů

Ti se mi líbí

Lekce

24

Prohlédněte si následující fotografie.
Zvládli byste lidi na nich rozdělit do dvou skupin podle toho, jak na vás působí?

TI SE MI LÍBÍ
•
•
•
•
•
•
•

Nyní budete pracovat s časopisy nebo fotografiemi.
Prohlédněte si je nejprve samostatně. Všímejte si, jak na vás lidé na fotografiích na první pohled působí.
Dále budete pracovat ve skupinkách, do kterých vás rozdělí vyučující. Znovu projděte fotografie
v časopisech a zkuste vysvětlit, proč na vás někteří lidé působí kladně.
Roztřiďte fotografie do dvou skupin podle sympatií.
Společně si řekněte, k jakým závěrům jste došli.
Vypozorovali jste společné rysy lidí, kteří na vás působili pozitivně? Jaké?
Udělejte výstavu fotografií sympatických lidí. Vyberte jen takové, se kterými souhlasí všichni
nebo alespoň většina třídy.

Někteří lidé na nás působí kladně – pozitivně – a my k nim cítíme sympatii. Někteří v nás vyvolávají
záporné pocity – negativní – my k nim pociťujeme antipatii.
Naše vnímání sympatie je individuální, tzn. na jednoho mohou někteří lidé působit pozitivně,
na druhého negativně.
Názor na ostatní bychom si neměli tvořit pouze podle jejich vzhledu, ale hlavně podle toho, jak se chovají.

V pracovním listu To se mi líbí/To se mi nelíbí na vás čekají čtyři postavy. Pokuste se vyhodnotit, co se
vám na nich líbí a co se nelíbí.

„Nesuď lidi podle zevnějšku, ale podle toho, jací jsou uvnitř.“
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Takhle bych to řešil/a já
Poslechněte si v tichosti hudební ukázku.
Víte, kdo ji složil a jak se jmenuje?
Jak na vás hudba působila?
Jak jste se cítili? Jaké pocity ve vás vyvolávala?
Zažíváte podobné pocity? Vzpomenete si na
konkrétní situaci? Jak jste na ni reagovali?

TAKHLE BYCH TO ŘEŠIL/A JÁ

Nyní budete pracovat samostatně.
Každý z vás bude mít na lístečku napsanou situaci. Zkuste se do dané situace vžít, jako by se jednalo o vás.
Vymyslete a navrhněte její řešení.
Sesedněte se do kruhu. Každý přečte situaci z papírku a řekne, jaké řešení vymyslel. Ostatní mohou
říci svůj názor, jak by tuto situaci řešili oni.
Vystřídejte se.

Zamyšlení nad světem dospělých
Nyní si představte, že jste dospělí. Máte rodinu, děti, byt, chodíte do práce, staráte se o domácnost.
Myslíte si, že pocit strachu a obav zažívají i dospělí? Čeho myslíte, že se dospělí bojí nejvíce.
Z čeho mají největší obavy?

Každý z nás se něčeho bojí a má z něčeho obavy. Je normální je mít a mluvit o nich.
Se svým strachem a obavami se musíte postupně naučit bojovat a nepodléhat jim.

Chvilka pro sebe
Přečtěte si začátky vět v pracovním listu Dotazník. Zamyslete se a dokončete je.
34
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Jak na hněv
Dnešní hodinu začneme překvapením.
Nechte věci na místě a jděte na chodbu (ven z místnosti). Vraťte se až na smluvený signál.
Co se to stalo? Co pociťujete? Jak je vám?
Líbí se vám, co se stalo?

JAK NA HNĚV
•
•
•
•

Podle pokynů vyučujícího se rozdělte do skupinek.
Každá skupina bude mít za úkol zahrát scénku.
Cílem je ukázat, jak podle vás nejlépe zvládnout situaci, kdy jste rozzlobení.
Scénky předveďte ostatním skupinám ve třídě.

Pamatujte:
Hněv není dobrý rádce!
V hněvu můžete udělat nebo říci něco, co by vás i vaše okolí mohlo mrzet.
Je dobré chvíli počkat a rozhodnutí dělat s „chladnou hlavou“.

Odpovězte na otázky.
Je těžké ovládnout se, když vás někdo nebo něco rozzlobí?
Co je podle tebe nejlepší udělat, když jste rozzlobení?
Pozoruj a poslouchej lidi kolem sebe.
Všímej si projevů hněvu ve svém okolí. Zapisuj si, jak lidé svůj hněv zvládali.

„Dobří lidé svůj hněv dlouho neživí.“
(Publius Syrus – římský dramatik a básník)
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Život je divadlo?!
Máte rádi divadlo? Líbí se vám, když se pěkně obléknete, posadíte se na své místo a necháte se vtáhnout do děje divadelní hry?
Rádi pozorujete herce, jak se na jevišti smějí, pláčou, rozčilují…
Napadlo vás někdy, že byste sami byli herci? Že byste se na
chvíli stali někým jiným? Žili byste jeho starostmi a radostmi?
Pojďme si to vyzkoušet!

Kouzlo klasických pohádek
Prohlédněte si pozorně obrázky a pokuste se uhádnout, ze kterých pohádek jsou? Přišli jste na to?
Můžete se ve dvojici poradit.

DIVADLO

Nyní se za pomoci paní učitelky rozdělte do šesti skupin.
Každá skupina si vylosuje číslo pohádky a kousek z ní zahraje ostatním. Dohodněte se na tom, jakou ukázku nacvičíte, zvolte
i způsob, jakým budete hrát, můžete a nemusíte použít slova.
1. Divadlo začíná ...
2. Popovídejte si o tom, jaké to bylo být herci? Jak se vám podařilo se vžít do svých postav?
To, jak jste se snažili zahrát své postavy, jak jste se snažili vcítit do svých
rolí, je velmi důležité pro nácvik empatie. Že nevíte, co to je?
Empatie neboli vcítění označuje schopnost porozumění pocitům a motivům jednání druhého člověka.
3. Jak jste na tom s empatií, si můžete vyzkoušet v pracovním listě.

Nic si nedělejte z toho, pokud vám dnes aktivity příliš nešly.
Empatie je schopnost, kterou se člověk může postupně naučit.
V následujících lekcích vám ukážeme cestu, jak na sobě pracovat.
I vy sami se o to snažte, pozorujte lidi kolem sebe a snažte se poznat, co prožívají a jak se cítí.
Přemýšlejte o tom…

„Každé divadlo má obecenstvo, které zasluhuje.“
36
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„Svět je jako zrcadlo. Mračte se do něho a bude se na vás také mračit, zasmějte se a bude vám
veselým a laskavým společníkem.“
William Makepeace Thackeray

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prohlédněte si fotografie a přemýšlejte o tom, co je na nich.
Zažili jste některou ze situací?
Která fotografie je vám nejbližší a dokážete říci proč?
Jaké pocity mají lidé na té fotografii?			
Která fotografie se vám nelíbí a proč?
A jaké pocity mají lidé na této fotografii?
Pojmenujte fotografie – vymyslete výstižný název a napište ho na pracovní list.

ZRCADLENÍ…
1. Nejprve se rozdělíte do dvojic. Pak si ve dvojici střihnete o to, kdo bude losovat.
2. Ten, kdo vyhrál, vylosuje si z klobouku lísteček, na kterém je popsaná situace.
3. Dále vám bude vysvětleno, co máte dělat…
Dařilo se vám plnit zadaný úkol? Dokázali jste odpozorovat a popsat správně, co druhý spolužák prožívá?
Vystihli jste jeho pocity?
V kruhu si o tom pohovořte.

Ať již vědomě či nevědomě vnímáme především signály, které do okolí vysílá podvědomě každý, s kým
komunikujeme. Souhrnně se označují jako řeč těla (neverbální komunikace).

„Empatie je ochota naladit se na pocity ostatních lidí, všímat si jejich nevyslovených přání a rozumět
jejich potřebám.“
(T. J. Stewartová)
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Vím, co cítí ostatní

Dobře si prohlédněte obrázek a přemýšlejte o tom, co všechno se na něm děje. Pokuste se vcítit
do pocitů různých postav. Jak jednotlivým dětem na obrázku je?
Zapište si vaše postřehy do pracovního listu.

VÍM, CO CÍTÍ OSTATNÍ?



Minule jsme si začali povídat o empatii. Vyzkoušíme si, jak se umíte vciťovat do druhých.
Nepřemýšlejte o odpovědích dlouho. Napište, co vás napadne jako první. Bývá to nejlepší řešení.
Uvidíte, jak jste naladěni, zda máte stejně nastavené vnímání.

Víte, že
- empatie znamená vcítění,
- empatie je schopnost pochopit chování druhého,
- empatie je schopnost předvídat chování druhého,
- empatie je schopnost poznat, zda druhému je příjemně či nepříjemně,
- empatie ulehčuje komunikaci mezi lidmi,
- empatii se můžete naučit.

Otázka na závěr
Jak zabránit tomu, aby se některé děti ve třídě necítily špatně? Najděte řešení, popovídejte si o nich,
zapište si je, chovejte se podle toho…

Zapamatujte si „Zlaté pravidlo“!
„Čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě.“
„Nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.“

pozitivní formulace
negativní formulace

„Co nechci, aby jiní činili mně, ani já nečiním jiným.“
38
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Vcítění? ANO!
Maminčina píseň
Jaroslav Seifert

Venku už se stmívá,
maminka si zpívá navlékajíc nit.
Snad se jí chce spáti,
musí spravovati, musí, musí šít.
Když nit provlékala v jehel ouška malá,
vydral se jí vzdech,
a pak dívala se oknem na terase
po šedivých zdech.
Dítě – to se neptá,
co to jehle šeptá překusujíc nit.
Nitka vedle nitky,
před očima mžitky, musí večer šít.
Teď se pousmála,
trochu narovnala záda na židli.
Na co vzpomněla si?
Na kuřátka asi, skrytá pod křídly.
Venku už se stmívá,
maminka si zpívá,
hybaj děti spát.
Kdyby ouško jehly, již drží prst zkřehlý, mohlo povídat!

JE TO EMPATIE?

Dnes si budeme opět hrát. Zahrajeme si několik různých situací v několika variantách.
Bude na vás poznat, která z předvedených variant je empatickou reakcí a která ne.
Situace 1. Kamarád

Situace 2. Kino

Situace 3. Vynález

Situace 4. Koleno

Dokázali jste rozpoznat, jaké byly reakce? Dokážete sdělit, jaké pocity při nich dotyční prožívali?
Došli jste ke stejným závěrům?
Vcítění (empatie) je pro nás potřebné, protože:
• pomáhá nám cítit se lépe mezi lidmi,
• pomáhá nám pochopit druhé,
• pomáhá nám učit se ze zkušeností a prožívání druhých,
• ulehčuje nám to vztahy s druhými,
• usnadňuje nám vytváření kamarádských vztahů.
Říkali jsme si, že empatii se lze naučit. Pojďme si to ještě vyzkoušet v pracovním listě.
Hodně zdaru.
Buďte empatičtí i doma. Pozorujte, zda si toho vaši nejbližší všimnou a jak budou reagovat.

„Zapomeneme devadesát procent toho, co nám ostatní řekli, ale nikdy ne to, jak jsme se s nimi cítili...“
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Vím, jak se cítíš
Malý princ
Tu se objevila liška.
„Dobrý den,“ řekla.
„Dobrý den“, zdvořile odpověděl malý princ.
Obrátil se, ale nic neviděl.
„Jsem tady, pod jabloní...“ řekl ten hlas.
„Kdo jsi?“ zeptal se malý princ. „Jsi moc
hezká...“
„Jsem liška,“ řekla liška.
„Pojď si se mnou hrát,“ navrhl jí malý princ.
„Jsem tak smutný...“
„Nemohu si s tebou hrát,“ namítla liška.
„Nejsem ochočena“
„Ó promiň,“ řekl malý princ. Chvíli přemýšlel
a pak dodal: „Co to znamená ochočit?“
„Ty nejsi zdejší,“ řekla liška, „co tu hledáš?“
„Hledám lidi,“ odvětil malý princ. „Co to znamená ochočit?“
„Lidé,“ řekla liška, „mají pušky a loví zvířata. To je hrozně nepříjemné. Pěstují také slepice. Je to jejich
jediný zájem. Hledáš slepice?“
„Ne,“ řekl malý princ. „Hledám přátele. Co to znamená ochočit?“
„Je to něco, na co se moc zapomíná,“ odpověděla liška.
„Znamená to vytvořit pouta...“
„Vytvořit pouta?“
„Ovšem,“ řekla liška. „Ty jsi pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců.
Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale
když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase
pro tebe jedinou na světě...“
„Začínám chápat,“ řekl malý princ. „Znám jednu květinu... Myslím, že si mě ochočila...“
Ukázku si můžete přečíst nebo si ji poslechněte…
Dokázali byste nahradit slovo ochočit jiným slovem nebo několika slovy stejného významu?

