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ÚVOD 

„Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější není, co se děje, ale jak si s tím poradíme.“   

Hal Urban  

Když jsem před pár lety absolvovala krátký kurs etické výchovy, bylo to jako osvěžení v 

parném létě. Po zkostnatělých školeních zaměřených na pouhé předávání zkušeností s 

novými metodami mě oslovila etická výchova svým prožitkovým programem. Zanedlouho 

jsem podávala přihlášku na studium etické výchovy. Popravdě jsem netušila, že mě čekají 

více než dva zajímavé roky práce a sebepoznávání. Až při dlouhodobém působení všech 

těchto aktivit a náhledů na sebe sama si člověk uvědomuje, že etická výchova by měla být 

v dnešní době jednou z nejstěžejnějších výchov, která by se na škole měla odehrávat. 

V nynější přetechnizované době, kdy si děti mohou najít informace téměř kdekoliv, se role 

učitele změnila z předavače informací na opravdového vychovatele. Děti a mnohdy ani 

samotní rodiče nedokáží rozpoznat osobnost žáka. Je to jedna z nejdůležitějších úkolů 

učitele: dobře poznat dítě, vypozorovat jeho schopnosti, sklony a nadání, a poté vytvořit 

takové podmínky, aby dítě své silné stránky mohlo optimálně rozvinout. Známe-li svoje 

silné stránky, dokážeme si mnohem lépe definovat své cíle, rozhodovat se o budoucím 

povolání či vzdělávání a také si díky tomu více věříme v náročných situacích. Pracovní svět 

se dnes vyvíjí závratným tempem a není jednoduché říci, které profese zůstanou v kurzu, 

které znalosti máme dětem předat. Studenti odcházející ze školy by měli být spíše, než 

informacemi vybaveni takzvaně „soft skills“ dovednostmi. Umět se dobře vypořádat nejen 

s lidmi a jejich způsoby chování, ale také se sebou samými. Myslím si, že čím dříve dítě 

vedeme k těmto dovednostem, tím jsou pro něj přirozenější a má větší šanci v životě na 

úspěch v osobním i profesním životě. Tato práce je odrazem těchto myšlenek. V první části 

práce je teoreticky rozebrán vliv etické výchovy, jeho cíle, složky a metody. V praktické 

části jsem se zaměřila na mé pojetí etické výchovy v druhém ročníku základní školy. Zvláště 

co se mi osvědčilo při práci s třídním kolektivem během celého školního roku. Zásadní vliv 

má zde osobnost učitele a jeho komunikační schopnost. Dále je zde nastíněna práce s třídním 

kolektivem během začátku školního roku. Najdete zde soubor aktivit vedoucí k vzájemnému 

seznámení, rozvoji komunikace, sebepoznání a utvoření třídních pravidel.  
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1 SOUČASTNÉ POJETÍ ETICKÉ VÝCHOVY  

V dnešní přetechnizované době, kdy osobní přátelský kontakt mezi lidmi se díky počítačům 

vytrácí, se po malých krůčcích vracíme k tomu, co vlastně dělá člověka člověkem, k jeho 

charakteru, k mravnímu a slušnému chování, k etické výchově. Etická výchova se v poslední 

době dostává do středu pozornosti v řadě zemí. Některé jsou míle před námi v zavádění 

etické výchovy do škol a jiné spolu s námi pomalu prosazují výchovu osobnosti žáka před 

biflováním znalostí. V posledních desetiletích proběhlo a celém světě spousty výzkumů 

zabývající se otázkou rozvoje charakteru dítěte. Většina výzkumných týmů došla k závěru, 

že rozhodující faktor pozitivního vývoje charakteru je prosociálnost. A právě na základě 

těchto zjištění vytvořil začátkem 80 let 20.století prof. Robert Roche Olivar z nezávislé 

univerzity v Barcelony projekt „Etická výchova“.1  

Motyčka uvádí, že Roche Olivar se nechal inspirovat zejména následujícími myšlenkovými 

teoriemi, proudy: 

• kognitivně behaviorální psychologie – jednotlivé projevy chování jsou získány v 

průběhu socializace, ale důležitý vliv na člověka mají také jeho myšlenky, postoje 

očekávání; 

• David Goleman a jeho pojem emoční inteligence. Dle Golemana má člověk dvojí 

myšlení -   jedno které logicky uvažuje, druhé, které cítí. Životní úspěšnost ovlivňuje 

emoční inteligence až z 80 % - schopnost sám sebe motivovat a nevzdávat se v 

obtížných situacích, ovládat své pohnutky, náladu, zabránit úzkostem nervozitě, 

schopnost ovlivnit kvalitu myšlení, schopnost vcítit se do druhého; 

• humanistická psychologie R. Rogerse, zejména ve způsobu chování pedagoga vůči 

žákům – učitel by měl zaměřit pozornost na potřeby žáka, vztah učitel-žák by se měl 

zakládat na empatii, akceptování žáka a opravdovosti, tj. souladem mezi chováním a 

prožíváním učitele; 

• humanistická pedagogika – důraz na emocionální a vztahovou stránku výchovy; 

• kognitivní pedagogika – metoda hodnotové reflexe – pomocí otázek se učitel snaží 

přivést žáka k pochopení praktického významu zážitku.2 

                                                 
1 NĚMEC, Jaroslav (2010). Etika-etická výchova. Moderní vyučování, 2010(3), s. 5. 
2 MOTYČKA, P. Jak vychovává etická výchova. In: Moderní vyučování. ISSN 12116858 Roč. 13, č. 4 
(2007a), s. 6 
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Položme si nyní otázku, co chceme docílit etickou výchovou? Cílem etické výchovy je 

pozitivní ovlivňování postojů a chování dítěte směřovaného k vytváření hodnotového 

systému a jeho zvnitřnění.  Etická výchova nepředpokládá systém formálních pravidel. Je 

postavena na prožitku, který vede ke zvnitřnění postojů a ujasnění hodnot. Klíčovým 

termínem a cílem etické výchovy je prosociálnost.3 Etická výchova nabízí žákům osvojení 

nových dovedností zábavnou a nenásilnou formou prožitkové pedagogiky - (pamatuji si to, 

co jsem prožil). Pomáhá při základní orientaci v životě, seznamuje se základními hodnotami, 

učí vytvářet plnohodnotné vztahy k sobě i svému okolí, stmeluje kolektiv, posiluje vztah 

pedagog – žák, nabízí pomoc při řešení základních problémů, v hledání vlastní identity a 

životního povolání a smyslu. 

1.1 Prosociálnost  

Prosociálním nazýváme jednání zaměřené na pomoc anebo prospěch jiných osob, skupin, 

společenských cílů, ale bez toho, že by existovala jakákoliv odměna (např. finanční, 

pochvala, uznání) pro člověka, který tak jedná. Předpokladem prosociálního chování je 

vnitřní potřeba dělat to, co prospěje druhému. Cílem výchovy k prosociálnosti je, aby děti 

pocítily právě tuto vnitřní potřebu. Mezi charakteristiky prosociální osobnosti se uvádí např. 

projev soucitu s lidmi, které mají těžkosti; potěšení z obdarování někoho anebo rozdělení se 

s někým; namáhání se ve prospěch druhých; úspěchy druhých přijímá bez závisti.4 Motivem 

tohoto chování je vnitřní radost. Jednou z prvních autorek věnujících se formám 

prosociálního chování byla L. G. Wispé, která rozlišila následující formy: 

• Darování – finančních částek nebo darů 

• Sympatie a porozumění – pro tíživou situaci jiného 

• Pomoc při dosažení určitého cíle – například odstranění poruchy auta na silnici. 

• Nabídka ke spolupráci – vyjadřující ochotu spolupracovat s jinými ve prospěch těch, 

kteří to potřebují  

• Podpora – poskytovaná k dosažení nějakého cíle nebo zabránění ztrátě5 

                                                 
3 NOVÁKOVÁ, Marie. Učíme etickou výchovu. 2. Etické fórum ČR: Luxpress, 2009. ISBN 978-80-7130-

143-1. 
4 OLIVAR, Roberto Roche. Etická výchova: Učeb.texty pre vyučovanie predmetu ... na zákl.a stred.školách. 

Bratislava: Orbis pictus istropolitana, 1992. ISBN 80-7158-001-5. 
5 ZÁŠKODNÁ, Helena a Zdeněk MLČÁK. Osobnostní aspekty prosociálního chování a empatie. Praha: 

Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-306-6. 
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Označují společností pozitivně hodnocené chování, které je v souladu s obecně platnými a 

uznávanými normami. Představují aktivitu jedince zasahujícího v situaci, kdy jiný jedinec 

potřebuje pomoc. Dle Anny Klimekové patří k charakteristice prosociální osobnosti:  

• projevit soucit s lidmi, kteří mají těžkosti 

• těší se z obdarovávání druhých  

• pomáhá ve prospěch jiných lidí 

• těší se z úspěchu jiných lidí – nezávidí  

• má pochopení pro starosti druhých lidí 

• prožívá radosti i trápení s ostatními6 

Etická výchova podporuje prosociálnost, humanitní jednání člověka, pomáhá budovat 

harmonické vztahy v rodině, na pracovišti, mezi společenskými skupinami, národy. Žáky 

vybavuje sociálními dovednostmi nezbytnými pro úspěch v životě i ve společnosti. 

Prosociální osobnost má tyto charakteristické znaky:  

• navzdory složitosti problémů je optimistická 

• je oporou institucí 

• přináší nové věci 

• umí poskytnout pomoc 

• projevuje jistotu v ovládání skutečnosti 

• je empatická a osobně přitažlivá 

• má smysl pro humor 

• umí se odosobnit a získat následovníky7 

Kdybychom se podívali na úspěšné vůdčí osobnosti, mohli bychom konstatovat, že oplývají 

těmito rysy. Pozitivní sociální chování má hlubokou mravní dimenzi i pro život společnosti. 

V historii jsme byli svědky toho, kdy jedinec ovlivnil celou společnost nebo malá komunita 

celé národy v pozitivním i negativním smyslu.  

                                                 
6 KLIMEKOVÁ, Anna. Etika a mravná výchova. v Prešově: Prešovská univerzita v Prešově, 1999. ISBN 

80-88722-59-4. 
7 NOVÁKOVÁ, Marie. Učíme etickou výchovu. 2. Etické fórum ČR: Luxpress, 2009. ISBN 978-80-7130-
143-1. 
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1.2 Složky etické výchovy  

Po didaktické stránce má ETV svůj implicitní a explicitní rozměr. Implicitní rozměr, tj.  

etická výchova v širším slova smyslu zahrnuje takové uspořádání vyučovacího procesu a 

života školy, aby celá atmosféra školy a různé podněty související se životem školy pozitivně 

ovlivňovaly rozvoj charakteru dětí. V užším slova smyslu znamená etická výchova 

usměrňování školního společenství pomocí osobitých aktivit, které mají v učebních plánech 

vyhrazen svůj prostor. Roche Olivar si uvědomuje, že etika je širší pojem než prosociální 

jednání, ale právě výchova k prosociálnosti je základem eticky správného jednání. Etická 

výchova v užším slova smyslu má čtyři základní složky, které se vzájemně podmiňují a tvoří 

celek:8 

• Výchovný program – postupné osvojování sociálních dovedností v deseti krocích  

• Určitý styl výchovy-vyjádření pozitivních citů k dítěti, získání dítěte ke spolupráci. 

Výchovný styl pak vytvoří ve třídě atmosféru podobnou v rodině. Důležitá je 

osobnost pedagoga.  

• Používání osobitých výchovných metod, které poskytují dětem zkušenost anebo 

možnost vytvořit si vlastní názor.   

• Rozvíjení prosociálnosti – program, styly, metody a způsoby výchovy umožňují 

vytvoření vlastních názorů a osvojení etických postojů a chování. 9 

A jak říká Roche Olivar, nebýt této čtvrté složky, mohlo by se stát, že vychováme 

společensky dobře adaptovaného, vzdělaného a tvořivého, avšak egoistického a 

bezohledného člověka.10  

1.2.1  Výchovný program 

Úspěšnost etické výchovy je založena na propracované a logické struktuře výchovného 

programu. Jde o objevení a zvnitřnění pozitivních hodnot, nikoliv o příkazy či dokonce 

zákazy. Jedná se o desetistupňový program, kdy cílem každého stupně je nabytí určité 

sociální dovednosti. Jednotlivá témata jsou za sebou seřazena podle náročnosti, proto zde 

důležitou roli hraje systematická práce se žáky v procesu osvojování žádaných schopností. 

                                                 
8 OLIVAR, Roberto Roche. Etická výchova: Učeb.texty pre vyučovanie predmetu ... na zákl.a stred.školách. 
Bratislava: Orbis pictus istropolitana, 1992. ISBN 80-7158-001-5. 
9 NĚMEC, Jaroslav (2010). Etika-etická výchova. Moderní vyučování, 2010(3), 5. 
10 OLIVAR, Roberto Roche. Etická výchova: Učeb.texty pre vyučovanie predmetu ... na zákl.a stred.školách. 
Bratislava: Orbis pictus istropolitana, 1992. ISBN 80-7158-001-5. 
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Žáci postupně získávají zdatnost v dané oblasti a tím postupují po pomyslných vzestupně 

řazených stupních programu. (viz. obr.1) 

 

10. Prosociálnost ve veřejném životě – solidarita 

se sociálně slabšími, menšinami. řešení 

celospolečenských problémů.  

 

9. Pomoc, přátelství, spolupráce – rozvíjení schopnost 

spolupráce, pomoci, obdarovávání, přátelství i k 

nesympatickým lidem.  

 

8. Reálné a zobrazené vzory – výchova kritického diváka ve 

vztahu k médiím. Hledání pozitivních vzorů. 

 

7. Asertivita – rozvoj schopnosti zaujmout názor, formulovat ho a 

obhájit s respektem a zájmem o druhého. Obrana proti manipulaci. 

 

6. Empatie – úkolem je naučit žáky vcítit se do citů a postojů 

druhých. Umět jim naslouchat, vžít se do jejich situace.  

 

5. Vyjadřování a komunikace citů – umět vyjádřit city, pracovat s nimi, 

usměrňovat je, což jim také pomáhá při zvládání agresivity.  

 

4. Tvořivost a iniciativa – rozvíjení tvořivého myšlení dítěte, umění rychle 

reagovat na problém, změnu. Rozvoj představivosti, vidět souvislosti, 

originalitu. 

 

3. Pozitivní hodnocení druhých – přijetí druhého s jeho chybami, učí žáky 

kladně hodnotit druhé, chválit. Nacházet kladné stránky, pojmenovat je a ocenit.  

 2. Důstojnost lidské osoby, pozitivní hodnocení sebe, úcta k sobě – zdravé 

sebehodnocení, poznání silných a slabých stránek, hry na sebepoznání a sebepřijetí. 

1. komunikace – seznámení s verbální i neverbální komunikací, stmelení kolektivu, 

pomáháme s aktivním nasloucháním a vedením dialogu.  

Obrázek č.1 – Program etické výchovy – tematické schody  

Druhou část výchovného programu tvoří aplikační témata. Bez zvládnutí první částí 

programu, by výzvy na ochranu přírody, změny konzumního života nebo etiku rodinného 

života byly neúčinné. V programu jsou i témata zaměřená na aplikaci prosociálnosti do 
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různých témat života – rodina, ve které žiji, ekonomické hodnoty, výchova k sexuálnímu 

zdraví, vztah k životnímu prostředí, duchovní rozměr člověka atd.11 

1.2.2  Výchovný styl  

Výchovným stylem chápeme určitý přístup učitele k žákům. Efektivita Etické výchovy do 

vysoké míry závisí právě na vztahu mezi učitelem a žáky. Etická výchova je především 

vztah-laskavý, přátelský, partnerský, založený na vzájemné úctě a respektu, ale zároveň 

vztah náročný ve svých požadavcích a také důsledný.12 Pravidla výchovného stylu Etické 

výchovy shrnula Marie Nováková: 

• Vytvořme ze třídy výchovné společenství  

• Přijměme druhého takového, jaký je, vyjádřit mu sympatie. 

• Připisujme pozitivní vlastnosti 

• Stanovme jasná a splnitelná pravidla hry 

• Reagujme na negativní jevy klidným poukázáním na jejich důsledky  

• Vybízejme k prosociálnosti.  

• Odměny a tresty používejme přiměřeně a opatrně 

• Zapojme do výchovného procesu i rodiče.  

• Vytvářejme radostnou atmosféru 

 

1.2.3  Metody  

Výchovné metody etické výchovy žáky zaujmou a současně nenásilně nasměrují k dosažení 

výchovných cílů v souladu s výchovným programem. Projekt etické výchovy volí různé 

metody práce – podle věku dětí, typu třídy, specifiky pedagoga, jeho vloh a dovedností. Děti 

se učí z vlastního prožívání a zážitků, které pak přirozeně ovlivňují jejich postoje a jednání, 

metody tak bývají označovány jako zážitkové učení. Učitel je v pozadí, pouze vytvoří 

zajímavou situaci a pak nechá děti uvažovat, diskutovat, experimentovat. Učitel je v podstatě 

moderátor, děti se vychovávají samy.13  

                                                 
11 Složky etické výchovy. Etická výchova. [online]. [cit. 2018-12-12]. Dostupné z: 
http://www.etickavychova.cz/slozky-eticke-vychovy/ . 
12 NOVÁKOVÁ, Marie. Učíme etickou výchovu. 2. Etické fórum ČR: Luxpress, 2009. ISBN 978-80-7130-
143-1. 
13 OLIVAR, Roberto Roche. Etická výchova: Učeb.texty pre vyučovanie predmetu ... na zákl.a stred.školách. 
Bratislava: Orbis pictus istropolitana, 1992. ISBN 80-7158-001-5. 
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Obecně však lze všechny metody nazvat pojmem zážitkové. Při učení prostřednictvím 

zážitku je základem vlastní aktivita účastníků, kdy díky vynaložené energii a osobnímu 

prožití určité situace vzniká zkušenost. Nezbytné je vždy zpracování zážitků – jejich reflexe 

a propojení zkušenosti s reálným životem, abychom dosáhli žádoucího působení na žákovu 

postojovou či hodnotovou orientaci. Pro znázornění procesu se nejčastěji užívá tzv. Kolbův 

cyklus. ( viz.obr. č.2 )14  

Obrázek č.2 – Kolbův cyklus  

 

 

 

 

 

 

 

Nejpoužívanějšími metodami jsou metody anketové (dialog, diskuze), zkušenostní metody 

(didaktické hry, hraní rolí, scénky a simulační hry). Nováková uvádí za nejrozšířenější: 

zaznamenávání scén z filmů, shromažďování novinových článků, interview, psychohry, 

projektové vyučování, práce s obrazem a hudbou, skupinová spolupráce, dramatizace, 

kooperativní učení, práci v kruhu, diskuzi, brainstorming, myšlenkové mapy a další. 15 

  

1.2.4  Vyučovací proces   

Vyučovací proces je prostředkem k dosahování kýžených cílů. Na oficiálních stránkách 

etické výchovy se můžeme dočíst, že každá lekce Etické výchovy je rozdělena do 4 fází a 

probíhá podle následujícího vzorce:  

• Senzibilizace – týká se kognitivní i afektivní stránky osobnosti, jde o jakési naladění 

na připravenou látku hodiny. Pochopení a emocionální ztotožnění se s tématem. 

Mezi typické formy práce zde patří hry, pohádky. 

                                                 
14 [online]. In: . [cit. 2018-12-30]. Dostupné z: https://managementmania.com/cs/kolbuv-cyklus-uceni 
15 NOVÁKOVÁ, Marie. Učíme etickou výchovu. 2. Etické fórum ČR: Luxpress, 2009. ISBN 978-80-7130-
143-1. 
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• Hodnotová reflexe – je souvztažná s 1. fází, důležitost reflexe je v uvědomění a 

vyjádření postojů k předestřenému námětu. Snaha o pochopení motivů a vede ke 

zdůvodnění. Typickými formami práce jsou dialog, hodnocení, chvíle ticha. 

Marie Nováková uvádí Desatero pro hodnotovou reflexi:  

1. Motivujte skupinu k vyjádření jejího názoru (atmosféra otevřenosti).  

2. Vytvořte prostor a podmínky pro vyjádření vlastního názoru pro všechny (čas, 

atmosféra a přijetí).  

3. Svůj názor vyslovujte vždy mezi posledními, nikdy se nevnucujte.  

4. Používejte nehodnotící jazyk.  

5. Téma diskuze veďte od obecného (známého) ke speciálnímu (jedinečnému).  

6. Dbejte na dodržení pravidel diskuze.  

7. Připravte si předem otázky se zřetelem k cíli aktivity.   

8. Vyhněte se kritice.  

9. Chvalte i dílčí postřehy, motivujte pochvalou.  

10. Buďte tvořiví. Reagujte na konkrétní situaci. Problémy mají přednost.16  

 

• Nácvik ve třídě – jedná se o různé praktické aktivity, na které žáci dostávají zpětnou 

vazbu. Uvědomění si jednání, které je správné a žádoucí, ještě samo o sobě 

neznamená, že se takovým jednáním bude v praxi řídit. Z tohoto důvodu je v 

hodinách Etické výchovy zařazen nácvik dané dovednosti. Tento nácvik za 

přítomnosti pedagoga umožňuje prožitek přijetí žáka učitelem i třídou, přináší 

pozitivní motivaci, upevnění postojů a hodnot. Nácvik může být proveden formou 

divadla, rozhovoru, cvičení v určitém neverbálním či verbálním projevu 

• Reálná zkušenost – zevšeobecnění a transfer – jádro celého působení pro samotný 

život, snaha o uvědomění si a propojení závěrů s reálným životem. 

Odehrává se už v sociální sféře žáka bez přítomnosti pedagoga (zkušenost v rodině, 

na ulici a mezi kamarády).  

Hodnotová reflexe spojená s nácvikem ve třídě je důležitá pro žákův prožitek 

správného chování a jednání. Je však také důležité, aby se etické chování žáka 

přesunulo z vyučování do praxe, a tak přineslo do života pozitivní změnu. Proto je 

žákům doporučováno, aby si vedli různé deníčky pozorování (svého chování i 

                                                 
16 NOVÁKOVÁ, Marie. Učíme etickou výchovu. 2. Etické fórum ČR: Luxpress, 2009. ISBN 978-80-7130-
143-1. 
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chování druhých), vyprávěli si o svých prožitcích s rodiči nebo kamarády, na určité 

téma udělali rozhovor např. s babičkou, skautským vedoucím nebo si povídali s 

rodinou při společném posezení u televize atd.  

Nácvik sociální dovednosti se uzavírá, když žák své zkušenosti přináší zase zpět do 

hodin Etické výchovy a při hodnotové reflexi k ní zaujme pozitivní postoj. 17 

                                                 
17 [online]. In: . [cit. 2018-12-31]. Dostupné z: http://www.etickavychova.cz/slozky-eticke-vychovy/ 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST  

Učím na základní škole již patnáctým rokem. Zabývám se učitelstvím prvního stupně a 

speciální pedagogikou. Vzhledem k tomu, že etická výchova by měla být součástí vyučování 

již od útlého věku, tuto práci zaměřuji na prolínání této výchovy do všech předmětů 

v druhém ročníku základní školy. Děti v mladším školním věku jsou díky své vnímavější 

povaze otevřenější a nenásilně je můžeme vést k rozvoji jejich osobnosti napříč 

vzděláváním. Každý začátek školního roku je po prázdninách pro děti těžký. Zvlášť, když 

přicházejí do kolektivu noví spolužáci. Praktická část je zaměřena zpočátku na poznávání se 

navzájem, na začlenění nových členů do kolektivu, zavedení pravidel třídy a rozvoj 

komunikace. Postupně jsou aktivity specifičtější na rozvoj prosociálnosti a náročnější 

nejenom na spolupráci jednotlivých členů, ale i na následnou reflexi jednotlivých aktivit. 

Vzhledem k věku dětí a možnostem třídního učitele trávit s žáky většinu, ne-li celou dobu 

výuky, je možnost působení pedagoga dlouhodobá a efektivní. Podíváme se na aktivity, které 

se osvědčily v práci se třídou po celou dobu školního roku. Pokusím se zde nastínit příklady 

zapojení rozličných aktivit napříč různými předměty.   