VÍM, JAK SE CÍTÍŠ			

Každý z vás si napíše své jméno na lísteček.
Lísteček vhodíte do klobouku.
Pak následuje losování. Pokud si vylosuješ sebe, losuješ znovu a pak svůj
lístek vrátíš.
A pak…
Jak se vám dařilo v této aktivitě? Dokázali jste být empatičtí?
Vraťme se k malému princi a k lišce.
… A vrátil se k lišce.
„Sbohem...“ řekl.
„Sbohem,“ řekla liška. „Tady je to mé tajemství, úplně prostinké: správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“
„Co je důležité, je očím neviditelné,“ opakoval malý princ, aby si to zapamatoval.
Antoin de Saint-Exupéry
Jak chápete liščino tajemství?
Pojďme se podívat na pracovní list a vyzkoušet si, zda rozluštíme naše tajemství.
Přemýšlejte o tom, koho ze svého okolí potřebujete mít? Proč a k čemu ho nebo je potřebujete?
Mohli byste být bez těchto lidí? Co by to pro vás představovalo?
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„Přátelství činí naše štěstí zářivějším, zvyšuje jeho třpyt, neštěstí pak činí snesitelnějším, poněvadž
je sdílí a snáší s námi společně.“
Cicero

KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ
1. Nejprve si pozorně přečtěte oba příběhy.
2. Pak se rozdělíte do skupin a dostanete další úkoly.
Sdělte ostatním, jak jste vaše příběhy pojmenovali a jak podle vás skončily.
3. Další práce bude samostatná. Na pracovním listě č. 30 si podle vlastního rozhodnutí zvolte své
vlastní pojmenování a dokončení příběhu. Pokud budete mít málo času ve škole, dokončete tento
úkol v klidu za doma.
Přátelství je mezilidský vztah vyznačující se vzájemnou náklonností a porozuměním.
Přátelé se vůči svým protějškům chovají ohleduplně a chtějí pro své přátele to nejlepší.
V přátelství je samozřejmá vzájemná nezištná pomoc a touha trávit společně co nejvíce času.
Důležité jsou také vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie.
Přátelé si mohou svěřit své pocity a názory bez strachu, že by za ně byli odsuzováni.

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.
Je to osoba, se kterou se odvažujete být sám sebou.
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Co je to soucit?
Milosrdný samaritán

Příběh se odehrává v dávné době, v zemích dálné Asie. Na tomto území v té době žily národy, které se
neměly příliš v lásce, často se napadaly, opovrhovaly sebou. Byli to Židé a Samaritáni.
A právě v této době se odehrává následující příběh.
Na pusté cestě mezi městy Jericho a Jeruzalém šel
židovský poutník. A stalo se, že ho přepadli lupiči.
Poutníka zbili, okradli a polomrtvého opustili. Muž
zůstal bezmocně ležet v příkopu u silnice.
Zanedlouho jel kolem kněz s chrámovým sluhou,
ale klidně nechali nešťastníka ležet, ani nezastavili.
Pak jel kolem na oslu Samaritán. Sestoupil z osla,
ošetřil poutníka a dopravil ho do nejbližšího hostince. Dal hospodskému peníze, aby se o raněného staral, a slíbil, že na zpáteční cestě doplatí, co je třeba.
Samaritán projevil soucit se svým bližním. Pomohl člověk člověku. Bez ohledu na původ…
Soucit = milost, soustrast, slitování, politování, milosrdenství.
Soucit by měl být provázen ohleduplností a účinnou pomocí.
V RÁMEČKU JSOU UVEDENA SYNONYMA SE SLOVEM SOUCIT, DOKÁŽETE NAJÍT ANTONYMUM
– SLOVO OPAČNÉ? MALOU NÁPOVĚDU MÁTE V PRACOVNÍM LISTĚ. NAJDĚTE SPRÁVNÉ SLOVO.
PODOBENSTVÍ je PŘIROVNÁNÍ (parabola, z řeckého parabolé = přirovnání, podobenství), je to
forma alegorie. Spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, životní moudrosti, mravního ponaučení
apod. na základě podobného (resp. vzorového) výjevu či příběhu.

NAŠE PŘÍBĚHY O SAMARITÁNSTVÍ
•
•
•

Rozdělíte se do skupinek po třech.
Vaším společným úkolem bude vymyslet příběh, který by byl podobný našemu úvodnímu příběhu
a vyplývalo by z něj nějaké ponaučení.
Bylo by dobré, aby příběh byl ze současnosti, případně z vašich zkušeností.

Jak se vám dařilo příběhy vymýšlet? Byla spolupráce ve skupině příjemná a tvůrčí?
Vyberte nejpovedenější příběhy a publikujte je na stránkách vaší třídy nebo ve školním časopise.
Pokud budete chtít, doplňte příběhy ilustracemi.
Věděli jste, že u nás působí ASČR? To je ASOCIACE SAMARITÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY?
Je to dobrovolné občanské sdružení lidí dobré vůle. Jejich cílem je pomáhat všem
lidem bez jakýchkoli rozdílů.
V mezinárodních kontaktech užívá anglický název Association of Samaritans of
Czech Republic, používáme vždy zkratku ASČR. V naší zemi má tato organizace
již stoletou tradici.

Tak jako jde ruku v ruce světlo a tma, pravá a levá, pravda a lež, tak také k soucitu se váže
lhostejnost a sobectví. Je dobré vědět, co je co, abychom rozuměli všemu, co se kolem nás
děje, a abychom věděli, jak se chovat, co je správné.
Dokončete tedy druhou úlohu v pracovním listě, vyhledejte správná slova. Ta, kterým nebudete rozumět,
vyhledejte ve slovníku cizích slov. Popovídejte si o nich, o jejich významu ve škole nebo doma.
„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe!“
42
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Rozhlédni se kolem sebe
Vašek přinesl knížku, beze slova otevřel stránku popsanou červeným inkoustem a podal ji Lubošovi.
„Tak maminka má přijít do školy,“ podivil se Luboš, když si přečetl zápis: „ A proč?“
„Nechtěl jsem psát sloh,“ zamumlal Vašek s očima upřenýma na špičky svých bačkor. A když pak
pohlédl Lubošovi do očí, užasl, poprvé v životě měl pocit, že to není vůbec nic těžkého! Ono taky
říkat strašlivou pravdu slabé a bezbranné mamince nebo silnému tatínkovi je naprosto zásadní rozdíl…
„Tak já půjdu do školy místo maminky,“ řekl a radostně si zamnul ruce. Vašek na to koukal s otevřenou pusou. Že si bude Luboš pochvalovat návštěvu ve škole, to si nepředstavil ani v nejveselejším
snu. Asi proto, že nezná učitelku Jedličkovou.
„Ty přece musíš zejtra ráno do Alp!“ připomněl nesobecky Vašek Lubošovi jeho povinnosti.
„Zůstanu s tebou!“
„Pojedeš. Já to mamině vysvětlím,“ zvolal rezolutně Vašek. „Pro opravdový kamarádství nemají holky
ani pochopení!“
„A co ty?“ zeptal se Luboš a potutelně se usmál.
„Já už jsem ten sloh napsal,“ řekl Vašek, seskočil z gauče, vylezl na židli, sebral ze stolu sešit, otočil se
k Lubošovi a začal číst:
„Co dělá TÁTA?
Můj TÁTA je náčelník horské služby. Co řekne, to udělá. Čeká ve tři na mne u školy. Je na něj SPOLEHNUTÍ. Koupil mi PSA. Má zkušenosti, neboť je horolezec. Vylezl na osmitisícovku. Překoná
všechny překážky. Je to dobrý KAMARÁD.
M. Poledňáková, Jak vytrhnout velrybě stoličku. Praha – Premiéra 1991
Dnes si budeme povídat o vzorech. Víte, co je to vzor? Pokuste se to vysvětlit druhým.
Slovník českých synonym nám nabízí tato slova stejného významu: ideál, příklad, předloha, šablona, někdy se používá cizí
slovo paradigma.
K jakému vysvětlení jste došli?
Je to mnohoznačné slovo, má několik významů, uvádějte jaké?
Víte, který z významů slova vzor nás bude dnes zajímat? Správně, budeme si povídat o vzorech chování, jednání…

LÍBÍ SE MI, ŽE…

K této aktivitě budete potřebovat pracovní list Líbí se mi. Vezměte si list a tužku, najděte si klidné místo ve třídě. Přemýšlejte
a vyplňujte.
Dařilo se vám? Vyhledejte si spolužáky do skupiny po třech až čtyřech a popovídejte si o vašich vzorech.
Na závěr hodiny si popovídejte v kruhu o tom, co jste v dnešní hodině zjistili.
Vzorem je pro nás někdo, jehož chování se nám líbí, imponuje nám, proto ho napodobujeme.
Obvykle to bývá nám blízká osoba. Ale můžeme mít i vzory virtuální, fiktivní, smyšlené, ve skutečnosti neexistující.
I dospělí lidé mají své vzory. A měli je, i když byli dětmi jako vy. Do příští hodiny zjistěte u svých rodičů
nebo prarodičů, jaké oni měli vzory, když byli dětmi.

„Děti potřebují spíš vzory než kritiku.“

(Joseph Joubert)
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CHYTRÁ HORÁKYNĚ (POHÁDKY)

Byli dva bratři. Jeden z nich byt bohatý statkář,
neměl žádných dětí a byl tuze lakomý. Druhý,
chudý chalupník, měl jedinou dceru a byl příliš dobrý. Když šlo děvčeti na dvanáctý rok,
dal ji k bratru za husopasku. Dvě léta sloužila
za stravu, po dvou letech zesílila a nastoupila
za děvečku.
„Služ jen, Manko, spravedlivě,“ řekl jí strýc,
„až vystoupíš, dám ti místo mzdy jalovici. Právě mám čtyřnedělní tele, to dochovám, a tobě
to bude jistě milejší než peníze.“
„To víte,“ odpověděla Manka, a od té chvíle
byla do práce jako oheň a krejcaru strýci neumařila. Ale strýc byl šelma. Manka sloužila tři
léta poctivě a bez reptání, otec ale churavěl a stárnul, a ona musela domů, žádala tedy jalovici,
ze které už byla hodná kráva. Tu obrátil milý strýc kolečka, řka kdesi cosi, že jí tolik nedá, že jí
to neslíbil, a chtěl ubohou Manku několika groši odbýti. Ta však nebyla hloupá, aby byla peníze přijala, ale doma s pláčem otci všecko povídala, usilujíc, aby šel panu prokurátorovi žalovat.
Otec, jsa zlostí popuzen na nesvědomitého bratra, šel bez meškání do města a žalobu přednesl. Pan prokurátor ho vyslechl a poslal pro sedláka. Sedlák ale dobře tušil, jestli to pan prokurátor nějak nespraví, že musí jalovici dát, proto hleděl, jak by ho na svou stranu dostal. Pan
prokurátor byl v rozpacích. Bohatého by si nerad byl rozhněval, a chudý měl přece právo na
své straně. Rozsoudil tedy chytrým způsobem. Zavolal si každého zvlášť a dal jim hádačky: „Co
je nejbystřejšího, co je nejsladšího a co nejbohatšího?“ s tím doložením, kdo to uhodne, že dostane jalovici.
Mrzuti odešli bratři domů, celou cestu rozvažujíce, co by to asi bylo, ale ani jeden, ani druhý nemohl se pravdy dopátrat…
										
Božena Němcová
Znáte pohádku O chytré horákyni? Víte, jak bude pokračovat? Pokud ano, převyprávějte ji sami svým
spolužákům. Pokud ne, poslouchejte pozorně.
Mohla by být Manka vaším vzorem? Co se vám líbí na jejím chování, které její vlastnosti? V čem
byste chtěli být stejní?

CHCI BÝT JAKO…

Rozdělte se do skupin po třech.
Vaším úkolem je najít co nejvíce konkrétních – jmenovitých postav z pohádek nebo filmů, které mají
příkladné vlastnosti. Jejich chování je takové, jaké byste chtěli mít také.
Nezapomeňte jejich činy a skutky také vypsat!
Malá nápověda:
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Společně se seznamte s postavami, na které jste přišli.
Řekněte si navzájem, jaké jejich vlastnosti vás zaujaly.
V některých případech nám mohou být vzorem i pohádkové nebo filmové postavy. Stále častěji se
stává, že se děti identifikují s postavami z počítačových her.
Nesmíme ale zapomínat, že tyto postavy mají leckdy nadpřirozené schopnosti. Je dobré přemýšlet
o tom, co je a co není v normálním životě možné (reálné).
My si při svém jednání musíme poradit bez nadpřirozených schopností, kouzel a triků.
Pro zajímavost:
Identifikovat se, ztotožnit se = přirovnání se k jiné osobě (zvířeti, předmětu), ke vzoru chování, chovat
se stejně jako vzor.
Trik – finta; iluze; kouzlo; fígl; lákadlo; manévr; lest; úskok – ve filmech výsledek filmových technik.
Pokud vás baví porovnávat skutečný svět se světem kouzel a triků, přejděte na pracovní list. Vypracujte
obě varianty k situacím, které jsou v pracovním listě uvedeny. Pokud vás tato práce zaujme, vymyslete
pro spolužáky další varianty situací.
Nezapomeňte: Je důležité v životě vědět, jak se ve které situaci zachovat. A je velmi dobré moci si
říci: Jak by to asi udělal můj vzor (tatínek, maminka, kamarád, učitel…).
„Lidé téměř vždy kráčí po cestách prošlapaných jinými a napodobují ve svých skutcích cizí
vzory. Ale nemohou se těchto cest držet ve všem a nemohou ani dostihnout proslulosti těch,
jejichž činy napodobují.“
(Niccolo Machiavelli)
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Ten umí to a ten zas ono
Moje vzory

Oldřich Nový, Otto Wichterle, Zdeněk Miler, Václav Havel… Tak ty já miluji, ty já obdivuji, to jsou mé hvězdy, to
jsou mé vzory. Jsou úžasní, chytří, báječní, krásní, prostě
dokonalí!
Jenže – nikdy jsem je neviděla na vlastní oči a oni neví,
že existuji. Neznám je a oni neznají mě. Něco krásného
jsem si od nich vzala, něco mi dali... Opravdu však jen
trochu. Pár pěkných dílků skládanky, pouhé střípky.
Kdyby nebyl Oldřich Nový, muži by nevěděli, jak vypadá
galantnost...
Kdyby nebyl pan Wichterle, nemohla bych chodit bez brýlí, aniž bych narazila do zdi.
Kdyby nebyl Zdeněk Miler, neměly by generace dětí svého krtečka.
Kdyby nebyl Václav Havel, neuvědomovali bychom si, že láska a pravda vítězí nad nenávistí a lží!
A zbytek? Máma a táta!
Vidí a znají nás a my je také. To jsou opravdové vzory, ať chceme, nebo ne. Sice obor autoopravář mě opravdu neláká a tu ledničku bych si také občas představovala plnější, ale
přesto k nim vzhlížím.
Naučili mě, jak žít, co dělat a jak vůbec být.
Základy ... samozřejmě. Na hodně věcí budu muset přijít sama ... samozřejmě.
Zdroj - upravený autorkou:
http://zpravy.idnes.cz/moje-vzory-kdo-me-naucil-jak-zit-dnm-/studenti.aspx?c=A091110_092808_
studenti_bar

SUPER STAR
Z televize, rozhlasu, filmového plátna, z listů novin a časopisů, z billboardů a kdoví odkud ještě na nás
jukají, vyčuhují, volají, vyzývají, obrazně ruce natahují fotografie hvězd, chcete-li superstáááár.
Co říká slovník cizích slov:
Star – hvězda, vynikající umělecká nebo sportovní osobnost, osoba, která je v dané skupině nejoblíbenější .
Nejprve pracujte samostatně. Napište si jména hvězd – těch opravdových do jednoho sloupce a do
druhého sloupce jména hvězd – rádoby hvězd, pokud takové znáte. Pokuste se uvádět u každého jména i oblast, ve které hvězdy působí, čím vynikají.
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Spojte se do skupin po čtyřech, prodiskutujte svou volbu hvězd. Pak se domluvíte, zvolíte jednoho
z vás a vyberete, kterou bude představovat hvězdu. Několika větami si postavu připomenete.
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Pak se posadíte do kruhu. Postupně kladete vhodné otázky, abyste uhodli, kterou osobností jsou vaši
spolužáci. Volíte takové otázky, na které se odpovídá ano nebo ne. Pokud dostanete odpověď ne, pokračuje otázkami další spolužák.
Jaké pro vás bylo být hvězdou? Dokážete si představit, jaké příjemné a jaké nepříjemné chvíle přináší těmto osobnostem jejich sláva?
Myslíte si, že hvězdy – star žijí normálním životem? Vaří, nakupují, uklízejí, bolí je zuby, stárnou…?
I jejich blýskavý svět má svou obyčejnou stránku.
Vzory chování není potřeba hledat na plátnech kin, na obrazovkách televize nebo na stránkách
časopisů. Stačí se rozhlédnout kolem sebe.
Všímejte si rodičů, sourozenců, kamarádů – určitě u nich najdete činy, skutky, jednání, které stojí za
to, abyste je od nich „okoukali“.
Ať se vám daří!
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Dialog
Pro připomenutí:
Komunikace je sdělování informací, myšlenek, názorů a pocitů
mezi živými bytostmi, lidmi i živočichy, obvykle prostřednictvím společné soustavy symbolů.
Zvířata se dorozumívají různými signály (zvukovými, pachovými, tancem ap.).
Hlavním lidským dorozumívacím
prostředkem však je verbální komunikace (jazyk a řeč).
Vezměte si pracovní list DIALOG a zopakujte si, co víte o komunikaci.

CO JE TO DIALOG?
Dialog (řecky dialogos, od slovesa dialegomai, rozvažovat, rozmlouvat) je rozhovor dvou nebo více osob.
Dialog může znamenat také „rozhovor“ fiktivní, psaný,
a tedy literární formu, např. v divadle nebo v románu.
V současné filozofii se někdy užívá v přeneseném smyslu slova pro hledání podstaty nebo pravdy skrze řeč
a rozhovor (řec. dia, skrze a logos, slovo).

DIALOG = ROZHOVOR

Víš, co je opakem dialogu?
WMHOTNIORLPOJGI

Přejděte k pracovnímu listu DIALOG a postupně splňte
zadání.
Úkol
Prohlédněte si obrázky. Jak na vás působí první a jak druhý obrázek?

Nyní budete opět pracovat s pracovním listem.
Uvidíme několik ukázek dialogů, česky rozhovorů. Budeme si všímat, jak se od sebe jednotlivé rozhovory liší.
Jistě jste si všimli, že některé dialogy byly povedené, jiné méně. Všímejte si ve svém okolí, jak se lidé
baví, jak vedou rozhovory. Příště budeme pokračovat v učení se „umění dialogu“.
„Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.“
									
(Reinhard K. Sprenger)
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O čem mluvíme?
JÁ O VOZE, TY O KOZE
Jednou si takhle odpoledne povídá osmiletý
Tomášek se svou babičkou a tu ho napadne, že
babička by mohla znát odpověď na otázku, která ho strašně zajímá. Zeptá se: „Babičko, nevíš náhodou, kdo vynalezl motorku?“ Babička
se usměje a povídá: „Miláčku, to nevím, ale vezmi si encyklopedii a tam to určitě najdeš. Tam
jsou různé věci napsané, třeba kdo vynalezl telefon nebo kdo byla Mona Líza.“ „Aha,“ přemýšlí nahlas Tomášek, „to je zajímavé, takže myslíš,
že by se motorka mohla jmenovat Mona Líza?“
Babička opět s úsměvem, jak si s Tomáškem
pěkně povídají, odpoví: „Ano, kolo by se klidně
mohlo jmenovat Mona Líza, když se auto může
jmenovat Mercedes, proč by se kolo nemohlo jmenovat Mona Líza?“ Tomášek to tedy shrnul: „Tak teď
už to chápu, motorku tedy vymyslela Mona Líza.“
A je to. Schválně, mrkněte se do encyklopedie, jestli tam někde najdete, kdo tu motorku vlastně
vynalezl? Taky by mě to zajímalo a myslím si, že Mona Líza to opravdu nebyla…

Ve dvojicích si popovídejte o tom, zda se Tomášek dozvěděl,
co potřeboval?
Co bylo v rozhovoru špatně?
Jaká zásada byla v tomto rozhovoru porušena?
Zkuste ji společně naformulovat!

1. !es emjehcuolsoP ! utamét ohénčelops es emžrD
Zapište si pravidlo do pracovního listu Pravidla komunikace.

Přejděte k pracovnímu listu O ČEM MLUVÍME a pokuste se
rozluštit smíchané rozhovory.
Pro vaši lepší orientaci jsou to rozhovory vždy mezi dvěma osobami. Hodně štěstí!
Až motanici rozluštíte, postupně si dialogy přeříkejte. Jeden z nich si vyberte a pokuste se ho rozšířit
podle vaší fantazie.
Všímejte si pozorně, jak si lidé povídají, jak vedou rozhovory! Všímejte si, jak je vedete vy! Vnímejte,
zda se lidé poslouchají navzájem. Začněte u sebe a naslouchejte druhým pozorně!

„Rozhovor s moudrým člověkem je jednou z největších rozkoší.“
								
								
(Wiliam Somerset Maugham)
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Hop a skok
HOP A SKOK…
Komiks – Setkání dvou dam po několika letech

Jak se vám líbil rozhor dvou dam? Bylo v něm vše
v pořádku? Pojmenujte to, co je pro tuto ukázku typické.
Aby se nám lépe hledala další zásada pro správné vedení rozhovoru, vyzkoušíme si další aktivitu.
Posadíme se do kruhu a vyslechneme pokyny.

.ičeř od is emečákseN .2
Už se vám podařilo najít dnešní pravidlo? Formulujte je a zapište do pracovního listu Pravidla komunikace.
Postavte se proti sobě na vzdálenost dvou metrů a povídejte si na téma prázdniny. Postupně se
k sobě přibližujte tak dlouho, dokud vám to bude ještě příjemné.

.tsoneládzv uoneřěmiřp emjužrdoD .3
Touto aktivitou jsme se dostali k dalšímu pravidlu, společně je naformulujeme a zapíšeme do seznamu.
V pracovním listu HOP A SKOK objevíte další pravidla. Pokuste se je odhalit samostatně, zapište si je také
do pracovního listu Pravidla komunikace.
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S kým mluvím? I.
NAROZENINY

V deseti obrázcích je ukryt krátký příběh jednoho chlapce.
Společně vymyslete jeho obsah, průběh a nacvičte některý z možných dialogů. Nacvičené dialogy si navzájem předveďte se spolužáky.

V následující aktivitě budete ve dvou soustředných kruzích
a budete si, jak jinak, než povídat.
O čem? To se dozvíte za chvíli.
Byly časy na témata stejné?
Které téma vás nejvíc zaujalo?
Bylo ti některé téma nepříjemné?
Co jste se dozvěděli o svých spolužácích?
Víš, co by nemělo chybět v žádném rozhovoru?
Další pravidlo najdeš v pracovní listě č. 4!

Všímej si, zda ty i tvoji spolužáci dodržujete zásady
správného rozhovoru.
Všímej si i dospělých!

Pěkný pozdrav může být začátkem přátelství.
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KAČKA A TI DRUZÍ
J: Ahoj Kačko, kam jdeš?
K: Čau Janí, ále, zase musím jít k babče.
J: Já jdu nakoupit do sámošky, co kdybys šla se mnou?
K: Víš, musím tam chodit každé odpoledne, aby jí nebylo smutno.
J: Když musíš, tak si jdi, já jdu sama. Čau!

K: Dobrý den, paní učitelko.		
U: Dobrý den, Kateřino. Kampak jdeš?
K: Maminka mě poslala k babičce na návštěvu.
U: To je od tebe pěkné, že ji chodíš navštívit, určitě jí to dělá radost.
Tak ji pozdravuj.
K: Ano vyřídím jí to. Na shledanou paní učitelko.
U: Měj se pěkně Kačenko, na shledanou.

Pozorně si přečtěte oba rozhovory. Najděte v rozhovorech rozdíly. Ty, které najdete, zapište na pracovní list, k 1. úkolu.

Postupně si vylosujte téma vašeho dialogu a připravte se na
jeho předvedení před třídou.
Nezapomeňte při dialogu na pravidla, která jsme si určili.

Až se vystřídáte v předvádění dialogů, popovídejte si o nich.
Naformulujte další zásadu správného vedení dialogu.

eldop ,ecamrofni ,vardzop - avols áneřěmiřp is emáríbyV .7
.emívab es mýk s ohot
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Aktivity
Vyhrál/a jsi někdy nějakou hru?
Jakou? Jak ses při tom cítil/a? Bylo ti to příjemné? Proč?

AKTIVITY
Znáte hru Aktivity? Pokud ne, nevadí. Dnes si zahrajeme upravenou verzi, která se bude hodit pro naši třídu.

Výběr možných aktivit:
				

KRESLENÍ – kreslíte na tabuli
PŘEDVÁDĚNÍ – pantomima
POPIS – pouze slovní, bez předvádění

Od paní učitelky dostanete lístečky s pojmy, které budete muset ostatním zahrát, popsat nebo nakreslit. Nikomu je neukazujte!
Vybíráte si ze tří výše uvedených aktivit jednu, kterou použijete k předvedení pojmu.
Cílem je, aby ostatní uhodli, co předvádíte.