2.1 Aktivity prolínající se napříč předměty po dobu celého 

školního roku  

Na počátku školního roku je již na naší škole zvykem, že prvních pár dní jsou se svou třídou 

třídní učitelé. Má to velký význam pro navázání vztahů a vytvoření pozitivní atmosféry ve 

třídě. Pokud se objevují noví spolužáci, máme jedinečnou možnost pro jejich snadnější 

zapojení do kolektivu. Celosvětové zkušenosti naznačují, že klima třídy je možné pomocí 

vhodných intervenčních kroků ovlivňovat. Bezpečné klima školních tříd je důležitým 

prvkem efektivního vyučovacího procesu a optimálního rozvoje vzdělávacího potenciálu 

žáků.18  

2.1.1 Komunitní kruh 

Vytvářet a rozvíjet ve třídě vztahy založené na důvěře, úctě a respektu jsou důležitým 

předpokladem úspěšné socializační funkce školy. Jednou z metod zajištění pohodového 

                                                 
18 FRIEDLOVÁ, Karin. Práce s třídním kolektivem. Praha: Národního ústavu pro vzdělávání, 2012. ISBN 
978-80-87652-70-1. 
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prostředí ve škole je komunitní kruh (komunita-společenství). Jde o společné setkání v kruhu 

všech žáků třídy a pedagoga, většinou třídního učitele. Cílem komunitního kruhu je rozvíjení 

vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitost a přijetí pro každého žáka. V první řadě 

jde o navození prožitku společenství a výměnu informací, které se týkají postojů, názorů a 

pocitů žáků. Aby komunitní kruh plnil toto poslání, musí se stát pravidelnou součástí života 

a dění ve třídě a škole. Nutnou podmínkou pro úspěšné používání komunitního kruhu je 

vytvoření pocitu bezpečí u každého žáka ve třídě, který zajišťují čtyři základní pravidla. 

• Prvním je pravidlo naslouchání 

Právo mluvit má jen ten, který má v ruce určitý předmět (balonek, kamínek), který je 

předáván postupně po kruhu z ruky do ruky. Naslouchání je podmínkou úspěšné komunikace 

a výrazem respektu k druhým. Pravidlo platí pro všechny v kruhu stejně, tedy i pro učitele. 

• Druhým pravidlem je právo nemluvit 

Zajišťuje pocit bezpečí mezi žáky. Jak putuje předmět po kruhu, stává se, že některý z žáků 

se nechce vyjádřit. Pak má právo se nevyjádřit k tématu a předává bez vysvětlování předmět 

dál. 

• Třetím pravidlem je pravidlo úcty 

Žáky učíme, aby o každém v kruhu, přítomném či nepřítomném, mluvil slušně, nikoho 

konkrétního nekritizoval a nikomu se nevysmíval. 

• Čtvrtým pravidlem je zásada diskrétnosti, zachování soukromí 

Žáky vedeme k tomu, aby se v komunitním kruhu neobávali říci, co potřebují a zároveň, aby 

se to, co řeknou, nestalo za chvíli veřejným tajemstvím.19 V komunitním kruhu se neshrnuje 

to, co zaznělo, nedělají se závěry, nic se neinterpretuje.  

Náhled do praxe:  

Komunitní kruh jsme v tomto školním roce zařadili jako důležitou součástí naší práce. 

V pondělí jsme začínali sdílením zážitků z víkendu a v pátek jsme zakončovali reflexí (co 

se nám tento týden povedlo, co jsme se naučili atp.). Na začátku je vhodné ztvárnit všechna 

čtyři pravidla graficky (pomocí piktogramů) a položit je do středu kruhu. Bylo důležité si 

s dětmi tato pravidla vysvětlit a citlivě na dodržování dbát. Při porušení pravidla pak mohl 

                                                 
19 FRIEDLOVÁ, Karin. Práce s třídním kolektivem. Praha: Národního ústavu pro vzdělávání, 2012. ISBN 
978-80-87652-70-1. 
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beze slov kdokoli z žáků nebo učitel ukázat na příslušný piktogram. Drobný předmět, který 

symbolizuje právo hovořit, má být příjemný do dlaně. Zvolili jsme si malého plyšáka a 

společně jej pojmenovali „Kecálek“.   Vzhledem k věku dětí, byl z počátku problém vydržet 

poslouchat své spolužáky a trpělivě čekat na předané slovo.  Postupem času se vše 

zlepšovalo a problém naslouchání převládal většinou u dětí, které měly postupně 

diagnostikovány speciální vzdělávací potřeby. Během měsíce října jsme začali komunitní 

kruh využívat i při výuce. Komunikace v kruhu tváří v tvář podněcovala děti k lepšímu 

zapojení do výuky, diskuzi k danému tématu a snadnějšímu přenesení pravidel komunitního 

kruhu do výuky.   

2.1.2 Organizace třídy  

Třídu je potřeba chápat nejen jako místo, kde se děti učí, ale jako místo, kde část dne 

společně žijí. Uspořádání třídy může významně ovlivňovat psychosociální klima a 

atmosféru třídy. Pro prostředí třídy je důležitá výzdoba, možnost odkládat a vystavovat různé 

výrobky apod. Každý rád vidí vystavenou práci, kterou vytvářel. V prostoru třídy hraje roli 

i umístění nástěnek, „pravidel“ či různých sdělení, která pro děti považujeme za důležitá. 

My máme ve třídě nejvíce informací na dveřích nebo nástěnkách v úrovni očí. Do prostředí 

třídy patří i vyčleňování osobního prostoru, který každý žák může využít pro sebe a pro své 

pomůcky. Pod lavicí mají všichni své boxy, kde mají své pomůcky na výuku. (nůžky, 

lepidlo, kartičky, kostky apd.) Vzadu třídy má každý papírový kancelářský kastlík, který 

slouží k uchovávání projektů, pracovních listů, osobních časopisů na čtení. Uspořádání lavic 

hraje ve třídě důležitou úlohu. Uspořádání do kruhu, půlkruhu (podkovy) či různých skupin 

mnohem lépe podporuje vzájemnou komunikaci a spolupráci. Mě se nejvíce osvědčilo 

uspořádání do takzvaných „Hnízd“. Děti na sebe navzájem vidí a lépe si mohou vzájemně 

pomoci. Děti, které jsou jinak vylučované či nezapadají snadno mezi své vrstevníky, se v 

takto zorganizované třídě mohou cítit více součástí skupiny a mají tu více příležitostí k 

drobným interakcím. Dvacet šest druháčků, kteří potřebují individuální přístup a zároveň 

interakci se spolužáky ocenilo toto uspořádání. Chtěla jsem, aby děti měly interakci hlavně 

mezi sebou v rámci spolupráce. Hlavním mottem mé třídy byla hlavně radost z objevování 

a učení se novým věcem hravým způsobem. Samozřejmě i tady se najde nějaká nevýhoda, 

jako u všeho má každá mince dvě strany, toto uspořádání děti svádí ke větší interakci mezi 

sebou a musí mít jasně stanovená pravidla, které se dodržují, aby ve třídě nenastal hluk a 

chaos. 
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Obrázek č.3 – Organizace třídy 

2.1.3 Spolupráce s rodiči 

Komunikace rodičů se školou je nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Otevřená a 

důvěrná komunikace mezi rodinou a školou je dobrým předpokladem pro úspěšnou 

několikaletou spolupráci. Proto bychom měli věnovat pozornost především počátečnímu 

nastavení komunikace, od níž se bude odvíjet další. Pro školu je důležité vytvořit podmínky 

pro fungování partnerského vztahu s rodiči, navázat s rodiči žáků pravidelný kontakt a 

nabízet jim různé formy spolupráce, které nejlépe zohledňují jejich potřeby a možnosti. 

Zdůrazňují především vztah, který je založen na empatii, kongruenci (opravdovosti) či na 

bezvýhradném přijetí. Rodič, který uvidí, že vnímáme jeho pocity a těžkosti, rodič, jemuž 

dáme najevo respekt k jeho jedinečnosti a celkové osobnosti, přestože nesouhlasíme s jeho 

činy, rodič, který si odnese zážitek, že ho plně vnímáme a opravdu se zajímáme o jeho dítě 

i o něj samotného, bude mnohem příznivěji nastaven s námi dále spolupracovat a řešit 

problémy svého dítěte, a to i přesto, že s námi nemusí souhlasit.20 Rodiče jsou našimi 

nejbližšími partnery ve vzdělávání a tvorbě osobnosti dítěte. Mnohdy do nás vkládají větší 

či menší důvěru. V dnešní době se rodič stal zákazníkem, klientem školy, který má velké 

nároky na práci učitele. Nikdy nezměníme tento vztah silou, nýbrž neustálým respektujícím 

a podporujícím přístupem k rodiči i jeho dítěti. Budeme-li vnímat rodiče s pokorou a 

                                                 
20 BERANOVÁ, Kateřina. Formy spolupráce s rodinou založené na principech sociální práce. Praha: 

Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87652-68-8. 
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respektem k jeho stylu života a jeho zkušenostem, získáme neocenitelného partnera ve 

vzdělávání jeho dětí. Uděláme tím další krok k tomu, aby se škola stala bezpečným a 

příjemným místem pro získávání nových informací.  

Náhled do praxe:  

Podívejme se na základní pravidla spolupráce s rodiči, které se v průběhu mé praxe 

osvědčila:  

• být vůči rodiči čestný a upřímný a být plně přítomen tomu, co se právě odehrává. 

• snažíme se odstranit obavy, pomáháme vytvořit příznivou atmosféru 

• individuální přístup bez předsudků-snažíme se přijímat rodiče a celou jeho osobnost 

bez hodnocení jeho postojů a chování (nehodnotící postoj, nemoralizování – tj. 

nepřipisovat rodiči vinu) 

• buďme empatičtí – i rodiče, stejně jako my sami, potřebují cítit, že se jim někdo snaží 

porozumět a vnímá jejich těžkosti 

• používáme techniky aktivního naslouchání – pečlivě sledujeme, co nám druhá strana 

sděluje. Snažíme se nejen porozumět, ale také se vcítit 

• dovolme sobě i jiným slušně vyjadřovat to, co se nám líbí či nelíbí (snažme se 

nevnímat nepříjemná sdělení příliš osobně, spíše na ně nazírejme jako rodičovo 

„pozvání ke spolupráci“) 

• přizpůsobovat své vyjadřování vyjadřovacím schopnostem rodiče, a ujišťovat se, zda 

nám dobře porozuměl (hovořit lidsky a srozumitelně)  

• dbát na diskrétnost při komunikaci, dobrou volbou místa, času, nepouštění informací 

na veřejnosti 

• při problémech dávat přednost osobní komunikaci  

• nejúčinnější je problémy předvídat a předcházet jim, včasná konzultace dokáže 

ušetřit nervy a čas nejednomu účastníkovi   

Spolupráce s rodiči je na nadstandardní úrovni díky tradičním akcím, jakou jsou Akademie, 

vánoční jarmark, třídní schůzky formou individuálních konzultací. Spolupráce již začíná 

před vstupem dětí do I. ročníku. Rodiče jsou ve škole vítání na Dni otevřených dveří pro 

předškoláky, ve „Škole na nečisto“, na společné schůzce před vstupem do první třídy. 

Rodiny mají velký vliv na úspěch svých dětí. Když učitel úzce spolupracuje s rodiči a pracují 

společně na podpoře vzdělávání, žáky škola více baví, mají tendenci lépe ve škole prospívat 

a chovat se lépe. Rodiče mají možnost si kdykoliv se mnou domluvit schůzku. V případě, 
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kdy cítím, že se objevuje problém v osobní či vzdělávací oblasti, volám rodiče ke konzultaci 

ihned. Brzké navázání spolupráce se jeví jako velmi efektní.  