Byl/a jsi rád/a, když ostatní uhodli tvůj pojem z lístečku?
Co bylo pro tebe nejtěžší?
Co jsi cítil/a, když ostatní uhádli tvé slovo?
Je zajímavé vědět, co při úspěšném uhodnutí slova cítili tví spolužáci. Bylo to u vás všech stejné?

Můj úspěch mě těší a úspěch druhých mě těší také.

Nyní zkuste vyplnit pracovní list Kvízová stránka. Hodně štěstí!
Úkol
S rodiči nebo kamarády si zahraj vaši oblíbenou hru.
Všímej si, jak prožívají úspěch ostatní hráči.

„Humor je kořením života.“ (České přísloví)

56

Etická výchova

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

Téma 2 : Sebehodnocení a sebeúcta

Lekce

7

Úspěch
Přečti si následující článek.
Karel Čapek byl mimořádně dobrým amatérským fotografem,
o čemž vedle známých fotografií v Dášeňce svědčí řada dalších
dochovaných snímků včetně portrétů známých osobností, například prezidenta Masaryka.
Méně známá je jeho záliba v etnické hudbě, ke které ho dovedl
zájem o cizí kultury vůbec. Patřil mezi přední sběratele v Československu. Celou dochovanou sbírku jeho dědicové v roce 1981
věnovali Náprstkovu muzeu (celkem 462 desek).
Autorství slova „robot“, které se s divadelní hrou R.U.R. rozšířilo
po světě, je připisováno jeho bratru Josefu, který mu toto slovo
poradil na návštěvě u otce v Trenčianských Teplicích. Karel Čapek
původně uvažoval o slově „laboř“. Slovo robot je slovanského původu, vzniklo ze slovesa robotovat (pracovat).
Roku 1995 mu byl in memoriam propůjčen Řád T. G. Masaryka.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C4%8Capek

Kdo to byl Karel Čapek?
Co o něm víte?
V jakých oblastech byl úspěšný?

ÚSPĚCH
Nyní budete pracovat ve skupinkách.
Vaším cílem je vymyslet a napsat vlastní definici, co je to úspěch.
Můžete se nechat inspirovat předchozím článkem.

Úspěch je kořením našeho snažení. Úspěch je kořením naší snahy.
Úspěšní nemusí být jen slavní lidé.
Každý z nás ho zažívá každý den – první slova dítěte, jízda na kole, pochvala,
řešení úkolu, překonání se, pomoc ostatním...

Pokuste se sami vyhledat zajímavé informace o známém
člověku. Řekněte je ostatním.
Úkol
Měj oči otevřené. Pokaždé, když kolem sebe uvidíš úspěch, napiš si čárku.

„Kde je málo úsměvu, tam je málo úspěchu.“ (České přísloví)

57

Etická výchova

Lekce

8

Učebnice pro 5. ročník ZŠ

Téma 2 : Sebehodnocení a sebeúcta

Jsi vynalézavý/vynalézavá
K zamyšlení:
Víte, že pravá strana mozku je tvořivá a levá je logická? Že pravá polovina tvého mozku řídí levou stranu
těla a levá polovina mozku stranu pravou?

Která strana má pod kontrolou většinu tvých možností?
Zjisti si to následujícím cvičením.
•
•
•
•
•

Sepni ruce. Který palec máš navrchu?
Založ si ruce na prsou. Kterou ruku máš navrchu?
Dej si nohu přes nohu. Která noha je navrchu?
Podívej se do papírové trubičky. Kterým okem se koukáš?
Vykopni míč. Kterou nohu použiješ?

Která strana tvého mozku má hlavní slovo?

Jsi vynalézavý/vynalézavá?
Odpovídejte na následující otázky podle pravdy. Odpovědi si zaznamenávejte do sešitu.
Vyčkejte pokynů vyučující/ho k vyhodnocení výsledků.
1. Už jsi někdy vyřešila/a nějaký problém?
				
2. Vymyslel/a jsi už někdy vtip?
					
3. Stalo se ti někdy, že sis vystačil/a, i když po ruce nebylo řádné nářadí?
(např. hřebík jsi zatloukl/a botou…)
			
4. Už sis někdy do jídla přidal/a ingredienci, kterou většina lidí nepoužívá?
5. Vymyslel/a jsi někdy nějaký příběh?
					
6. Vymyslel/a jsi někdy hru anebo jsi u nějaké hry upravil/a pravidla?
7. Vytvořil/a jsi někdy originální kresbu, karikaturu nebo písničku?
8. Vymyslel/a jsi někdy hádanku?
					

ANO
ANO

NE
NE

ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

NE
NE
NE
NE
NE
NE

Nyní spočítejte počet odpovědí ANO a počet odpovědí NE.
Vyhodnoťte s paní učitelkou.

Člověk je od přírody bytost velmi činorodá, tvořivá a vynalézavá.

Vyplňte pracovní list Sebehodnocení.

„Čím výše vystoupíš, tím větší máš rozhled.“ (České přísloví)
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Zamyslete se nad tím, co se vám dnes ráno povedlo.
Dokážete vymyslet alespoň jednu věc?

Zamyslete se nad tím, co se vám daří, v čem jste dobří.
(Ve sportu, ruční práce, lepení modelů, výroba šperků…). Pokuste se vymyslet alespoň jednu oblast.
Řekněte to ostatním. Větu začněte slovy: „Nechci se chválit, ale v … jsem opravdu dobrý/á.“

TO JSEM JÁ
V dnešní hodině si připravíte koláž na téma
„To jsem já.“
Koláž
- technika vlepování různých materiálů do
plochy obrazu,
- výtvarné dílo touto technikou vytvořené.

Na závěr uspořádejte výstavu vašich výtvorů. Obrázky si nepodepisujte, ostatní budou
hádat tvůrce obrázků.

Každý člověk je jedinečnou bytostí.
Každý člověk má svou vlastní podobu, své charakteristické vlastnosti, způsoby chování
a vyjadřování, své zájmy a záliby, svá oblíbená jídla, hudbu, filmy...
Všichni patříme ke stejnému živočišnému druhu – Homo sapiens, ale každý z nás je jedinečnou
osobností.

Úkol
Zamyslete se, zda máte nějaké oblasti, ve kterých byste mohli být lepší (sport, škola, domov...)
Pokuste se vyplnit pracovní list V čem bych mohl být lepší?

„Když někdo mlčí, ještě to nemusí znamenat, že nemá co říci.“ (České přísloví)
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Nalaďme se
Víte, co znamená slovo pozitivita, pozitivní? Najděte české slovo stejného
významu.

NALAĎME SE
1. Sledujte scénku odehrávající se před vámi. Dokážete určit, kdy byl člověk pozitivně naladěn?
2. Nácvik ve dvojicích:
Připravte si scénky na zadaná témata s využitím pozitivního naladění a bez něj.
Ostatní spolužáci hádají, ve které scénce bylo užito pozitivní naladění.
Pozitivně naladěného člověka poznáš podle úsměvu, vlídného a vstřícného chování,
ochoty nám pomoci a tento člověk se nenechá jen tak odradit.
Pozitivně naladěný člověk přistupuje k životu s úsměvem na rtech a snaží se
překonat překážky, které mu přijdou do cesty.
S pozitivně naladěným člověkem se cítíme lépe.
Pozitivní naladění je nakažlivé – může přeskočit z jednoho člověka na druhého.

Úkol
Rozhlédni se kolem sebe. Pozoruj lidi, kteří tě obklopují. Jak jsou naladění? Najdeš mezi nimi
pozitivně naladěné osoby? Zamysli se, podle čeho bys to poznal. Své závěry napiš do pracovního
listu. Jaké symboly bys použil/a pro zachycení pozitivního naladění?

„Dobré slovo pusu nespálí.“ (České přísloví)
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Věřte, nevěřte
Jak jste dnes naladěni?
Podívejte se kolem sebe a jeden po druhém pozdravte své spolužáky v kruhu. Dejte si záležet.

VĚŘTE, NEVĚŘTE
Přečtěte si následující příběhy.

První příběh – OMA
Když bylo Omě padesát let, zjistili lékaři, že má rakovinu.
Oma zažila v Sudetech druhou světovou válku, odsun sudetských
Němců, totalitní režim a následně i návrat demokracie do Čech.
Je ze „staré školy“. Žije a vždy žila poklidným životem malé vesnice. Nad diagnózou lékařů se nezhroutila, každý den prožívala jako
dříve. Od své maminky a babičky znala účinky bylinek a spoustu dalších babských rad pro život. Každé ráno vstávala s úsměvem na rtech a pro každého vždy našla vlídné slovo. Dnes je to už
velmi stará paní, která i s vážnou nemocí žila plnohodnotným
životem.

Druhý příběh – NAŠE BARČA

Naše Barča je zlatá anglická kokršpanělka, která toho má již hodně za
sebou. Je to vlastně taková psí babička. Už jako malé štěňátko byla
veselá, plná života a dobré nálady. Její radostné ťapání tlapek po podlaze nás ráno probouzí a vítá, když se vracíme domů. Nadšené vrtění
ocásku, upřímný pohled do očí a smějící se tlamička – zkrátka Barča.
Na první pohled nikdo nepozná, že má za sebou tři velmi vážné operace. Je to bojovnice, která je na světě ráda a užívá si každou chvilku
života. I když jí nebylo pokaždé do smíchu a cítila se slabá a vyčerpaná
po těžkých operacích, její ocásek se rozkmital pokaždé, když jsme
k ní přišli a promluvili na ni. Nevzdává to a řídí se heslem: S úsměvem
jde všechno líp.

Třetí příběh – NECHCI ZEMŘÍT
Tento příběh je o chlapci, který se narodil tělesně postižený – neměl ruce
ani nohy. Život byl pro něj úplně jiný než pro ostatní děti, nemohl dělat to,
co ostatní a co by se mu líbilo. Když mu bylo deset let, chtěl se utopit.
Nešlo to. Uvědomil si, že svým příkladem může pomáhat ostatním. Pomáhat těm, kteří ztratili víru v lepší život a kteří se cítí na hranici svých sil.
Jeho cíl je ukázat jim, že vždy to má cenu sebrat sílu a jít dál. Předává jiným
své pozitivní naladění, dobrou náladu a víru v život. Lidé, kteří jsou kolem
něj, doslova nakazí svým nadšením a pozitivním přístupem k životu.

Zamyslete se:
•
•
•
•

Myslíte si, že se příběhy skutečně staly?
Jsou hrdinové příběhů pozitivně naladěni? Podle čeho jste to poznali?
Co by se mohlo stát, kdyby hlavní hrdinové příběhů nebyli pozitivně naladěni?
Znáte nějaký podobný příběh ze svého okolí? Povězte ho ostatním.
S úsměvem a pozitivním přístupem jde všechno lépe.

Úkol

Po dobu jednoho týdne sleduj naladění vybraných lidí kolem sebe. Více najdeš v pracovním listu
Sledování okolí.
„Kdo umí zpívat a smát se, ten se neleká žádného neštěstí.“ (České přísloví)
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Křeslo pro hosta
Kdo jsi?
Co máš rád? Zajímá tě příroda? Třídíš odpady? Jak často trávíš čas na počítači?

KŘESLO PRO HOSTA
Následující aktivita má svou historii.
Dříve se takto jmenoval pořad v České televizi. Pro pozvané osoby bylo velkou ctí do křesla usednout
a povídat si s moderátorem pořadu o svém životě.
Usednout do našeho „křesla pro hosta“ a odpovídat na otázky spolužáků by mělo být ctí i pro vás.

Zamysli se nad následujícími otázkami.
Pro hosty v křesle:
Vadilo vám něco při upření pozornosti na vás?
Byly některé otázky, které se vám nelíbily?
Cítili jste se lépe v křesle, nebo jako tázající se?
Pro tázající se:
Chtěli byste si také vyzkoušet sedět v křesle?
Byl pro vás problém vymyslet otázky?
Nikdy neznáme nikoho úplně. Vždycky se najdou nějaké informace i o tvých dobrých
kamarádech, které pro tebe budou nové. Je pro vás obohacením lépe poznávat lidi
i svět kolem.
Člověk, kterého znáš nejlépe, jsi ty sám. Ale i ty můžeš být překvapen něčím,
co jsi od sebe nečekal. Je dobré dozvědět se o sobě něco nového.

Úkol

Myslíš, že byste si mohli zahrát na křeslo pro hosta i doma?
„Má dost, kdo je spokojen s málem.“ (České přísloví)
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Zamyšlení ze světa zvířat:
Vyberte si zvíře a pokuste se k němu vymyslet, co je jeho předností, čím je užitečné.