 

2.1.4 Aktivizační metody výuky 

Učení a chování žáků není pouze individuální záležitostí, ale je ovlivňováno mikrosociálním 

prostředím, v němž se žáci pohybují. Platí to zejména o sociálním prostředí konkrétní školní 

třídy. Používání modernějších vyučovacích metod podporuje dobré klima třídy a aktivizuje 

žáky k lepším výkonům. Pestré výukové metody jsou nejdůležitějším prvkem motivace, 

základ pro zapojení žáků do smysluplné školní práce. Pokud chceme mít aktivně pracující 

třídu, musíme žákům předložit nabídku pestrých, zábavných a prakticky zaměřených aktivit. 

Vhodně vybrané a realizované výukové metody jsou skvělou prevencí proti nekázni, apatii 

a jinému nevhodnému chování žáků. Používáním různých metod má na předvedení dobré 

práce a dosažení úspěchu příležitost větší počet žáků, což opět podporuje dobré třídní klima. 

Samozřejmě samotné metody by nestačily. Třídní klima může učitel velmi zásadně ovlivnit 

pozitivním směrem, přičemž se opírá zejména o tyto složky své didaktické práce: 

• metody, aktivity, formy práce (tedy to, jak učí);  

• hodnocení (to, jak hodnotí, klasifikace, ústní hodnocení atd.); 

• odměny a tresty (jak a co odměňuje a trestá, jak odměny a tresty vysvětluje apod.); 

• komunikace (jak učitel komunikuje, oslovuje žáky, jaká jsou pravidla komunikace 

atd.); 

• spoluúčast žáků (tedy to, na čem se podílejí, o čem při výuce rozhodují atd.);  

• pravidla (jaká pravidla ve třídě učitel vymáhá a jakým způsobem). 

Procesy ve třídě je nutné chápat celistvě, jeden prvek ovlivňuje druhý.21 

Mezi nejčastěji používané metody jsou takzvané aktivizační. Kladou důraz na aktivitu žáků, 

rozvíjí komunikaci a spolupráci. Jsou však velice náročné na přípravu vyučujícího a mnohdy 

tato náročnost na čas způsobí, že učitel od těchto metod odstoupí. Do této skupiny řadíme: 

• Výukové projekty (projektovou výuku) 

• Skupinovou a kooperativní výuku. 

                                                 
21 ČAPEK, Robert. Moderní didaktika: lexikon výukových a hodnoticích metod. Praha: Grada, 2015. 

Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-3450-7. 
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• Partnerskou výuku. 

• Kritické myšlení. 

• Projektovou výuku (metodu). 

• Otevřené učení. 

• Učení v životních situacích. 

 

 

 

 

 

 

Jsou to postupy, které vedou výuku tak, aby se výchovně vzdělávacích cílů dosahovalo 

hlavně na základě vlastní učební práce žáků, přičemž se klade důraz na myšlení a řešení 

problémů. Metody vysoce efektivní ve vztahu k osvojovaným vědomostem a dovednostem 

i ve vztahu k rozvoji myšlení, představivosti, fantazie, tvůrčích schopností…atd. 22 

Velmi mě v tomto tématu oslovila kniha Roberta Čapka „Moderní didaktika“. Je to ucelený 

přehled rozličných výukových i hodnotících metod. Po určitém čase jsem cítila, že se učení 

pro mě stává jednoduchým stereotypem, ale tato publikace mi ukázala, co vše ještě můžu 

vyzkoušet se svými žáky, aby je učení bavilo.  Zapojení každého žáka do výuky dle jeho 

možností předchází problémům ve třídě, zvyšuje sebevědomí slabších žáků, vědomí vlastní 

hodnoty a sebeúcty. Podporuje vzájemnou spolupráci ve třídě a posiluje třídní kolektiv. Od 

frontálního způsobu předávání informací jsem již pomalu upustila a čím dál častěji jsou 

aktivizační metody spolu s etickou výchovou zařazovány do mé výuky. Jak již bylo psáno, 

je to mnohdy náročné na přípravu pomůcek a materiálů do hodin, ale pokroky dětí a 

vzájemný soulad při plnění úkolů vás samotné motivuje pokračovat dále ve tvorbě nových 

materiálů.  

                                                 
22 SITNÁ, Dagmar. Metody aktivního vyučování: spolupráce žáků ve skupinách. Vyd. 2. Praha: Portál, 

2013. ISBN 978-80-262-0404-6. 
 

Obrázek č.4 – Tvořivá škola v matematice 
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Obrázek č.6  - Projekt – můj mazlíček Obrázek č.7  - Projekt – moje rodina 

 

Obrázek č.5 – Ukázky pomůcek pro tvořivou výuku 

 

 

Obrázek č.8  - Ukázky pomůcek pro výuku  
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2.1.5 Práce se třídou  

V průběhu své práce se setkávám se studenty na řízené praxi a začínajícími kolegy, kteří 

někdy mívají obavy z toho, jak obstojí před žáky, jak si udrží pořádek a kázeň. Někomu je 

dáno a vůbec nezáleží na tom, zda se jedná o dvoumetrového svalovce či subtilní dívenku, 

jiný se musí dopracovat k pohodě ve třídě cestou trnitější. Uvědomuji si, že pěkné klima ve 

školní třídě nevzniká samo od sebe, ale jedná se o systém složitých mezilidských vztahů. 

Probíhají zde dlouhodobé sociální interakce, jejich subjektivní i sdílené vnímání a 

hodnocení, typické pro danou třídu a daného učitele po několik měsíců či let. Základem 

sdílení vzájemných pocitů a vztahů je správná komunikace mezi všemi zúčastněnými. Dnes 

již přirozená autorita učitele není. Vědomému předcházení problémům pomůže učitel, který 

ví, jak na to. Nabídnu vám několik zkušeností, které vycházejí z činnostního učení, a které 

se mi osvědčily:  

• Dodržujte co nejobjektivnější způsob hodnocení a klasifikace, používejte slovní 

dovětky, formativní hodnocení; při každém vysvědčení dětem dávám dopisy, ve 

kterých je zhodnocena jejich práce v jednotlivých předmětech, chování ke 

spolužákům, jejich silné i slabé stránky 

• Udržujte příjemnou atmosféru, najděte něco i k zasmání; třída plná odlehčené 

pohody zvládne následně i řešení složitějších problémů 

• Snažte se třídu ovládat celou svou osobností – měnící se silou hlasu, tempem řeči, 

pomlkami a očima. Místo napomenutí někdy stačí přestat mluvit a jen se zadívat, 

popojít blíž nebo zklidnit položením ruky na rameno. 

• Vedeme žáky k hovoru a vzájemné komunikaci Žáci se učí formulovat otázky, 

navzájem se vyvolávají, odpovídají si, předávají si slovo, pracují ve skupinách, učí 

se komunikovat s učitelem a spolužáky, vést diskuzi. 

• Zapojte do práce celou třídu. Kdo má činnost, nezlobí! Střídejte činnosti, aby 

postupně byly vhodné pro všechny učební typy, měňte metody. Samostatně objevené 

řešení problému je předpokladem k trvalému osvojení učiva. I takto předanou látku 

je však třeba upevňovat opakováním. 

• Výuku přibližujeme skutečnému životu, dbáme na zapojení všech smyslů 

• Počítejte s tím, že vás někdo rozčílí, rozzlobí nebo naštve. Než napíšete sdělení 

rodičům, zvažte, zda nejednáte v afektu. 
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• Využíváme zpětnou vazbu, žáky vedeme k samokontrole a práci s chybou. Pokud 

chybu nepokládáme za prohřešek, naučíme žáky bez obav vyjadřovat vlastní názory 

a poznatky. 

• Dodržujte své sliby. Nesplníte-li, omluvte se. Na druhé straně buďte velkorysí 

k vyvíjející se osobnosti, nebazírujte na nepodstatném, při řešení problému si 

zachovejte nadhled. 

• Žáky nepřetěžujeme a využíváme diferenciace. Měli by dostat prostor k pochopení a 

zvládnutí učiva. Umožňujeme jim učit se postupně, podle jejich individuálního 

tempa. 

• Pozitivní hodnocení je velmi silný motivační a výchovný prvek, a proto je využíváme 

v celém procesu učení. Může mít podobu ústní pochvaly, drobných odměn, jako jsou 

hvězdičky, razítka atp., nebo udělení „jedničky“. Rozumíme jím ale také pozitivní 

ladění hodnotících soudů, projevování zájmu o názory žáků, dodávání sebedůvěry 

žákům a jejich povzbuzování.23 

Učitel je zejména organizátorem, rádcem, průvodcem ve světě informací, oporou pro žáky. 

V chování jednotlivých učitelů existují značné rozdíly. Každý učitel používá své vlastní 

způsoby komunikace s žáky, některý mluví často v hodině, jiný hovoří méně, některý žáky 

často chválí a jiný je často napomíná. Učitel tímto svým chováním vytváří specifické 

komunikační klima, má vliv na charakter celého života ve třídě. Není jednoduché použít 

správnou věc na správném místě. V první řadě jde hlavně o osobnostní nastavení učitelů. 

Snad pomůže nastínění těchto pomocných nápadů začínajícím pedagogům v hledání své 

osobní cesty k dětem a ke svému nápaditému učebnímu stylu.   

 

2.2 Aktivity na počátek školního roku 

Jedná se o soubor sociálních her, aktivit a činností určených pro žáky druhého ročníku 

základní školy. Právě herní prvky zde mají za úkol odbourávat napětí ve třídě, zábavnou 

formou vedou žáky k prožívání pospolitosti, ke spolupráci, sdílení. Pokud chceme vytvářet 

ve školní třídě zdravé vztahy, musíme se zabývat řadou důležitých jevů – komunikací, 

hodnotami, rozhodováním, různými formami a způsoby chování a jednání, seberegulací 

                                                 
23 [online]. [cit. 2019-07-01]. Dostupné z: https://www.tvorivaskola.cz/tvoriva-skola-desatero/t1129 
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a zpětnou vazbou. Díky tomu mohou skupinové vztahy působit na jednotlivce. Školní třída 

se tak může stát prostředím, kde se žáci naučí mnoha sociálním dovednostem a sníží se také 

riziko výskytu sociálně patologických jevů. Učitelé budou mít méně problémové třídy, 

pokud budou schopni působit na své žáky tak, aby u nich rozvíjeli schopnosti důvěry, 

komunikace, spolupráce a sebepoznání. Aby učitel byl schopen tyto dovednosti předávat, 

musí mít vlastní zkušenost s výcvikem, který tyto charakteristiky rozvíjí. Navíc sám musí 

být schopen důvěry, spolupráce, musí umět komunikovat a komunikaci (verbální 

i neverbální) rozumět a také musí mít náhled na to, jak působí na ostatní (sebepoznání). 

Nesmí se bát zpětné vazby a nesmí se vyhýbat hodnocení rodičů, kolegů a vlastních žáků.24 

Pojďme se tedy vrátit na počátek školního roku, kde máme jedinečnou možnost prožít 

s dětmi jako třídní učitel vzácný čas při utváření vtahů. Pokusme si s nimi ty první hodiny 

pořádně užít a vytěžit z nich maximum pro dny nadcházející! Nechte se inspirovat 

aktivitami, které zpříjemní první setkání po prázdninách, usnadní seznamování s novými 

žáky či pomohou rozlámat ledy. Věřím tomu, že si z uvedených aktivit vyberete a svou třídu 

více poznáte. Aktivity jsou rozděleny do základních témat, které si můžete rozdělit do 

několika počátečních dnů. Záleží na množství času a třídě se kterou nyní pracujete. Na 

začátku každého tématu je potřebná senzibilizace. Uvedení do problematiky hravou formou. 

Následuje soubor aktivit na dané téma a na závěr tématu nebo jednotlivých aktivit je 

hodnotová reflexe či transfer do života. Ne každá aktivita má tuto reflexi uvedenou (aktivity 

jsou podobné a reflexe také), ale učitel při vybírání aktivit a sestavování her myslí na 

zhodnocení práce a zařazení reflexe i transféru do života 

 

2.2.1 Seznamovací hry 

Nejprve si sedneme s dětmi do kruhu a přivítáme se po prázdninách. Představíme si nové 

spolužáky.  