SEBEPŘIJETÍ
Budete pracovat do pracovního listu Moje klady a zápory. Nejprve samostatně vypracujte cvičení 1.
Další fáze je práce ve dvojici se spolužákem nebo spolužačkou.
Na závěr si sedněte do kruhu a popovídejte si o tom, co jste zjistili.
I věci a tvorové zdánlivě neužiteční přinášejí užitek. Je to jen na nás, abychom se snažili najít, kdy, kde a v čem je.
Každý máme své kladné i záporné stránky.
Je dobré kladné rozvíjet a o záporných přemýšlet, hledat cesty ke zlepšení
a pracovat na nich.
Každý člověk má svou hodnotu.

Úkol
Zkuste na sobě pracovat! Náměty, které jste si vymysleli pro vylepšení svých slabších stránek, uveďte
do reality. Není to jednoduché. Ale uvidíte, až se vám podaří dosáhnout prvních výsledků, budete
odměněni příjemnými pocity a uspokojením ze sebe samých.
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Co o mně ještě nevíte
Znáte hru „Prší“ s kartami?
Dnes si zahrajete hru Prší alias Sněží ve třídě, ale nebudete potřebovat hrací karty. Připravte se,
za chvíli budou pršet nebo sněžit lístečky. Pak můžete sbírat.

CO O MNĚ JEŠTĚ NEVÍTE
V kroužku budete mít za úkol představit svou osobu. Jelikož se ve třídě
znáte, dnešní představení bude již
pokročilejší, tzn. neříkáte jen jméno,
věk, bydliště, sourozence, záliby, domácí mazlíčky. Přidáte specifické informace, které o vás ostatní možná
nevědí. Můžete se nechat inspirovat
následujícími body.
• Jméno
• Znamení zvěrokruhu
• Oblíbené roční období
• Oblíbená činnost
• Činnost, kterou nemáte rádi
• Doposud největší dosažený úspěch
(sportovní, ve škole, na kroužku, soutěž...)
• Kam nejraději jezdíte
• Profese – čím bych chtěl/a být

Můžete přidat další informace, které si myslíte, že k vám
neodmyslitelně patří a které byste rádi sdělili spolužákům.
Jaké další informace o sobě byste mohli říci?
Měli byste problém říci nějaké informace?
Jak jste se cítili, když jste o sobě hovořili?
Co je důležité, když o sobě povídáte? Vyjmenujte hlavní zásady.
Všimli jste si něčeho, čeho byste se měli při povídání o sobě vyvarovat?
Záleží mi na tom, abych uměl/a o sobě povídat.
Ostatní vnímají nejen to, co říkám, ale i jak to říkám, jaká slova volím, jak se tvářím a jak stojím.

Úkol
Všímej si lidí kolem sebe. Pozoruj, jak o sobě mluví, co říkají. Vyber si jednu osobu a pokus se zhodnotit, co se ti líbilo nebo nelíbilo na jejím projevu.

„Ptáka poznáš po peří, vlka po srsti, člověka po řeči.“
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Vyprávění před spolužáky
Představ si, že máš před třídou přečíst vyprávění o svém zážitku, které sis připravil/a. Jakým způsobem bys to měl/a udělat? Co bys určitě neměl/a dělat?

PŘEDVEĎTE SE
•
•
•
•

Budete pracovat ve skupinách.
Každý z vás přečte předložený text před ostatními ze skupiny, ti ho budou pozorně sledovat.
Po přečtení textu nejprve sami zhodnoťte, jak se vám výstup povedl.
Ostatní členové skupiny mohou vyjádřit svůj názor.

• Až se všichni vystřídáte, vyberte vedoucího skupiny = ten, jehož projev se vám líbil nejvíce
a souhlasí s tím, že bude vedoucí.
• Prostudujte si předložený text.
• Do pracovního listu si zapisujte, co se vám líbilo nebo nelíbilo na jednotlivých projevech.

Uvědomili jste si, že když čtete nebo říkáte referát, předvádíte prezentaci, dáváte do toho také kus
sebe, své dovednosti, schopnosti, ale i osobnostní rysy? Okolní svět si podle toho utváří názor na
vaši osobu?
Myslíte, že to samé platí i v situacích, kdy si s někým povídáte, kdy vyjadřujete názor na něco,
ale i když jedete autobusem, jdete do obchodu?

Úkol
Rozhlédni se kolem sebe v autobuse, v obchodě, venku na procházce. Sleduj lidi kolem.
Zamysli se a pokus se odpovědět na následující otázky:
Jací tito lidé jsou? Jak vypadají?
Jaké asi mají vlastnosti?
Jsou milí, nebo mrzouti?
Jsou přátelští, nebo uzavření?

Mějte na paměti přísloví:
„K ostatním se chovám tak, jak bych chtěl, aby se oni chovali ke mně.“
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Jak se umím ovládat
Nikdy nevíš, kdy se ti budou hodit.
Ve vypjatých chvílích, kdy se jedná o život tobě, někomu z tvých blízkých nebo někomu úplně neznámému, oceníš, když je budeš mít uložená v hlavě a nebudeš o nich muset přemýšlet. Víš, o co jde?

TEST SEBEOVLÁDÁNÍ
Přečtěte si následující věty.
Představte si sami sebe a zkuste podle pravdy odpovědět.
Vrhnu se bez rozmýšlení do akce, která by mohla být riskantní. 		
Vlezl/a bych na strmou skálu bez výcviku a jištění. 			
Skočil/a bych z výšky do vody, i když nevím, co je pod hladinou. 		
Nechám se kamarády vyprovokovat k riskantním činům. 			
Vydávám peníze i za nepotřebné věci.					
Toužím, chci a kupuji si věci, které vidím v reklamách. 			
Šel/šla bych s někým cizím, kdyby mi nabízel něco, po čem toužím.
Přidal/a bych se k ostatním, i když bych nesouhlasil/a 			
s jejich chováním, jen kvůli tomu, že jich je více.		
Po nálezu cizí peněženky bych si ji bez váhání nechal/a. 			

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

Čím více odpovědí NE máte, tím lépe se umíte ovládat.

Pokuste se vymyslet text k obrázku.
Záleží mi na tom, abych měl/a své jednání pod kontrolou.
Čím se liší člověk od zvířat?
Jedním z rozdílů je to, že člověk se umí ovládat. Každé rozhodnutí je dobré zvážit, abychom ochránili sebe samé i své okolí před unáhleným jednáním.

Úkol – výzva
Dávej si pozor na jazyk neboli týden bez nevhodných slov.
Po dobu jednoho týdne se snaž, aby z tvého slovníku zmizela slova, která nejsou vhodná do společnosti, ani když jsi sám.
Chovejte se podle známého přísloví. Rozumíte mu? Zkuste ho říci svými slovy.

„Dvakrát měř a jednou řež.“ (České přísloví)
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Prohlédni si obrázky, pokus se je popsat. Odpověz na otázky.

Po jaké cestě dojdeš rychleji k cíli?
Na jakou cestu budeš déle vzpomínat?
Umíš vysvětlit proč?

PŘEKONÁVÁME PŘEKÁŽKY

Budete pracovat ve dvojici.
Jeden z vás bude číst text umístěný ve třídě – bude čtenář.
Druhý z vás bude text, který si čtenář přečte, zapisovat – bude zapisovatel.
Cílem této aktivity je v co nejkratší době napsat tento text s co nejmenším počtem chyb.
Nebojím se překážek. Každou překážku si nejprve „prohlédnu“, pak ji vyhodnotím a vymyslím si
způsob, jak ji překonám.

Úkol
Zamysli se a uvědom si, koho ze třídy znáš nejméně. Dej si cíl, že o něm během následujícího týdne
zjistíš co nejvíce informací.

„Ráda kočka ryby jí, ale do vody nechce.“ (České přísloví)
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Obálka cílů
Jaký musí člověk být, aby se o něm dalo říci,
že je cílevědomý?
Jaké musí mít vlastnosti? Jak to na něm poznáš?
Myslíš si, že jsi cílevědomý?
Znáš někoho cílevědomého ze svého okolí?

OBÁLKA CÍLŮ
Dnes se naučíte skládat obálku z papíru. Nebude to obyčejná obálka, ale obálka vašich cílů. Do ní
si dnes vložíte první cíl, kterého byste rádi dosáhli. Postupem času vám v obálce budou přibývat další
cíle a některé, na nichž jste už zapracovali, budete označovat jako splněné.

Prohlédněte si obrázek. Pokuste se odpovědět na otázky:
Víte, o jakou stavbu jde a kde je?
Kdy a kdo a proč ji postavili?
Myslíte si, že tito lidé měli nějaké cíle?
Byly tyto cíle splnitelné?
Setkali se tito lidé při budování stavby s překážkami?
Jak je asi překonali?

Každý člověk by měl mít své cíle. Cíle mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé, individuální
nebo společné skupině lidí, malé a velké, významné a méně významné, splnitelné a nesplnitelné.
Naučme se dávat si splnitelné cíle.

„Škoda každého ztraceného okamžiku v nepřetržité řadě zázraků, které se před našima očima
rozvíjejí na Zemi.“
				
(Otakar Březina – básník)
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Co je to interview?
Setkali jste se někdy s tímto pojmem? Zkuste říci, co si myslíte, že to je.

ZNÁME SE?
Rozhlédněte se kolem sebe po třídě. Jsou tu vaši kamarádi, jsou tu ti, se kterými si někdy povídáte,
ale jsou tu i ti, o kterých nic nevíte. Dnes se zaměříte na to, abyste se lépe poznali i s nimi.
Vyberte si někoho, s kým se moc neznáte, nepovídáte si a o němž byste se rádi dozvěděli něco více.
Vezměte si pracovní list a doplňte otázky, na které byste se rádi zeptali vybraného spolužáka.
S vybraným spolužákem udělejte interview.

Odpovědi spolužáka si zaznamenejte do pracovního listu.
Dozvěděli jste se něco, co vám přijde zajímavé?
Dozvěděli jste se něco, co vás překvapilo?
Myslíte si, že byl váš spolužák/spolužačka rád/ráda, že jste se o něm něco chtěli dozvědět?
Jak jste se cítili vy, když si vás někdo vybral?
Jak byste se cítili, kdyby s vámi nikdo nedělal rozhovor? Zamyslete se nad tím, čím by to bylo způsobené.
Zamyslete se nad tím, kdyby s vámi dělalo rozhovor více spolužáků. O čem to vypovídá?
Člověk se nemusí přátelit se všemi lidmi kolem sebe. S některými najde společnou řeč lépe,
s jinými hůře a s některými se ji ani nesnaží najít. Neznamená to ale, že se nikdy nebudou bavit
společně a nikdy se z nich nestanou kamarádi.

Úkol
Dívejte se kolem sebe. Zapisujte si, kde jste se setkali s interview kolem sebe. Všímejte si různých podob.
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Výhody a nevýhody
Zamyslete se nad následujícími
větami:
Aby auto někam dojelo, je třeba...
Aby medvěd přežil zimu, je třeba...
Aby ptáci mohli létat, je třeba...
Aby člověk mohl žít, musí...
Abych mohl žít s ostatními, je třeba...

VÝHODY A NEVÝHODY
Dnešní hodinu budete pracovat s pracovním listem Třídíme výhody a nevýhody. V něm máte uvedeny
potřebné instrukce. Čtěte pozorně.
Přečtěte si shrnutí této lekce v rámečku.
Souhlasíte se vším? Máte z něčeho obavy?
Jak je to u vás? Převládají u vás výhody aktivity – iniciativnosti, nebo nevýhody?
Je dobré být iniciativní?

Nebojte se přijít s nápadem nebo návrhem na zorganizování nějaké akce.
Platí heslo: „Aktivitě se meze nekladou.“
Nebojte se odmítnutí. Je normální, že všichni nesdílejí vaše nadšení a mohou mít jiný názor.
Právo na vlastní názor má každý.
Pozor na přehnanou aktivitu! Snažte se najít tu správnou hranici. Řiďte se pravidlem, že vaše
aktivita by neměla ostatní obtěžovat.

Úkol
Napadlo tě někdy, že bys mohl svou aktivitu změřit?
Sleduj, zda jsou projevy tvé iniciativy (návrhy) v rovnováze s návrhy ostatních, které ti dali.
Za každý svůj projev iniciativy napiš čárku sobě, za každý projev iniciativy, kterým tě oslovil někdo
z tvého okolí, připiš čárku ostatním.

Já

Ostatní

VZOR TABULKY
„Kdo nic nedělá, nic nezkazí.“
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Představte si následující situaci:
Někdo mluví o něčem a vy nevíte, co to je. Co uděláte?
a) Nevím, co to je, nezajímá mě to, neposlouchám
to a odejdu.
b) Zeptám se ho, o čem to mluví.
c) Tvářím se, že vím, o čem je řeč, a pak se zeptám
někoho, kdo to věděl.
d) Tvářím se, že vím, o čem je řeč, doposlechnu
si to a pak se podívám do slovníku cizích slov,
na internet nebo do encyklopedie.