Název aktivit: Hry na seznamování 1 

Cíl: Seznámení se s kolektivem, rozvoj komunikace, která je základem dobře fungujícího 

kolektivu třídy, umění vyslovit jméno 

Věk: 6-8 let (2.ročník) 

                                                 
24 RŮŽIČKOVÁ, Dora, ed. Jak si rozumět ve třídě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 

Pedagogika v praxi. ISBN 978-80-244-3165-9. 
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Organizace : Nutno přečíst uvedené aktivity. Některé jsou pro celou třídu, jiné pro dvojice, 

skupiny.  

Senzibilizace: Přečteme dětem pohádku „Jak drak Hasík ke svému jménu přišel“.25 Každý 

z nás má své jméno, které nás provází celým životem. Pomocí her si zkusíme zapamatovat 

svá jména, naučíme se komunikovat mezi sebou navzájem. 

Popis aktivit:  

Představování  

Pomůcka: míč 

Popis: Skupina se postaví do kruhu, jedno dítě stojí s míčem uprostřed, hodí míč jinému 

dítěti v kruhu a řekne: "Jmenuju se…..... a jak se jmenuješ ty?" Dítě, které míč obdrží se 

představí a vymění si s uprostřed stojícím dítětem místo. Vše se pak opakuje. Varianta: míč 

putuje po okraji kruhu, kdo jej má v ruce musí říci jméno svého souseda, kterému míč 

podává.  

 

Seznamovací baba v kruhu  

Materiál: šátek  

Popis: Na šátku uděláme uzlík. Uprostřed kruhu je jeden žák, při vyslovení jména se žák 

snaží dotyčného najít a dát mu „babu“(šátkem).  Ten, kdo byl vyvolán, se snaží co nejrychleji 

vyslovit další jméno, jinak je „baba“. 

 

Pavučinka  

Materiál: klubko 

Popis: Skupina je v kruhu, jedno dítě pevně drží začátek klubka a představí se, pak klubko 

hodí dalšímu dítěti. To se představí, vlákno si podrží a klubko hází dále. Po vytvoření 

pavučiny ji můžeme rozplétat a u toho si zopakovat jméno dítěte držícího klubko před 

mluvčím. 

 

Kdo chybí?  

Materiál: padák, velká plachta 

                                                 
25 Jak drak Hasík ke svému jménu přišel [online]. [cit. 2019-07-02]. Dostupné z: 

http://hasik.cz/child/index.html 
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Popis: Všichni stojí v kruhu. Vedoucí je vyzve, aby se otočili zády do kruhu, zavřeli oči a 

čekali na další pokyn. Potom vedoucí odvede jednoho z hráčů do středu kruhu a schová ho 

pod plachtu, aby nebyl vůbec vidět. Pak řekne hráčům, aby se obrátili, otevřeli oči, rozhlédli 

se kolem sebe a rychle řekli jméno toho, kdo chybí. Sledujeme, za jak dlouho někdo řekne 

správné jméno. Ve středu kruhu se při menším počtu hráčů mohou vystřídat všichni. ten, 

který byl pod plachtou, vybírá dalšího hráče k ukrytí. 

Pro ztížení úkolu změní vedoucí postavení hráčů ve chvíli, kdy jsou otočeni a mají zavřené 

oči. Neměla by být na první pohled vidět mezera po vybraném hráči. 

Variace:Jeden z kruhu odejde tak daleko, aby skupinu neviděl a neslyšel. Potom se změní 

postavení hráčů v kruhu a jeden z nich se schová. Vybraný hráč se vrátí a má do 30 vteřin 

říci, kdo chybí. Tuto variantu lze brát také jako soupeření mezi oběma hráči. Uhodne-li hráč 

do 30 sekund jméno chybějícího, vyhrává. Nezjistí-li ho včas, je vítězství na straně ukrytého. 

 

Jak se jmenuji?  

Materiál: samolepící štítky, fixy 

Popis: Hráči napíší své jméno, tak jak chtějí, aby jej ostatní oslovovali. Ukryjí ho někam na 

své oblečení, např. na lem ponožky, do kapsy, pod límec, na podrážku, na rukáv……Děti se 

snaží najít, co největší počet jmen, aniž by se někoho dotkly. Mohou jen klást otázky typu: 

„Máš ho na podrážce? Mohl bys mi ukázat tvůj límec z druhé strany? Vyhrni si prosím pravý 

rukáv.“ Všechna jména, co objeví si zapíší. Po uplynutí časového limitu se posadí zpět do 

kroužku. Koordinátor hry se postupně postaví za hráče a ostatní se snaží říci jeho 

pojmenování.  

Hodnotová reflexe první části aktivit 

Pamatuješ si jména svých spolužáků? Co ti pomůže při zapamatování jména? Co cítíš, když 

si ostatní nemohou zapamatovat tvé jméno? Jak ti šlo představování? Vyslovuješ své jméno 

zřetelně?  

 

Říkají mi  

Popis: žáci se sesednou do kruhu. Učitel předvede přehnaný styl proslovu. Např. jako 

královna, kouzelník, slavný hrdina, dirigent a hráči jej postupně napodobují. Každý postupně 

řekne skupině, jak by chtěl slyšet své jméno, všichni najednou opakují jeho jméno zvoleným 

stylem. Obměna: Jména jsou vyslovovaná hlasitě, potichu, pomalu, naštvaně, líbivě, vesele, 

smutně, hrozivě s různým emočním důrazem. 
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Hodnotová reflexe:  

Naše jména jsou důležitou součástí toho, kdo jsme. Jak bývají naše jména vyslovována? 

S láskou, hněvem, vyčítavě, melodicky? Jak bychom chtěli svá jména slýchat v této třídě? 

Poznáte, jak se kdo cítí, když vyslovuje vaše jméno? Jak to poznáte? Uhodnete to pokaždé? 

Dařilo se ti oslovovat kamarády tvarem jména, který mají nejraději?  Jak se při tom chovali? 

 

 

Plachta se jmény  

Materiál: padák, míč 

Popis: Všichni chytí plachtu po okraji v úrovni pasu. Představuje tak vodní hladinu. 

Doprostřed umístíme velký měkký míč. Učitel vysloví jméno jednoho z nich a ostatní se 

snaží poslat míč k danému žáku. Obměna: hráči si sesednou kolem plachty na bobek a pevně 

drží okraj plachty. Učitel řekne: „Jedna,dva,tři, plachta nahoru.“ Všichni vyskočí a zvednou 

plachtu nad hlavou. Učitel rychle při zvedání vysloví dvě jména, která se musí podběhnout 

pod plachtou a vyměnit si místa dřív, než padne opět dolů.    

Hodnotová reflexe: Bylo těžké vést míč k danému člověku? Proč? Kdo rozhodoval o tom, 

jak se bude padákem hýbat? Dokázali instrukce dodržovat? Jak se člověk cítí, když zaslechne 

náhle své jméno? Dokážeš rychle reagovat? Kdy je v pořádku jméno druhého člověka 

zakřičet? A kdy už ne?  

 

Reportér 

Materiál: Tužka, papír  

Popis: Děti utvoří dvojice, jedno z dětí je v úloze reportéra a dělá rozhovor se svým 

spolužákem. Otázky směřují k pojmenovaní spolužáka. Reportér se snaží zjistit, jaké 

varianty jména používá jeho rodina, známí, kamarádi. Vše si zapisuje na list papíru. 

Zakroužkuje tvar jména, kterým chce být ve třídě oslovován. Po chvíli si role prohodí.  Po 

uplynutí časového limitu se dětí vrací do kruhu, kde navzájem představí zjištěné informace.  

Hodnotová reflexe: Líbí se ti tvoje jméno?  Pokud ne, jak jinak by ses chtěl/a jmenovat? 

Jakou podobu svého jména máš nejraději? Kdo ti tak říká? Kterou podobu svého jména 

nemáš rád/a? Proč? Bylo pro tebe lepší se ptát nebo odpovídat?   

 

Transfér do života: Oslovuj své kamarády takovou podobou jména, jaká jim je 

nejpříjemnější. Všímej si jejich reakcí. 
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Děti si sednou do kruhu. Uprostřed je na koberci položený plyšový panáček, který nás bude 

provázet během školního roku při komunitních kruzích. Kdo jej bude mít v ruce může 

povídat. Bude mít slovo. Každý má kousek lístku. Na něj napíší jméno, které by se hodilo 

na našeho nového člena třídy. Lístky necháme na zemi. Každý žák dostane dvě víčka. 

pomalu jde po kruhu a čte si jména. Při druhém okruhu položí víčka ke jménu, které se mu 

nejvíce líbí. Jméno, které dostane nejvíce bodů zvítězí. Žáci si vybrali jméno „Kecálek“. 

Každý jej postupně vzal do ruky a uvítal ho slovy: „Ahoj, jmenuji se …… a vítám tě mezi 

námi“.  

Transfér do života: Zjisti si doma u rodičů: Kdo nám vybral jméno? Proč nám vybrali právě 

toto jméno? Má stejné jméno jako ty ještě někdo v rodině? Co tvé jméno znamená?  

2.2.2 Rozvoj komunikace 

Problematika sociálních kompetencí je v současnosti velmi aktuální. Pozorujeme, že přibývá 

dětí, které neumějí komunikovat s okolím, nerespektují společenská či skupinová pravidla, 

autority, nedokážou se přizpůsobit dětskému kolektivu. Ve výchovně vzdělávacím procesu 

je velmi důležité rozvíjet ve velké míře sociální schopnosti a dovednosti dětí. Komunikace 

je prvním východiskem programu etické výchovy. Je základní krokem k vytvoření 

fungujícího kolektivu.  

Název aktivit: Hry na rozvoj komunikace verbální i neverbální  

Cíl: základy mezilidských vztahů, tvorba otázek a odpovědí, mimika 

Organizace: skupina – celá třída, jednotlivci  

Věk: 6-8 let (2.ročník) 

Senzibilizace: Zalaminované obrázky různých typů pozdravů. Rozložíme je na koberci a 

necháme děti, aby si prošly jednotlivé obrázky a posadily se k tomu, který se jim nejvíce 

líbí. Jaký pozdrav by použily.  

Hodnotová reflexe: Proč se lidé zdraví? Jak se pozdraví dva dospělí, kteří se neznají? Je 

rozdíl mezi pozdravem dospělých a dětí? Jak pozdraví dítě dospělého? Jak se pozdraví děti? 

Znáš nějaký pozdrav v cizím jazyce?  Jak se zdraví skauti, vojáci, vodáci? Jak se zdraví lidé 

při loučení? 

                                                                                                                                                                                                                                     

Za zvuků hudby 

Materiál: CD přehrávač, počítač s hudbou 
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Popis: Děti se za doprovodu hudby pohybují po místnosti (třeba nějak řízeně). Když se hudba 

přeruší, děti vedle sebe stojící se představí určitým způsobem, např.podáním ruky, 

tlesknutím do dlaní aj. Po představování se pak mohou role otočit a při přerušení hudby se 

řekne jméno toho druhého. 

Hodnotová reflexe: Jak tě pozdravil kamarád? Který pozdrav se ti líbil nejvíce? Byl ti 

nějaký druh pozdravu nepříjemný? Proč?  Čeho sis při pozdravu všiml/a? Který pozdrav byl 

nejpříjemnější? Proč je při pozdravu důležitý pohled do očí, proč podání ruky? Jaké 

pozdravy lidé používají? Co je důležité kromě slov? (objetí, polibek, zamávání, úsměv, 

podání ruky…) Dozvěděl/a ses o pozdravu něco nového? 

Nácvik: Aktivitu zopakujeme, ale k pozdravu děti přidají pohled do očí a představí se 

jménem, dále přidají úsměv a naposledy přidají k pozdravu a úsměvu podání ruky.    

Transfer do života: Dívej se okolo sebe, jakým způsobem se lidi zdraví. Jak vypadá 

pozdrav beze slov?  

 

Pantomima 

Senzibilizace : Pustíme ukázku z němého filmu.  

V úvodu hodiny děti rozdělíme do dvojic, popř. do trojic. Úkolem každé skupiny je 

pantomimicky vyjádřit jednu ze situací: mytí nádobí, pomoc s nákupem, otevření dveří 

druhému, pomoc při oblékání kabátu, půjčit druhému něco, rozdělit se o svačinu apod. 

Lístečky s činnostmi má učitel předem připravené podle počtu dětí ve třídě. Děti mohou 

samy vymyslet situaci, při které dělají něco dobrého pro druhého. Ostatní spolužáci hádají, 

o jakou situaci šlo.   

Hodnotová reflexe: Bylo těžké pantomimicky situaci vyjádřit? Dokázali jste poznat  Jak ses 

cítil/a v roli toho, který pomáhá? 

 

Procházka  

Popis: Učitel vypráví zajímavý příběh nebo pohádku. Co viděl, zažil na dovolené, pod 

mořem, na ulici. Žáci stojí v prostoru a snaží se pohybem vyjádřit vyprávění. Hráči 

napodobují pochod, šumění trávy – tření dlaní o sebe, pohled do dáli. Ve vyprávění se zmínil 

o tom, že potkal dalšího člena výpravy. Ten pokračuje v příběhu. Každý z žáků může 

vymyslet pokračování jednou větou. Pokud jsou děti malé- učitel převezme roli vypravěče 

po celou dobu příběhu.  
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Hodnotová reflexe: Co se ti při hře líbilo? Dokázal jsi snadno vymyslet pohyby? Jak ses 

při tom cítil?   Bylo vám něco nepříjemné? V jakých situacích se domlouváme bez slov?  

 

Na němého  

Popis: „Němý“ předvádí situaci, kdy přijde do obchodu a snaží se dorozumět posuňky s 

„prodavači“. Naznačuje, že chce něco k pití, něco sladkého, koupit chleba, vajíčko, 

lízátko……„Pro ulehčení můžeme na lavici dát 10 věcí ( nebo obrázků ). Prodavači“ se ho 

smějí ptát, o co jde, ale pouze tak, aby mohl odpovědět kývnutím nebo zavrtěním hlavy. 

Hodnotová reflexe: 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? Je těžké pochopit, 

co druhý chce?  

 

Zrcadlová pantomima  

Popis: žáky rozdělíme do dvojic. Stoupnou si proti sobě tak, aby měli volný prostor pro 

pohyb. Necháme na dětech, kdo z dvojice začne jako první. Domluví se beze slov. Pak 

začnou pomalu měnit mimiku v obličeji, posléze i pohyb. Po chvíli se ve dvojici prohodí.  

Hodnotová reflexe: Kdo se ujal vedení? Jak to dal druhému najevo? Bylo těžké napodobit 

druhého? Co bylo pro tebe příjemnější? Nechat se vést či být veden? Zaváděl někdo prvky, 

které se nedaly napodobit?  

Transfer do života: Člověk sděluje své pocity a nálady tím, jak chodí, jaký má postoj, prostě 

celým tělem. Říká se tomu ŘEČ TĚLA. Pozoruj kamarády nebo dospělé, jak se jejich tělo 

chová, když jsou rozčílení, veselí, nervózní…….  

 

Drákula  

Materiál: mohou být bonbony s upířími zuby 

Popis: Hráči vytvoří kruh. Po vysvětlení průběhu hry se stává jeden ze skupiny Drákulou. 

Ten si za naprostého ticha vyhlédne oběť a začne se k ní pomalu přibližovat. Oběti se dívá 

upřeně do očí a pantomimicky naznačuje, jak se jí zmocní. Oběť je zprvu zcela Drákulou 

ovládána, ale pak se snaží zachránit pohledem a mrknutím na jiného spoluhráče. Záchrana 

je dokončena, když vybraný hráč, na kterého „oběť“ mrkla, zavolá její jméno. Pokud to 

nestihne, Drákula oběti položí ruce na ramena a ta se stává novým Drákulou. Vymění si 

místa a hra pokračuje. Zavolá-li jméno „oběti“ někdo jiný než vybraný zachránce, stává se 
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Drákulou on. Je zřejmé, že tuto hru mohou hrát ti, kteří už se znají podle jmen. Nechává to 

mnoho prostoru pro ztvárnění role Drákuly i oběti. 

Bezpečnost: 

Zdůraznit, že účelem není přepadnout oběť, rdousit ji a sát krev. Kontakt mezi hráči je 

jemný. Jde především o znalost jmen a zábavu. 

Hodnotová reflexe: Využití mimiky při navazování kontaktu. Pochopili spolužáci rychle, že 

se na ně díváš? Dokázali rychle zareagovat? Stalo se, že ti někdo pohled neopětoval a 

odvrátil se? Byl oční kontakt jednoznačný?  

 

Na mrkanou  

Popis: Polovina hráčů sedí v kruhu čelem dovnitř, ten by měl být velký alespoň 2x2 metry. 

Za každým z nich stojí další hráč. Jedno místo v kruhu je prázdné a za ním stojí taktéž jeden 

hráč. Stojící hráči mají ruce za zády a sledují pouze záda hráče před sebou. Sedící hráči 

naopak sledují hráče stojícího nad prázdným místem. Ten si vybere jednoho ze sedících a 

posléze na něj mrkne. Jeho úkolem je co nejrychleji uvolnit své místo tak, aby se ho hlídající 

hráč za jeho zády nestihl rukou dotknout. Dotkne-li se ho, vymění si sedící hráč se stojícím 

místo a situace se opakuje. Nedotkne-li se ho, pak v dalším kole mrká ten, kterému sedící 

hráč utekl. 

Hodnotová reflexe: Využití mimiky při navazování kontaktu. Pochopili spolužáci rychle, že 

se na ně díváš? Dokázali rychle zareagovat? Stalo se, že ti někdo pohled neopětoval a 

odvrátil se? Byl oční kontakt jednoznačný? Jaký je pocit být vyvolen a utéct? Jaký je to pocit 

hlídat a být v napětí? Vydržel jsi se dívat a nepodvádět?  

 

Aktivita: „Telegraf“  

Materiál: Jednoduché kresby / domeček, sluníčko , písmeno/ 

Popis: Děti utvoří „telegrafické vedení“ tak, že si sednou nebo se postaví za sebe. (můžeme 

udělat několik skupin). Poslední dítě, které se dívá na zátylek dítěte před sebou, dostane od 

učitelky za úkol „zatelegrafovat“ nějaký jednoduchý obrázek. Nakreslí ho dítěti před sebou 

na záda. Při hře není dovoleno mluvit. Když dojde „telegraf“ k prvnímu dítěti v řadě ten 

nakreslí obrázek na papír a porovná se došlý obsah s původní zprávou. Hru lze rovněž hrát 

jako soutěž v několika družstvech.   

Hodnotová reflexe: Vysvětlíme jim, že i doteky mají významné místo v komunikaci. 
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Byl ti dotyk nepříjemný? Proč? Dokázal jsi se soustředit na to, co ti napsal soused? Jakým 

způsobem jsi dal najevo, že nerozumíš a potřebuješ to napsat znovu? Měl jsi zavřené oči, 

když ti kamarád psal na záda?  

 

Společné kreslení 

Materiál: Papíry – větší formát, pastelky nebo fixy, hudba 

Popis: Děti náhodně rozdělíme do skupin. Skupina dětí sedí u stolu, uprostřed stolu je velký 

papír. Není dovoleno u průběhu práce verbálně komunikovat. Pustí se hudba a na pokyn 

učitelky začnou děti všechny najednou kreslit. Není určeno, co se bude kreslit. Cílem je 

nakreslit společně obrázek. Děti by se měly v tématu obrázku shodnout beze slov. Téma 

kresby většinou zadá první dítě, které začíná kreslit. Někdy se skupina nemusí shodnout 

(každé dítě si kreslí ve svém prostoru svůj obrázek, který nekoresponduje s ostatními). 

Hodnotová reflexe: Kdo začal ve skupině kreslit jako první? Kdo rušil? Dokázali jste se 

dohodnout beze slov co budete kreslit? Jak se cítili jednotliví členové skupiny? Kdo byl 

nervózní z toho, že nemohl zasáhnout do tvorby podle svého? Byl někdo, kdo si maloval svoje 

bez ohledu na obrázek skupiny? Jak na vás hudba působila? Co sis u ní představoval?  

 

Transfer do života: 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? Kdy musí 

spolupracovat ?  

 

Pohádkové pexeso 

Materiál: pohádkové dvojice postav, které k sobě patří 

Popis: Učitel si připraví lístečky s dvojicemi pohádkových postav, které všichni znají, např. 

Karkulka a vlk, Čert a Káča, Rumcajs a Manka atd. Lístečky si žáci vylosují. Když si 

přečtou, kým podle lístečku jsou, koho představují, uvědomí si, koho asi budou k sobě 

hledat. Na znamení učitele začíná hra. Děti chodí kolem sebe a ptají se na základní věc, podle 

které poznají co nejrychleji toho druhého do dvojice. Otázky musí být přesné a odpovědi 

stručné a rovněž přesné. Kdo se najde posadí se do dvojice a sledují ostatní. Vítězí dvojice, 

která se první najde. Hru hrajeme, dokud se všechny dvojice nenajdou. Někdy je problém 

v kladení otázek. Děti se často ptají rovnou na postavy. Ze začátku pomůžeme, ukážeme. 

Hodnotová reflexe: Poznal/a jsi rychle, o koho jde? Co ti pomohlo uhodnout správnou 

osobu? Bylo pro tebe těžké vymýšlet otázky? Bylo snazší ptát se, nebo odpovídat? 
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Transfer do života: Vyber si jednoho ze spolužáků a zjisti o něm něco, co ostatní spolužáci 

ještě nevědí. Aby ses dozvěděl to, co potřebuješ, musíš se umět zeptat. 

 

Kdo jsem  - v koho jsem se převtělil?  

Materiál: obrázky osobností, postav z pohádek, obrázky zvířat 

Popis: Učitel představuje známou pohádkovou osobnost, zvolenou přiměřeně věku žáků. 

Žáci pokládají zjišťovací otázky, „Jste žena?“ „Jste zlá nebo hodná postava?“, atp. Učitel 

může odpovědět pouze „ano“ / „ne“. Pokud někdo tuší, koho učitel představuje, může se 

přihlásit a vyslovit svou domněnku. Když se mu ale osobu nepodaří uhodnout, vypadává ze 

hry. Kdo první „tajemnou osobu“ pozná, vyhrává a „převtěluje se“.  

Hodnotová reflexe: Ve hře „Převtělování“ žáci rozvíjeli své schopnosti klást zjišťovací 

otázky, což je pro správnou komunikaci důležitý prvek. Je těžké vymýšlet otázky?   

 

Kouzelný košík  

Materiál: košík, lístečky se slovy Popis hry: Žáci se posadí ve třídě do kruhu. Jeden žák si 

vybere lísteček se slovem, které musí ostatním vysvětlit a říci o něm vše, co zná. Který žák 

uhádne, o jaký předmět se jedná, vybírá si lísteček a popisuje další předmět.  

Hodnotová reflexe: Bylo pro mě těžké popsat předmět? Uhodl jsem ho rychle? Kdo nejlépe 

hádal? Kdy a v jaké situaci je důležité umět přesně něco popsat?  

 

Proč a proč a proč?  

Popis: Učitel začne hru jakoukoli větou, například „Na tomhle stromě rostou šišky“ a žáka 

se zeptá: „ A proč?“, ten musí okamžitě pohotově odpovědět (cokoli si vymyslí). Učitel se 

ptá okamžitě dalšího žáka: „ A proč?“ Další žák okamžitě naváže a odpovídá vymyšlenou 

odpověď. Ve velmi rychlém sledu učitel ukazuje na další žáky (nebo jim hází míč) a každý 

z nich mu hned odpoví. Kdo má sebemenší prodlevu, vypadává nebo má trestný bod.  

Postřeh: rozvoj schopnosti velmi pohotově reagovat a odpovědět. Zpočátku toleruje učitel 

žákům odpovědi, které nejsou příliš nápadité, později už nedovolí opakující se, nesmyslné 

či jednoslovné odpovědi. 

Hodnotová reflexe: Dělá ti problém rychle reagovat na otázku? potřebuješ si vždy vše 

promyslet? Bojíš se mluvit s lidmi? Umíš si vymýšlet nesmyslné odpovědi?  Překvapilo tě, že 

si umíš vymýšlet? Co bylo pro tebe největší problém? Jak jsi se cítil mezi ostatními, když se 

ti nedařilo rychle reagovat? Stává se  ti to i jinde?  
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Transfer do života: Sleduj dění kolem sebe, pozoruj lidi a jejich chování. Dokážeš si sám 

jít nakoupit? Zkus jít do obchodu sám a nakoupit. Jít k sousedům a něco vyřídit. Nebát se 

odpovídat, když se tě na něco zeptají.  