INICIATIVNĚ NA INICIATIVU
Tuto hodinu budete pracovat ve skupinkách.
Ke své práci budete potřebovat encyklopedie, slovník cizích slov, informace z internetu, noviny,
časopisy, ukázky z knížek a filmů.
Vyhledané informace zpracujete do podoby plakátků – posterů.
1. skupina – Co je to iniciativa?
2. skupina – Jaké jsou výhody iniciativy, konkrétní příklady?
3. skupina – Jaké jsou nevýhody iniciativy, konkrétní příklady?
4. skupina – Zásady (pravidla) iniciativního chování.
5. skupina – Vyhledejte příklady iniciativního chování ve světě dětí.
6. skupina – Vyhledejte příklady iniciativního chování ve světě dospělých.

Uspořádejte výstavu z vašich plakátů. Prostudujte, co se
vašim spolužákům podařilo zjistit o daném tématu.
Pozvěte i ostatní vyučující a spolužáky.

Snažíme se, abychom byli aktivní, nápaditě řešili vzniklé situace a budovali vztahy s ostatními
lidmi kolem nás.

Úkol
Nestůj opodál!
Neboj se vyjádřit svůj názor, nabídnout ostatním své řešení, komunikuj s ostatními a buď aktivní.

„Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody.“
(České přísloví)
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Co k sobě patří?
Zkuste vyluštit následující anagram.
1. Rozluštění je odpověď na otázku – Co je to iniciativa?
NÍCAH TROMO

CO K SOBĚ PATŘÍ?
•
•
•
•

Dnešní hodinu budete pracovat s pracovním listem Co k sobě patří.
Nejprve budete pracovat samostatně, později ve skupině.
Přečtěte si úkol číslo 1 z pracovního listu a vypracujte ho.
V úkolu číslo 2 vymýšlejte své vlastní situace a možné reakce na ně.

Ve skupinkách si přečtěte vymyšlené situace a reakce na ně. Z těchto schémat vytvořte plakát, který
můžete i graficky upravit.
Reagujeme iniciativně, ale zároveň s rozmyslem.
Poraďme se s ostatními a vyslechněme i jejich řešení.

Úkol
Všímejte si lidí kolem sebe a jejich chování.
Zapište si alespoň jednu situaci a reakce na ni (škola, obchod, rodina, dopravní prostředek...).
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Příběh bez konce
Zamyslete se, jaký konec může mít příběh.
V dnešní hodině budete pracovat s příběhem, který nemá konec. Zkuste vymyslet různé možnosti
zakončení. Jak by podle vás příběh mohl dopadnout?
Na tabuli si nakreslete myšlenkovou mapu různých variant zakončení.

Jak by to mohlo
dopadnout?

PŘÍBĚH BEZ KONCE
Každý den chodili Jana, Jirka a Aneta do školy stejnou cestou. Nejprve museli projít mezi rodinnými
domky, kde všichni tři bydleli, potom šli kousek cesty přes park směrem k sídlišti. Na kraji sídliště stála
škola. Byla to klasická sídlištní panelová budova, kolem které byl betonový plot. Každý den dvakrát
prošli kolem šedého betonu, který byl ozdoben podpisy některých spolužáků z vyšších ročníků, nic
neříkajícími nápisy a sprejerskými pokusy dětí ze sídliště.
Jednoho dne ráno při cestě do školy Jirka řekl: „Mám nápad!“
Nyní budete pracovat ve skupinách.
Vaším úkolem bude vymyslet pokračování příběhu.
Každá skupina zahraje svou verzi dokončení příběhu.

Prohlédněte si fotografie pod příběhem. Myslíte si, že mají nějaký vztah k našemu příběhu?
Která verze zakončení příběhu se vám nejvíce líbila?
Jaká verze byla nejreálnější?
Jak byste určitě nechtěli, aby příběh dopadl?
Jak byste se cítili, kdyby někdo odmítl váš nápad?
Dostali jste se někdy do takové situace? Jak jste ji řešili?
Záleží nám na tom, abychom návrhy ostatních odmítali s úctou a abychom odmítnutí našich
návrhů nebrali osobně (proti nám).

Úkol
Pozorujte život kolem sebe.
Všimli jste si, jak lidé reagují, když někdo odmítne jejich návrh?
„Všude tam, kde lze žít, lze žít také dobře.“
(Marcus Aurelius – římský císař a filozof)
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To se mi nepovedlo
Určitě jste to všichni zažili.
Něco jste udělali, jak nejlépe to šlo, ale nesklidili jste za to žádný úspěch, chválu od ostatních ani slova
pochopení. Učili jste se na písemnou práci, ale výsledek nebyl uspokojivý. Chtěli jste pomoci mamince
s úklidem a rozbili jste vysavač. Šli jste nakoupit a místo brambor jste koupili rajčata. Šli jste do knihovny vrátit knížku a nechali jste ji doma. Když jste šli venčit psa, zabouchli jste si dveře a klíče zapomněli
uvnitř bytu. Každý by mohl jmenovat své vlastní příhody.

Jak jste se zachovali po tom, když se vám něco nepovedlo?
Přemýšleli jste někdy, zda by to šlo udělat i jinak?
Mluvili jste o tom někdy s někým?

TO SE MI NEPOVEDLO
•
•
•
•
•

Vzpomeňte si na vlastní příhody, kdy se vám něco nepovedlo.
Vyberte si jednu, o které chcete mluvit před spolužáky.
Příhodu popište (o co šlo, co předcházelo, co následovalo, jak jste se zachovali, kdy a kde k tomu došlo).
Dejte hlavy dohromady. Ostatní mohou říci své nápady, jak by řešili situaci oni. Vyberte řešení,
které se vám zdálo nejlepší.
Napište na velký papír zkrácený popis situace a návrh nejlepšího řešení.

Pokud vás žádná vaše příhoda nenapadla, inspirujte se od vyučujícího.
Přečtěte si vypsané příhody a jejich řešení.
Dokázali byste se takto zachovat, pokud byste se dostali do podobné situace?
Bylo by to pro vás složité? Nebo naopak naprosto přirozené?
Pamatujte si.
Kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Není ostuda, když se vám něco nepovede. Je nejlepší, když se to pokusíte napravit.
Další české přísloví říká, že chybami se člověk učí.

Úkol

Pozorujte život kolem sebe.
Všimli jste si, jak lidé reagují, když někdo odmítne jejich návrh?
Otevřete oči. Všímejte si dětí a lidí kolem sebe. Všimli jste si někoho, komu se něco nepodařilo?
Jak reagoval? Jak jste reagovali vy?
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Na úvod zkuste najít řešení následující hádanky. Co je to?
Všichni ho máme rádi.
Všichni ho máme každý den alespoň trošku.
Někdo ho má více, někdo ho má méně.
Někdo ho využije naplno, někdo ho promarní.
Někdo si ho váží více, protože ho má méně.
Někdo si ho neváží, protože ho má nadbytek.

Co říkáte výsledkům výzkumu jak děti tráví volný čas?
Doma děti tráví volný čas nejčastěji sledováním televize. Jak ukázal rozsáhlý výzkum mezi dětmi
na základních školách, více než 90 procent žáků se na ni dívá několikrát do týdne. Denně se na televizi
dívají přibližně tři čtvrtiny dětí, téměř pětina z nich přes dvě hodiny denně.
„Z výzkumu nám mimo jiné vyšla určitá provázanost mezi televizí a internetem. Čím více děti sledují televizi, tím pravděpodobně i více času stráví u internetu,“ dodává vedoucí výzkumu Miroslav Bocan
z Národního institutu dětí a mládeže.
Podle dětského psychologa Václava Mertina má televize určitě i pozitivní vliv, je ale potřeba,
aby se dítě rozvíjelo ve všech oblastech. Rodiče by tak dítěti měli nabídnout množství různých aktivit.
Právě pestrost je podle psychologů pro děti zásadní, aby se mohly všestranně rozvíjet.
					
srpen 2012
Zdroj: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/volny-cas-deti-stale-casteji-travi-u-televize-potvrzuje-vyzkum--1096672
Záleží nám na tom, abychom uměli efektivně, rozmanitě a smysluplně využít volný čas.

Úkol
Jak jste na tom s volným časem vy? Do tabulky si zaznamenávejte, kolik času denně trávíte jednotlivými činnostmi.
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Nebojíme se jednat
Přečti si ranní příběh.
David a Petra jezdí do školy autobusem. Když nastupují, je autobus poloprázdný, postupně se zaplňuje dalšími školáky a dospěláky, kteří jedou do práce. Někdy se objeví i babička či děda, kteří jedou
k lékaři. Jako dnes. Než stačil David oslovit starou paní, už slyší její ostrá slova: „To je dnes mládež!
Každý si sedí a starou ženskou nepustí. Však se jim to jednou vrátí!“
Představte si, že jste David. Jak byste zareagovali?

NEBOJÍME SE JEDNAT
Přečti si následující zásady.
Pokus se přiřadit fotografie k těmto zásadám.
ASERTIVNÍ ZÁSADY PRO DĚTI
1. Měj city pod kontrolou.
2. Přiznej svou chybu.
3. Nauč se upřímně vyjadřovat svá přání, pocity, názory.
4. Respektuj druhé.
5. Poznej a chtěj poznat ostatní.
6. Měj oči otevřené, koukej na sebe i druhé reálně.
7. Toleruj názory druhých – měj uši otevřené.
8. Buď pozorným posluchačem, vyslechni druhé.
9. Touha po vítězství není dobrý rádce.
10. Umění najít kompromis.
Asertivita je způsob komunikace, při které člověk vyjadřuje a otevřeně a přiměřeně prosazuje své
myšlenky, city, názory a postoje. Postupuje při tom tak, aby nepřekračoval práva vlastní ani práva
druhých lidí. Asertivita vychází z úcty k sobě samému i z úcty ke druhým lidem.
Učme se chovat asertivně!
Přečtěte si znovu výše uvedené zásady společně s ostatními spolužáky. Podařilo se vám ke každé
zásadě přiřadit obrázek? Jaký nebo jaké? Rozumíte všem pravidlům?
Zkuste se vrátit k příběhu na začátku stránky. Změnilo se u tebe něco? Pokud ano – co nyní vidíš
jinak? Zvládneš z toho vyvodit nějaké závěry pro běžný život?
Pro lepší představu asertivního chování doplňte úkoly v pracovním listu Správné a nesprávné.
„Není hanba, že nevíš, ale že se neptáš.“
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Co si myslíš o…?
Zkuste vyjádřit svůj názor na následující témata.
• Počítačové hry
• Ochránci přírody
• Cestování do vesmíru

POJĎME SI HRÁT – DĚLÁME ANKETU
Cílem dnešní hodiny bude připravit anketu. Může to být anketa vaší třídy, která se bude týkat problematiky
celé školy, vaší obce, České republiky nebo vybraných globálních témat. Může to být pouze anketa uvnitř
třídy. Vše záleží na vaší domluvě.
Následující řádky budou pro vás vodítkem, jak máte postupovat.
1. Vyberte si téma ankety – ekologie, současná móda, nové vybavení do školy…
2. Vyberte druh ankety – uvnitř třídy, celoškolní, mimoškolní (obec), uvnitř rodiny.
3. Můžete pracovat jako celek nebo se rozdělit do několika skupin.
4. Vymyslete otázky týkající se vybraného tématu.
5. Otázky zapište.
6. Připravte si formulář, do kterého budete zaznamenávat odpovědi.
7. Vše konzultujte s vyučujícím.
8. Záznamový arch odpovědí nakopírujte pro každého žáka skupiny (třídy).
9. A můžete se jít ptát. Svůj průzkum můžete dokumentovat i videonahrávkou.
Na závěr je nutné anketu vyhodnotit.
Máte možnost výsledky prezentovat v podobě tabulky, grafu, diagramu nebo zápisem.

Odpovězte na otázky:
•
•
•
•
•

Jak jste se svou prací spokojeni?
Co se vám v porovnání s profesionální anketou podařilo?
Co byste mohli vylepšit?
Bylo pro vás náročnější kladení otázek, nebo odpovídání na ně? Proč?
Překvapilo vás něco?
Anketa (z franc. enquete [ankét] – průzkum, šetření) je nesystematický průzkum názorů dotazem
u obvykle malé skupiny respondentů (dotazovaných), kteří nesplňují statistická kritéria.
Např. Anketa Český slavík, Sportovec roku.
Průzkumy mínění veřejnosti lze kvantitativně (statisticky) zpracovávat a zobecňovat, vyžadují
daleko větší počet respondentů (stovky až tisíce) a pečlivý výběr, tak aby soubor respondentů vykazoval podobné charakteristiky (například věk, pohlaví, vzdělání, postavení apod.).
Např. průzkum veřejného mínění – Vánoce 2012.
Umíme vyjádřit svůj názor na úrovni a nebojíme se toho.