 

2.2.3 Rozvoj sebepoznání 

Pro vývoj zdravé osobnosti je velmi důležité poznání sama sebe i svých silných a slabých 

stránek, jaké mám vlastnosti, co umím. Hry v tomto oddíle podporují sebepoznávání na 

mnoha různých úrovních včetně zkoumání odlišností od ostatních, vzhledu i povahy, jak 

můžeme mít s ostatními něco společného.  

Název aktivit: hry pro sebepoznání  

Cíl: Rozvoj sebepoznání, poznání svých silných a slabých stránek, základy mezilidských 

vztahů  

Organizace: skupina – celá třída, jednotlivci  

Věk: 6-8 let (2.ročník) 

Senzibilizace: / Senzibilizace: Dětem přečteme příběh „Setkání v lese“ z knihy Kouzelná 

lucerna. 26  

Hodnotová reflexe: Která jména se v příběhu objevila?  Které jméno tě zaujalo? Čím bylo 

zvláštní? Chtěli byste se tak jmenovat? Líbí se ti tvoje jméno? Pokud ne, jak jinak by ses 

chtěl/a jmenovat? Jakou podobu svého jména máš nejraději? Kdo ti tak říká? Kterou podobu 

svého jména máš nejraději?  

Popis aktivit:   

 

Tvorba vizitky 

Materiál: tvrdý karton nastříhaný na karty, pastelky nebo fixy  

Popis: Vzhledem k tomu, že ve třídě bude učit více vyučujících, si děti vyrobí svou originální 

vizitku. Napíší si na ni jméno, tak jak chtějí, aby se vyslovovalo a ozdobí si ho. Z druhé 

strany nakreslí obrázek věci (zájem, koníček), co je pro něj typické.  Co je jeho koníček. 

                                                 
26 CIVARDI, Anne, Joyce DUNBAR, Kate PETTY, Kate PETTY a Louisa SOMERVILLE. Kouzelná lucerna: 

příběhy pro rozvíjení dětské důvěry, tvořivosti a vnitřního klidu. Přeložil Petra VLČKOVÁ. Praha: 

Synergie, 2017. 
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V čem je dobrý. Ve dvojicích si navzájem vizitku představíme. V kruhu si pak sedneme 

vedle sebe a postupně představujeme. „To je Hanička, je výborná plavkyně.“ Slovo se 

předává po kruhu až se vystřídají všichni. Obměna: Vizitky vybereme, otočíme obrázkem 

nahoru a hádáme, které jméno se skrývá na druhé straně.  

Hodnotová reflexe: Dokázal jsi vymyslet, kterou činnost nejvíce umíš? Překvapila tě u 

některého ze spolužáků nová informace? Dalo se poznat z použitých symbolů, co chtěl 

kamarád říci? Bylo těžké najít pro oblíbenou činnost symbol? Určitě umíš spoustu věci. 

Podle čeho jsi vybíral v čem jsi nejlepší? Bylo snadné uhádnout komu patří vizitka?  

 

Já jsem …. 

Popis: Základním útvarem je půlkruh nebo kruh. Ještě před zahájením hry lze podotknout, 

že bude velmi příjemné, když se už budeme oslovovat křestními jmény, které se nám líbí.  

První účastník (taktické je, když to bude sám vedoucí) si vymyslí přídavné jméno, které ho 

charakterizuje, líbí se mu nebo ho zrovna napadne, a řekne ho se svým křestním jménem. 

Jeho soused po pravé straně opakuje přídavné jméno a křestní jméno prvního a pokračuje 

svojí vlastní charakteristikou a jménem. Může to vypadat následovně: „Já jsem silný 

Bivoj,“ říká první a druhý opakuje: To je silný Bivoj a já jsem veselý Jirka.“ Takto 

pokračujeme, až dojde na posledního. Po skončení představování mohou dobrovolníci, kteří 

si chtějí vyzkoušet svoji paměť, zkusit zopakovat všechna jména s charakteristikami nebo 

jen jména samotná. 

Variace: S uvedením křestního jména je možné připojit, jak se právě cítím. Např. „jsem Iveta 

a mám trému.“ Spojíme se jménem své největší hobby. Např. „jsem Miloš a lyžuji“ případně 

oblíbená jídla, místo bydliště, stromy, barvy i zvířata. Lze vybrat slova začínající stejným 

písmenem jako křestní jméno. Vrcholem může být rýmovačka typu: „Jsem Blanka jako 

laňka.“ 

Hodnotová reflexe:  

Zapamatovali jste si vlastnosti nějakého spolužáka? Dokážeš říci, jaký je? Souhlasíš s jeho 

tvrzením? Překvapilo tě něco u někoho? Co byla pro tebe nová informace?  Jaká byla reakce 

ostatních děti, když jste říkali v čem jste dobří? Byla mezi větami některá činnost nebo věc, 

kterou máš obzvlášť rád?  Postřehl jsi během hry, co má anebo nemá rád tvůj kamarád? 

Transfér do života: Popovídej si s rodiči o tom, v čem vynikáš. Chodíš do nějakých 

kroužků? Proč sis ho vybral?   
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Místa si vymění ti, kdo …. 

Materiál: židle 

Popis: Třída sedí v kruhu. Uprostřed stojí jeden člověk, který zahajuje činnost. Dává 

instrukci, aby si vyměnily místa osoby podle určitého charakteristického znaku, jenž platí i 

pro člověka, který stojí uprostřed. ( délka vlasů, barva oblečení, koníček, oblíbené jídlo…..) 

Kdo si poslední nevymění místo-stojí uprostřed a zadává další instrukci.  

Hodnotová reflexe: Stihl jsi vnímat, kdo se měnil zároveň s tebou? Víš, kdo má s tebou 

hodně společného? Překvapilo tě něco u někoho?  

 

Lovci podpisů (list v příloze č.2)  

Materiál: List s vytištěnou tabulkou, psací potřeby  

Popis: Každý dostane předtištěný list papíru. Úkolem žáků je požádat spolužáka, o kterém 

si myslí, že onu činnost splňuje, aby se do políčka k této věci podepsal. V každém políčku 

smí být pouze jeden podpis, proto je na uvážení žáků, koho o podpis požádají.     Kdo má 

jako první všechna políčka vyplněna podpisy, zvolá „bingo“ a hra končí.  Nebo se nechá 

dohrát pod časovým limitem.  

Hodnotová reflexe: Podle čeho jste volili spolužáka? Bylo těžké se rozhodnout? Dokázali 

jste to odhadnout? Jak vás spolužák požádal o podpis? Dozvěděli jste se něco nového o 

spolužácích? Pamatujete si, pod kterou činnost jste se podepisovali? Překvapilo vás něco?  

 

Mimozenšťané 

Materiál: papíry A4, psací potřeby, fixy, pastelky  

Popis: Je to výtvarná hříčka z vlastního jména. Papír přeložíme napůl po delší straně a 

napíšeme na něj psacím písmem své jméno tak, že hrana přeloženého papíru je naše linka. 

Následně přiložíme přepůlený papír na okno proti světlu tak, aby jméno prosvětlovalo, a na 

druhé půlce přeloženého papíru jméno překreslíme podle vzoru, opět přímo na přeložené 

hraně. Když papír rozevřeme, stojí před námi mimozemšťan vytvořený z vlastního jména.  

Žáci ho mohou různě fixy dotvořit. Každý prezentuje svého mimozemšťana, může si k němu 

vymyslet i krátký příběh a vlastnosti, kterými oplývá nebo věci , které umí či má rád ( je to 

náš mimozemšťan- měl by mít naše vlastnosti, zájmy)   

Když máte dostatek času, lze třídu vyzvat, aby vymyslela příběh o celé planetě, na níž tito 

mimozemšťané žijí. ( naše třída ) . Oceníme kreativitu žáků. Primárně opakujeme jména 

žáků, procvičujeme charakteristiku, současně podněcujeme schopnost sebereflexe.    
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Hodnotová reflexe: Dověděli jste se o někom něco nového? Máš s někým něco společného?  

Myslíš, že máš výjimečné schopnosti pro nějakou činnost a jaké? Jak svůj talent – nadání 

rozvíjíš? Jaký pocit při své oblíbené činnosti zažíváš? Co můžeš udělat pro to, abys byl v 

činnosti, pro kterou máš nadání, úspěšný? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č.10-Ukázka vytvořeného mimozemšťana  

 

 

Indiánská jména 

Senzibilizace : Ukázka z pohádky YAKARI – Velký orel. Pohádka o indiánském kmeni a 

malém blesku. Jméno koníka, který má svou charakteristickou vlastnost. S dětmi si 

povídáme o tom, jak by se mohly jmenovat v indiánské řeči.  

Popis: Učitel dá na začátku žákům dvě nebo tři minuty na to, aby se zamysleli nad svou 

osobností, povahou, schopnostmi a dovednostmi. Zjištěné osobní kvality by měly vést 

jednotlivé žáky k vymyšlení co nejpřiléhavějšího indiánského jména. Učitel upozorní žáky, 

že své jméno budou muset obhájit před ostatními, a to tak, že uvedou příklady ze svého 

života, které potvrdí, že mohou vybrané indiánské jméno nosit. Ukázka vytvoření 

indiánského jména: „Mé jméno je Honza, ten, který umí dobře poradit.“ Jiný příklad: „Mé 

jméno je Jana, ta, která umí dobře vařit a péct.“   

Hodnotová reflexe: Jak bylo pro vás lehké/ těžké vymyslet své indiánské jméno? V čem bylo 

jiné toto představování oproti běžnému představení? Čí indiánské jméno bylo velmi 

výstižné? Co jste se dozvěděli zajímavého/ nového/ překvapivého o ostatních? 

 

 

Obrázek č.9  - Návodný obrázek  
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Živý řetěz 

Popis: Učitel vybere někoho, kdo zahájí živý řetězec. Ten zavolá jméno člena skupiny, který 

s ním má viditelně něco společného, např. brýle nebo bílé ponožky. Druhý hráč vezme za 

ruce vyvolávače a pak zavolá na dalšího, který má něco společného s ním. Tímto způsobem 

hra pokračuje, dokud nejsou zapojeni všichni hráči. 

Hodnotová reflexe: Bylo jednoduché hledat společné věci? Neměl jsi problém chytit někoho 

za ruku? Dokázal jsi vybrat jen blízké kamarády nebo i někoho koho tak dobře neznáš? 

Nedělalo ti problém chytit někoho za ruku? Jaký jsi měl pocit zůstat mezi posledními?  

 

Můj erb ( list v příloze č.3)  

Popis: Během určité doby (15 – 30 min) si každý účastník navrhne svoje erbovní znamení, 

ze kterého bude zřejmé jeho křestní jméno a další informace, které ho charakterizují, např.  

oblíbené činnosti, barvy, písně, zvířata, jídla, co umí ……..Každý si svůj erb vytvoří a vyvěsí 

ho na připravenou šňůru. Při menším počtu účastníků se můžeme u každého erbu zastavit a 

nechat si ho majitelem vyložit. Jinak zůstanou erby vyvěšeny na přístupném místě, aby 

inspirovaly další domlouvání mezi hráči. 

Hodnotová reflexe: Bylo těžké doplnit o sobě nějakou věc? Nad čím jsem musel nejvíce 

přemýšlet? Mám s někým něco společného?  

 

Místo vedle mne je volné 

Popis: Žáci sedí v kruhu na židlích, kterých je o jednu více než dětí. Žák, po jehož pravici je 

volné místo, rozehrává hru se slovy: „Místo po mé pravici je volné. Přál bych si, aby si tam 

sedla Hanička, protože je na mne hodná, chodíme spolu na tancování,atp.“ Hanička si 

přesedne a na její uvolněné místo reaguje podobným způsobem další žák. Hra vyžaduje 

svižné tempo. Žáci si takto sdělují, jakých vlastností si na sobě váží, lépe se poznávají. Učitel 

se v tomto případě může nebo nemusí do hry zapojit. Je každopádně potřeba sledovat, jestli 

není někdo z žáků vynecháván.   