Úkol
Najděte ukázky anket v televizi, časopisech, novinách, na internetu.
„Kolik hlav, tolik názorů. Quot capita, tot sensus.“
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Zvládneš to
Všude kolem sebe vidíte barvy.
Barvy můžete přiřadit k ročním obdobím, k náladám, pocitům, zvukům, slovům, zpívá se o nich v písničkách, různé barvy na nás mají různé účinky.
Zamyslete se nad povahou barev z následující nabídky:
Černá – je spojována s elegancí, autoritou, silou, symbolizuje nicotu, v naší kultuře je vnímána jako barva smutku a smrti.
Červená – působí vznešeně, symbolizuje energii, dynamiku, změnu a pronikání vpřed. Vzpouru, převrat
a revoluci symbolizuje tedy zcela logicky.
Bílá – představuje svobodu, je barvou míru, chladu a čistoty.
Pokud pro vás byly tyto informace zajímavé, můžete se více dovědět z psychologie barev.

JAK BYSTE TO ŘEŠILI VY?
Dnešní hodinu budete pracovat do pracovního
listu Jak byste to řešili vy? Vaše práce bude
založena na příběhu, který jste možná zažili sami
nebo se do podobné situace dostali vaši kamarádi. Snažte se pracovat poctivě a k zadaným
úkolům přistupovat odpovědně, jako byste celý
příběh prožívali.
Nejprve pracujte v klidu samostatně.
Následně proběhne společně rozbor vašich
prací.

Odpovězte na otázky:
•
•
•
•
•
•

Podařilo se vám domyslet další možnost, jak v dané situaci reagovat?
Jaká reakce to byla, správná, nebo nesprávná?
Když porovnáte řešení ostatních spolužáků, shodovali jste se, nebo jste se spíše lišili?
Zamyslete se nad tím, čím je to způsobené?
Myslíte si, že lze najít správné řešení každé situace?
Na čem záleží, zda se nám podaří správné řešení najít?

Umíme přijmout rozhodnutí ostatních a umíme na ně patřičně reagovat – s rozmyslem, chladnou
hlavou a bez emocí.

Všímejte si svého okolí.
Je pro člověka jednoduché přijmout názor a rozhodnutí ostatních? Zajímavé situace si zapisujte a pohovořte o nich na další hodině.
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Tohle tedy ne
Prohlédni si obrázek a pokus se domyslet text do prázdných
bublinek.
O čem si asi povídají?
Jak se cítí?
Kdo má převahu – je dominantní?
Jací jsou, jaké myslíte, že mají vlastnosti?

TOHLE TEDY NE
Každý z vás jistě zažil pocit, kdy vás někdo k něčemu přemlouval
a moc se vám do toho nechtělo. Většinou jde o věci, které pro vás
nejsou zásadní, a tak nevadí, když se necháte přemluvit.
Přizpůsobili jste se někomu a něčemu, ale nestálo vás to mnoho přemáhání (např. jít do kina v jiný den, jít
na jiný film, změnit program…).
Něco jiného je, pokud se vás někdo snaží přimět udělat něco, co nechcete, a ve vás zůstává pocit,
že to není úplně v pořádku a že jste se neměli nechat přemluvit. Nedejte se a pevně si stůjte za svým!
Mohlo by jít o manipulátora a vy byste se mohli stát jeho obětí.
Manipulace je termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob.
Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které však nejsou manipulovaným jedincům vlastní. Cílem manipulátora je pouhé dosažení vlastních
cílů, ALE na úkor manipulované osoby. Manipulátor užívá lichocení, hrozby, vyvíjí časový nátlak,
je ochoten dělat ústupky, ale žádá za ně protislužby.
Manipulovaná osoba si často neuvědomuje, že je s ní manipulováno. A pokud ano, z nějakého důvodu se nemůže či nechce bránit.
Jak se ubránit manipulaci? Pokud máte pocit, že vámi někdo manipuluje a snaží se vás přesvědčit
k něčemu, co skutečně nechcete, pak můžete:
1. Ignorovat nabídku.
2. Předstírat, že nerozumíte.
3. Říci své stanovisko a stále ho opakovat.
4. Pokládat upřesňující otázky.
5. Změnit téma hovoru.
6. Ukončit hovor a odejít.
Dnešní hodinu se pokusíte odolat manipulaci a zkusíte vymýšlet co nejúčinnější způsob obrany proti ní.
• Pracovat budete ve skupinkách.
• Přečtěte si situace napsané na lístečcích, které jste dostali.
• Rozdělte si role – je třeba mít manipulátora a manipulovanou osobu.
• Zkuste si připravit scénku na dané téma.
• Nezapomeňte! Cílem je ubránit se manipulaci.
• Na závěr vás čeká předvést připravené scénky před celou třídou.
• Pozorně sledujte scénky ostatních skupin a pokuste se zhodnotit, zda se jim podařilo ubránit se manipulaci.
• Na arch papíru společně vypište nejlepší způsoby obrany proti manipulaci, které se vám zdají
účinné a vyzkoušeli jste si je při dramatizaci.
Nebojím se říci ne.
Vypracujte úkoly v pracovním listu Když.
„Na zítřek odkládej jediné – hněv.“

(Kurdské přísloví)
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Pozorně se dívej
Odpovězte na otázky:
Máte rádi pohádky?
Jaká je vaše nejoblíbenější pohádka?

Pokus se doplnit kvíz:
1. Šípková Růženka se probudila díky:
a/ pohlazení od prince
b/ políbení od prince
c/ píchnutí do prstu o trn růže
2. Zelený mužíček ze známého večerníčku
pro děti se jmenuje:
a/ Cipísek
b/ Křemílek
c/ Rákosníček
3. Všichni známe Pohádku o ošklivém:
a/ káčátku
b/ koťátku
c/ kuřátku
4. Pohádka Zdeňka Svěráka na motivy dvou
pohádek Karla Čapka se jmenuje Lotrando a:
a/ Okajda
b/ Zubejda
c/ Nosajda
5. Král Miroslav si vzal za ženu:
a/ princeznu se zlatou hvězdou na čele
b/ princeznu Koloběžku
c/ pyšnou princeznu

POZORNĚ SE DÍVEJ A VNÍMEJ
Dnes budete sledovat pohádku/film.
Vaším úkolem je pozorně se dívat a všímat si situací, kde spolu postavy komunikují.
Cílem je snažit se odhalit náznaky manipulativního chování v nich.
Pokud jste se pozorně dívali, nebude pro vás problém vyplnit záznamový list.
Chováme se férově, jednáme na rovinu, ale taktně, manipulaci neužíváme.

Hrajeme si na detektivy
Vyber si jeden pořad v televizi a snaž se ho analyzovat a odhalit osoby, které mají sklony k manipulaci
s ostatními.

„Lidé důvěřují více očím než uším: z toho vyplývá, že dlouhá je cesta poučováním, krátká
a účinná příklady.“
(Seneca – římský filozof, dramatik, básník a politik.)
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Mám o tebe zájem
Zdeněk Svěrák

Neopouštěj…

Neopouštěj staré známé pro nové,
zvláště když jsou momentálně v nouzi.
Možná mají paměť jako slonové,
každé ráno tesknota je vzbouzí.
Neopouštěj staré věci pro nové,
i když barva šediví a prýská,
byly kdysi lesklé, byly chromové,
a teď se jim na smetišti stýská.
Dneska jsi tak úspěšný a nemáš strach,
žádný hřebík netlačí tě v botě,
zítra budeš opuštěný starý brach,
zítra budeš úspěšný kůl v plotě.
Neopouštěj staré známé pro nové,
nebuď na ně zčistajasna drzý,
možná mají paměť jako slonové,
možná je to nadosmrti mrzí.
Teď jste si poslechli krásnou píseň od Zdeňka Svěráka. Mohli jste si její text v klidu přečíst.

Zkuste si odpovědět na následující otázky:
Jak textu rozumíte?
Napadá vás nějaké přirovnání ze života?
Setkali jste se s něčím podobným ve svém životě?
Zajímá vás to?
Zdeněk Svěrák (* 28. března 1936, Praha)
Je český humorista, dramatik, scenárista, textař a herec. Úzce spolupracoval
s Ladislavem Smoljakem v divadle Járy Cimrmana, v 70. a 80. letech i jako filmový scenárista. Se svým synem Janem ve filmu od 90. let a s hudebním skladatelem Jaroslavem Uhlířem na písních pro děti a hudbě ke svým filmům. Je držitelem dvou cen Český lev za scénář k filmům Kolja a Vratné lahve. Jeho filmu Kolja (scénář a herec) byla dne 24. března 1997 udělena cena americké filmové akademie Oscar za nejlepší zahraniční film roku 1996.
Fotografie Petr Novák, Wikipedia

CO O VÁS VÍM?
Sice jste ve společné třídě již téměř pět let, ale přesto byste se dnes mohli dozvědět něco nového.
Pojďme si vyzkoušet následující aktivitu a uvidíme…
Aktivita se bude skládat ze dvou částí, dobře vnímejte jejich průběh.
Tím, že budete druhým naslouchat, budete o ně projevovat aktivní zájem, přiblížíte se jim.
Poznáte, co opravdu prožívají, jak se cítí. Včas poznáte, když budou potřebovat pomoci.
Nyní vás čeká vyplnění úkolu 2 v pracovním listě. Není dlouhý, ale věnujte mu pozornost a opravdu
o otázkách přemýšlejte.
Po vyplnění odpovědí si jednu vyberte a „uveďte ji v život“. Víte, co to znamená? Že odpověď lze považovat za zadání úkolu, který máte splnit.
„Nemůžete jeden druhému důvěřovat?
Pak si také nemůžete navzájem pomoci!“

(Josef Čapek)
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Člověk, tvor zodpovědný
Začneme první otázkou: CO JE PODLE VÁS ZODPOVĚDNOST?
Je to těžké, že? Pokud vám to půjde ztěžka, vezměte si na pomoc pracovní list.

Proč jsem se dostala
do dětského domova?
Přečtěte si příběh třináctileté Petry.
Přemýšlejte, zda je v příběhu něco o zodpovědnosti.
Jmenuji se Petra, je mi 13 let a chtěla bych vám vyprávět příběh, jak jsem se dostala do dětského domova.
Žila jsem s rodiči od svého narození. Když mi bylo pět
let, máma od nás odešla. Nemohla jsem se s tím smířit,
že máma s námi už nežije. Táta se nemohl dívat na to,
jak se pořád trápím, a začal mámu hledat.
Po dvou měsících ji táta opravdu našel a ze mě se stala nejšťastnější holka na světě, máma už zase žila s námi. Klapalo
to vcelku dobře, zase jsem si myslela, že jsme šťastná rodina.
Až v osmi letech jsem si uvědomila, že to tak není. Zjistila jsem, že máma je alkoholička. Situace se postupem času začala zhoršovat a zhoršovat, až to došlo tak daleko, že jsme se chtěli s tátou odstěhovat Už se
to nedalo vydržet. Táta se obával, že mu mě nedají do péče. Tak jsme žili v jednom bytě do mých 12 let, než
táta našel pro nás jiné bydlení.
Byl květen 2011 a táta mi ráno řekl, že se budeme stěhovat. Já jsem ten den přišla z vycházky o trochu déle,
než jsem měla, táta už spal a já nevěděla, jestli to táta myslel opravdu vážně, že našel jiný byt. Ráno odcházel hodně brzy do práce, tak jsem čekala, až přijde z práce a já se ho konečně budu moci zeptat. Táta ale
domů nepřišel. Máma byla zase opilá, tak jsem šla ven za kamarádkou.

Pro zajímavost:
Naštěstí existují lidé, kteří se rozhodli pomáhat dětem v nouzi.
Jako příklad uvádíme jednu z organizací, ve které se tito lidé sdružují.
Vítejte na stránkách DEJME DĚTEM ŠANCI, o.s.,
http://www.dejmedetemsanci.cz/
Nabízíme komplexní pomoc dětem a mladým lidem z dětských
domovů, zejména v posledních letech jejich pobytu v dětském
domově, při jeho opouštění a v začátcích jejich samostatného života. Více informací naleznete v jednotlivých projektech organizace.
Podívejme se na uvedené webové stránky. Doma si vyhledejte další příběh, který vás zaujal.
K řešení: Přemýšlejte o tom, proč druzí chtějí pomáhat dětem v nouzi? Co je k tomu vede?
Můžeme o svých pocitech, tužbách, strachu a činech přemýšlet. A vědomě se rozhodnout ke
změně, ke správnému přístupu k problému.
Je to těžké, člověku se do toho nechce. Ale je to nutné. Přijměte všichni zodpovědnost za to,
jak vypadá váš život, jak se chováte, jací jste. Tři, dva, jedna... teď!
„Cílem mnoha milionů lidí je svobodně si dělat, co se jim zachce, a nechat za to pykat jiné, když se něco pokazí.“
(Theodore Dalrymple)
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„Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.“
(Bible, Přísloví 16:24)

Už zase skáču přes kaluže
…zadíval jsem se na sáček cukroví v trávě. Ani na chvilku mě
nenapadlo, že bych si jej nemohl podat sám. Jsou to přece
mé bonbóny! Dostal jsem je. K čertu s nohama! Však já si je
nějak podám. Vozík stál na kraji cestičky, která se vinula kolem trávníku, kde teď ležely bonbóny. Zachytil jsem se za postranní opěradla a rozhoupal jsem vozík ze strany na stranu, až
visel vždycky jen taktak nad nakloněným kolem. Pak jsem se
napřel ještě víc, vozík se zřítil na bok a já spadl obličejem do
trávy. Uhodil jsem se do zavázané nohy v dlahách o kamennou obrubu cestičky a tak mne to prudce zabolelo, že jsem něco zlostně zavrčel a vytrhl několik kořínků trávy. Bledé kořínky, které držely ve svém sevření hrudku drsné půdy, jako by mi nějakým zvláštním kouzlem
dodaly útěchy. Vzápětí už jsem se plazil k bonbónům a nechával za sebou polštáře, přikrývku, časopis…
Když jsem dolezl k papírovému sáčku, popadl jsem ho do ruky a usmál se.
Jednou mi tatínek řekl, abych mu vylezl na strom a přehodil přes větev provaz, a když jsem se vyšplhal
nahoru, nadšeně na mne zezdola volal: „Přece jsi to dokázal. U všech čertů, přece jsi to dokázal!“
Dokázal jsem to, myslel jsem si teď a otevřel jsem sáček s bonbóny…
Na příběh Alana Marshalla se můžete podívat i v českém filmu Už zase skáču přes kaluže režiséra Karla
Kachyni z roku 1970.
Člověk dokáže hodně věcí, ale dokázal by je sám? Potřebuje se překonávat především pro druhé
a zároveň potřebuje od druhých POVZBUZENÍ.

TO DOKÁŽEŠ!
Budete pracovat ve dvojicích – vyberte si dvojice tak, aby se vám dobře spolupracovalo. Bude záležet
na vzájemné důvěře mezi vámi.
Nejprve si povídejte o tom, co je pro vás těžké, s čím máte potíže, co vám takzvaně nejde. Jednotlivé
„těžkosti“ si zapisujte na papírky. Jeden problém – jeden lístek.
Po splnění tohoto úkolu se dozvíte, co budete dělat dál…
Pro zajímavost:
Možná jste viděli Letopisy Narnie nebo Pána prstenů. Ale věděli
jste, že jejich autoři, C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien, byli profesory
na Oxfordské univerzitě a udržovali blízké přátelství? Každý týden
se setkávali u jídla, mluvili o svých snahách psát novely a četli si
pasáže svých zatím nevydaných děl. Byl to Tolkien, který povzbudil
Lewise, zjevného ateistu, aby prozkoumal křesťanství, což nakonec vedlo k jeho obrácení. A byl to Lewis, který dodal odvahu
Tolkienovi, aby pokračoval v psaní novel a aby usiloval o zveřejnění.
Nebýt jejich přátelství a vzájemného povzbuzování, svět by nespatřil nejlepší apologetická (náboženská) díla dvacátého století
a ani jedno z nejlepších fantastických děl, která kdy byla napsána.
Zdroj: http://www.spkd.cz/2010/02/slovo20100228/
Nezapomeňte na vyplnění pracovního listu, nebude to jednoduché. Ale vy to jistě zvládnete!
Každý potřebuje POVZBUZENÍ. Nikdo z nás ničeho nedosáhne bez pomoci a pochopení.
Všichni občas potřebujeme, aby nám někdo poklepal na rameno a řekl: To je dobrý, to dokážeš!
No ne, to je skvělé. Moc se mi to líbí. To se ti fakt povedlo.“
„Nikdy nevíte, kdy jeden okamžik a pár upřímných slov může mít vliv na něčí život.“
Zig Zigar
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Jak pomáháme?
Zpráva z tisku
Dárci krve převzali medaile za nezištnou pomoc druhým.
Celkem 50 zlatých medailí za čtyřicet odběrů a 66 stříbrných za dvacet odběrů převzali
ve středu odpoledne z rukou primátora Martina Baxy a radního Jiřího Kuthana dárci krve.
Program slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil v obřadní síni plzeňské radnice,
zpříjemnili hudebním vystoupením žáci Základní umělecké školy v ulici Terezie Brzkové.
„Mezi mladými lidmi často slýchám, že by chtěli jet pomáhat do Afriky či do Indie. Málo
z nich ale myslí na to, co se děje kolem nás, v našem městě. Vaše rozhodnutí je důležité
nejen proto, aby v nemocnicích byl dostatek krve, ale je to také důkaz toho, že solidari- Kapička za
ta a vůle pomáhat druhým není na úbytě,“ uvedl při této příležitosti primátor Martin Baxa první odběr
a poděkoval přítomným za jejich nezištnou pomoc.
Zdroj: http://www.plzen.eu/aktuality/darci-krve-prevzali-medaile-za-nezistnou-pomoc-druhym.aspx

Pro zajímavost: Český červený kříž a oceňování bezpříspěvkových dárců krve
Červený kříž byl jedním z hlavních iniciátorů rozvoje čestného, bezpříspěvkového dárcovství krve
v šedesátých letech a s jeho rozvojem se zároveň stal základním garantem oceňování bezpříspěvkových dárců plaketami a později medailemi Dr. Jana Janského.

Věděli jste o tom, že lze darovat krev? Pokuste se vymyslet, jaké jsou podmínky pro dárce krve? Znáte
někoho ve svém okolí, kdo pravidelně chodí bezplatně darovat krev? Zeptejte se svých známých. Víte
o tom, že lze také darovat jen některé složky krve?
Co říká slovník: nezištný = obětavý = nesobecký = altruistický
		
solidarita = soudržnost = jednota

JAK POMÁHÁME
Budete pracovat opět ve dvojicích. Dejte hlavy dohromady a vypište všechny varianty pomoci, kterou
vy poskytujete druhým.
Pak se spojte s další dvojicí a porovnejte výsledky svých zjištění. Po dokončení tohoto úkolu si ve
skupině připravte odpovědi na následující otázky:
Proč vlastně pomáháme?
Co máme z toho, že pomáháme druhým?
Přináší nám pomoc něco?
Komu nejčastěji pomáháme?
Využijte k odpovědím své podklady.
Na závěr si popovídáme společně o tom, co vám tato aktivita přinesla.
Pomáhat můžeme slovy i skutky. O pomoci slovy, o povzbuzení jsme hovořili v předcházející lekci.
V dnešní lekci jsme si povídali o dalších formách pomoci, o pomoci skutky, drobnými i většími činy.
Možná jste přišli na to, že si leckdy ani neuvědomujeme, co děláme pro druhé a co druzí dělají pro nás.
Zopakujte si, co znamená slovo nezištný, nezištně, nezištnost!
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V běžné řeči „budit respekt“ znamená vzbuzovat úctu, vybízet k opatrnému jednání a zacházení.
Opakem je bezohlednost nebo pohrdání.
Respekt je důležitý druh lidského postoje k jiným osobám, názorům i kulturám. Zahrnuje jisté dobrovolné sebeomezení a toleranci, ale ne proto, že by byl vůči nim lhostejný, nýbrž proto, že si jich váží
a uznává jejich cenu, i když s jejich názory nebo postoji nemusí souhlasit. Na druhé straně neznamená
obavu, a už vůbec ne strach. V této podobě je podmínkou občanského soužití, zejména v moderních
kulturně smíšených společnostech.
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/Respekt
Slovník synonym říká: respekt = úcta, vážnost
		
respektovat = vážit si, uznávat, cenit si, ctít
Dokážete posoudit, čím se tito lidé liší a co mají společného? Lze na první pohled poznat, zda tito lidé
u nás budí respekt? Potřebovali bychom o nic vědět něco víc? A co?

O respektu může rozhodnout první dojem, pohled na člověka. Ale zpravidla o tom, zda má někdo
u někoho nebo z někoho respekt, rozhodují skutky, chování, projevy.

JAK MĚ VIDÍ?
Na tuto aktivitu se rozlosováním rozdělíte do tří skupin podle vylosované barvy. Postupně se každá
skupina dozví zadání své role.
Vyzkoušíte si na „vlastní kůži“ respektování i nerespektování, přijímání i dávání.
Zamyslete se nad tím, že respekt ke druhému je možné vyjádřit nejen slovy, ale i gesty, postoji i mimikou.
Uveďte několik příkladů do pracovního listu.
Respektování a získávání respektu je celoživotní cesta, na kterou se vydává každý z nás a na
té cestě potkává různé překážky, které musí překonávat. Ale také na té cestě potkává stejné
poutníky, s nimiž si může navzájem pomoci.
Jistě máte kolem sebe hodně lidí, kteří mají váš respekt. Určitě jsou kolem vás i lidé, kteří mají respekt
k vám. Uveďte je do pracovního listu.
„Respekt musí být zasloužený; nemůže být vynucený anebo automatický.“
(David Lane)
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Téma 5: Prosociální chování

Správná volba
Ptáte se co? Tak pozorně čtěte!
Šli jste někdy po ulici a viděli, jak muž bije ženu nebo kluci mladšího kamaráda? Stali jste se
svědky situace, kdy někdo bezvládně ležel na zemi a potřeboval pomoc? Anebo jste slyšeli křik
člověka, kterého někdo jiný ohrožoval jen proto, že měl jinou barvu kůže či nějaký handicap?
Pokračovali jste ve své cestě dál, zastavili se a dívali, co se bude dít, zavolali jste policii či záchranku
nebo jste se snažili aktivně pomoci? Přemýšleli jste o tom, kdy a z čeho jste měli v posledním roce
strach, kdo vás překvapil svou odvahou, zda se považujete za statečného člověka nebo jestli mezi
námi i dnes žijí hrdinové?
Zdroj: http://www.adra.cz/nadace-adra/cena-michala-veliska/archiv
Pozorně si přečtěte text v rámečku a přemýšlejte o něm.
Máte pocit, že se vám nic podobného nemůže přihodit?
O opaku vás přesvědčí další aktivita.

VÍME O NICH?!
Budeme pracovat ve skupinách po třech. Každá skupina si vylosuje kartu s příběhem. Pozorně si
příběhy přečtěte!
Pak s nimi seznámíte podle instrukcí ostatní.
Postupně si společně zodpovíme následující otázky:
Jaké máte pocity z příběhů, se kterými jste se seznámili?
Už věříte tomu, že něco podobného může potkat i vás?
Máte zkušenosti ze svého okolí, že někoho něco podobného potkalo?
Že se někdo stal zachráncem nebo byl zachráněn?
Popovídejte si o tom doma v rodině. To, co zjistíte, zapište do pracovního listu č. 41.
Pro doplnění:
Diskuzi na témata odvaha, hrdinství, pomoc rozpoutal před několika lety střihač
televize Nova Michal Velíšek. V Praze na Karlově náměstí, kde byl na procházce
s devítiměsíční dcerou, neváhal 13. září 2005 bránit neznámou mladou ženu, kterou ohrožoval muž pistolí. Zaplatil za to svým životem. Bylo mu jen 32 let. Z jeho
vraždy byl obviněn 31letý recidivista David Lubina, kterému soud vyměřil trest 25
let odnětí svobody. Michal Velíšek byl 28. října 2005 vyznamenán prezidentem republiky Medailí Za hrdinství in memoriam.
Na památku tohoto statečného jednání je Nadací ADRA a TV Nova od roku
2006 každoročně udělována za neobyčejný hrdinský čin Cena Michala Velíška.
Zdroj: http://www.adra.cz/nadace-adra/cena-michala-veliska

Projekt Hrdinové mezi námi
Smyslem dlouhodobé kampaně Nadace ADRA je motivovat širokou veřejnost, státní správu, místní
samosprávu a média ke znovunalezení občanské statečnosti a slušnosti v situacích, ve kterých jde o záchranu lidského zdraví či života. Projekt Hrdinové mezi námi probíhá každoročně pod patronací paní
Ivy Velíškové, vdovy po Michalu Velíškovi, a pod záštitou primátora hlavního města Prahy.
Co je potřeba k tomu, abychom věděli, co v dané chvíli udělat, jak pomoci?
Je potřeba umět se rozhodnout, rozhodnout se může ten, kdo ví, jak se druhý cítí, a že pomoci
druhému v nouzi je to nejdůležitější pro oba dva. Je k tomu potřeba vše, o čem jsme si povídali – odvaha, rozhodnost, respekt, povzbuzení, zodpovědnost. Zodpovědnost za své skutky,
zodpovědnost za sebe i za druhé.
Buďte všímaví ke svému okolí, neodvracejte hlavu od lidí, kteří potřebují vaši pomoc, byť zdánlivě
malou. V jejich očích to může být pomoc nejcennější…
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„Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme.
Naše volba – co si myslet a co dělat – je to nejdůležitější.“
(Hal Urban)

Komiks

88

89

90

91

92

93

94

95

Poznámky:
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