Hodnotová reflexe: Žáci, kteří říkají své názory, se učí srozumitelně vyjadřovat a 

formulovat sdělení, co se jim na druhém člověku líbí nebo nelíbí, jaké z něj mají pocity, proč 

patří mezi jeho oblíbené kamarády, atp. Zároveň se žáci, kteří jsou příjemci řečeného, učí 

přijímat zprávy o sobě. Nelze dopředu odhadnout reakci účastníků na pozitivní nebo 

negativní ohodnocení. Je třeba také vyžadovat, aby žáci nevolili stále stejné důvody, 
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např.„…protože je hodná.“ Po ukončení techniky může následovat krátká zpětná vazba 

vedená učitelem. Obměna: Každý žák řekne něco pěkného svému spolužákovi po pravé ruce. 

Jaký jsi měl/a pocit, když jsi byl/a pozván/a k přisednutí? Jak jste spokojeni/nespokojeni s 

důvody, pro které vás někdo pozval k přisednutí? Co jste se dozvěděli zajímavého/ nového/ 

překvapivého během této hry? Bylo pro vás těžké vymyslet, koho si pozvete na židli vedle 

sebe a z jakého důvodu? Bylo něco rušivého/ nepříjemného v jejím průběhu? Co byste ještě 

chtěli dodat k průběhu této hry? 

Transfer do života: Pokud máš nějaký obrázek, diplom, medaili, výrobek, přines jej do 

příští hodiny ukázat ostatním. Každý je jedinečný a v něčem dobrý. Vystavte si ve třídě své 

hotové erby.  

 

2.2.4 Tvoříme pravidla třídy 

Ke vzniku a posílení pozitivních vztahů ve třídě je nesmírně důležité vytvořit a nastavit 

pravidla (hranice). Práce s pravidly není jednorázovou záležitostí naopak to představuje 

dlouhodobou systematickou práci, která by měla trvat od počátku roku do jejího konce. 

V průběhu roku se postupně vyvíjejí dle různých situací. Dobře nastavená pravidla dávají 

pocit bezpečí – děti vědí, jak se chovat, a jak ne (případně, jaký to bude mít následek). 

V návaznosti na vytvoření systému pravidel je také třeba předem stanovit sankce za jejich 

porušení. Velmi důležité je vést žáky k tomu, aby si od začátku uvědomovali, že trestáme 

vždy překročení pravidel. 

Název aktivit: rozvoj komunikace, pozitivní hodnocení, stanovení pravidel třídy 

Cíl: Rozvoj vnímání spolužáků, jejich přijetí. Tvorba pravidel třídy.  

Organizace: skupina – celá třída  

Věk: 6-8 let (2.ročník) 

Senzibilizace: Na tabuli si připravím doplňovačku, kde bude tajenka slovo PRAVIDLA.  

Na začátku hodiny dětem řeknete, že dnešní téma je zatím tajné a zjistí ho tím, že společně 

vyplní doplňovačku.   

Obrázky různých situací, kdy se dodržují pravidla v životě a kdy ne. S dětmi si sedneme do 

kruhu a necháme je vybrat každého obrázek, na kterém je situace, kdy se pravidla nedodržují.  

Hodnotová reflexe: S dětmi rozebereme dané situace: Co se přihodilo?  Jak se postava na 

obrázku cítí? Co teď musí udělat? Která pravidla se porušila?  Zažil jsi někdy podobnou 

situaci? Jak ses cítil/a? Proč je dobré pravidla dodržovat? 
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Co by se stalo , kdyby …..  

Materiál: Archy papíru – A3, pastelky, kartičky s popisy situací 

Popis: Žáky rozdělíme do skupin po 4-5 členech. Každé skupině předložíme popis určitého 

specifického stavu, který je důsledkem změny dosavadních pravidel. Úkolem je vymyslet, 

jak by to v dané situaci na světě vypadalo, a pokusit se tento výjev nakreslit. Situace: Co by , 

kdyby:  

….odpadky neházeli do košů, ale na zem kolem sebe 

….nebyli zdvořilí, ale hádaví 

….v autobuse směli dělat cokoli – sedět na zemi, jíst, běhat 

….ve škole bychom si dělali co chtěli 

…venčili psy bez náhubků a vodítek 

…při jízdě na kolech nedodržovali pravidla 

… hráli fotbal bez pravidel  

Hodnotová reflexe: Co představuje váš obrázek? Chtěli byste se ocitnout v takové situaci? 

Jak by se žilo lidem bez pravidel? Jsou pravidla důležitá? Dokážeš si představit, jak by to 

vypadalo u nás ve třídě?  

 

Hry bez pravidel 

Materiál: Různé nové deskové hry, které děti neznají 

Popis: Třídu rozdělíme do několika skupin. Každá si vylosuje svou hru. Učitel žákům k hrám 

nic neříká, ani jim nedává návod. Úkolem každé skupiny je zahrát si hru, kterou si 

vylosovali. Musí zapojit svou fantazii a domluvit se na určitých pravidlech. Můžeme činnost 

omezit časovým limitem. Posléze s dětmi provedeme reflexi zaměřenou na pocity žáků.  

Hodnotová reflexe: Kdo ve skupině vymýšlel, jak se bude hra hrát? Jak se ti pracovalo ve 

skupině? Byli jste se schopni domluvit? Zdálo se ti něco nespravedlivé? Podařilo se ti ostatní 

ve skupině přesvědčit o důležitosti tvých pravidel? Byl někdo, kdo se vůbec nezapojil? Proč?  

Transfer do života: Kde se všude používají pravidla? Pochopení a vytvoření pravidel třídy.  

 

Je to možné?  

Materiál: papíry do skupin, psací potřeby 

Popis: Děti rozdělíme do skupin. Zadejte jim úkol, aby v malé skupině vymyslely 3-4 

pravidla, která by jim pomohla cítit se ve třídě v bezpečí. Na vypracování úkolu dejte dětem 

cca 10-15 minut. Každý postupně přečte, co napsal, podobné návrhy se sloučí. Rozeberte s 
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dětmi každé pravidlo. Ptejte se jich, co si pod danou formulací představují (Například někdo 

navrhne pravidlo: „Budeme se respektovat“. Ptejte se, co znamená slovo respektovat. Jak 

dítě pozná, že ho druhý respektuje. Jak dá žák najevo, že respektuje druhého apod. Možná 

se dozvíte: „Znamená to, že se budeme vzájemně poslouchat“, „Dám mu to najevo tím, že 

mu nebudu skákat do řeči“, atd.) Z uvedených formulací (informací) vyberte tu, která bude 

dětem nejvíce sedět a upravte ji do podoby osobního závazku, tak aby jasně definovala 

(dávala návod), co se od žáka očekává. Není dobré do konečného seznamu dávat pravidla v 

rozkazu a záporu, protože tím nedáváte návod, co má žák dělat, ale jen říkáte, že se něco 

nesmí. Z toho dítě nedokáže pochopit, co se tedy smí.  Vytvořte konečný seznam 6-7 pravidel 

a zapište je na velký kus papíru (můžete nechat děti, aby si je napsaly sami – budou se jim 

lépe dodržovat). Pokud děti ještě neumí číst a psát, použijte obrázky a symboly.  Každý 

stvrdí dohodnutá pravidla otiskem své ruky. Aktivita vede žáky k hlubšímu promýšlení 

sociálních vztahů ve třídě.  

Hodnotová reflexe: Jaká pravidla máte ve skupinách stejná? Která má jen některá skupina? 

Rozumíte všem pravidlům? Která pravidla jsou podle vás nejdůležitější a proč? Má někdo 

nějaké zkušenosti s některým z pravidel? Kdo o sobě ví, že má s některým pravidlem potíže? 

Znáte ve třídě někoho, kdo je v některém pravidle dobrý?   

 

Transfer do života: Pokus se dodržovat dohodnutá třídní pravidla.  

 

Jak usnadnit ve třídě práci a pravidly? 

Je potřeba, aby formulace byla blízká těm, kdo je 

vytvářejí. Samotná formulace by měla být 

srozumitelná.  Současně je vhodné podpořit děti v 

úvaze jaká formulace je nejvhodnější a co vlastně 

vyjadřuje. Vše samozřejmě závisí na věku dětí ve třídě. 

Vyvěste seznam na viditelné místo, aby byl pořád na 

očích. V průběhu roku můžeme dle problémových 

situací pravidla nadále upřesňovat nebo upravovat.  

 

 

                               Obrázek č.11  - Ukázka pravidel třídy 
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Poslední z aktivit pomůže učiteli nahlédnout do vzájemných vztahů ve třídě.  

Jak vidím svou třídu?  

Senzibilizace: Připomeneme si činnost, kdy jsme si vymýšleli svá indiánská jména. 

Opětovně si vysvětlíme, jak vznikají tato jména a rozdáme dětem dotazník.   

Materiál: dotazník vytvořený pro třídu (příloha č.1)  

Popis: Žáci dostanou dotazník a mají za úkol si svou třídu představit jako indiánský kmen. 

V dotazníku jsou jim nabídnuto několik indiánských jmen s popisem charakteristického 

chování a jejich úkolem je k daným indiánským jménům přiradit jména svých spolužáků. 

Návod: Příklad dotazování: Náčelník Moudrý Bizon – jeho slovo má u ostatních velkou 

váhu, co řekne, to obvykle platí… Bílá Holubice – obětavá, kamarádská, ráda pomáhá 

druhým… Jezevčí Chlup – nikdo se s ním nechce bavit, žije osamělá na okraji vesnice… 

Hadí Jazyk – pomlouvá ostatní, roznáší klevety…atp. Žáci dopisují k jednotlivým 

indiánským jménům jednoho chlapce a jedno děvče ze své třídy. Po dokončení vrátí děti 

učiteli dotazníky. Na zemi je připraven velký papír, kde jsou napsány názvy NÁČELNÍK 

MOUDRÝ BIZON, ORLÍ PÉRO, BÍLÁ HOLUBICE. Děti si sesednou do kruhu a oslovíme 

je, aby přišly a napsaly jména dětí, které napsaly k indiánským jménům. Můžeme si vybrat 

jen jedno jméno, které žák napíše. Následně přijde za spolužákem a vysvětlí mu, proč jej 

napsal. Např. Učitel vyvolá Petra ať jde napsat jméno dítěte, které napsal k náčelníkovi. Po 

zapsání jde za spolužákem a vysvětlí mu: „Jsi pro mě jako náčelník Moudrý bizon, protože 

vždy splníš, co řekneš“ .  Učitel vede následně diskusi.  

Hodnotová reflexe: Byla tato aktivita pro vás jednoduché nebo těžké? Myslíš, že tě nějací 

žáci jmenovali? Jak se cítíš, když tě ostatní chválí? Máš se svým kamarádem něco 

společného? Pro koho se ti vybíraly vlastnosti nejsnáze? Jakou vlastnost bys chtěl/a mít a 

proč? Myslíš, že jsi mohl být někde napsaný?  

 

Transfer do života: Pokus se všímat blízkých lidí a oceň je úsměvem, pochvalou. Pochval 

svého kamaráda a pokus se „vyseknout mu poklonu“ za něco, v čem je výjimečný nebo lepší 

než ty. 

 

Na uvolnění třídy si můžeme nakonec zatancovat indiánský tanec s Honzou Onderem. Pořad 

je na internetu pod názvem „Taneční hrátky s Honzou Onderem“. Společné zážitky a 

zábavné aktivity vytvářejí pohodu ve třídě a předchází problémům v kolektivu. Pevně věřím, 

že uvedené aktivity napomůžou mladým začínajícím učitelům i etikům.  
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ZÁVĚR 

Svou závěrečnou práci jsem psala na téma „Rozvoj prosociánosti u žáků druhého ročníku 

ZŠ“. Cílem mé práce bylo nastínění problematiky etické výchovy na základní škole a její 

zakomponování do výuky druhého ročníku základní školy. Učitel systematickou prací a svou 

osobností dokáže ovlivnit u dětí rozvoj dovedností potřebných k zvládání rozličných 

sociálních situací.  Učitel, který se etické výchově věnuje, má-li být skutečně vychovatelem, 

tím, kdo skutečně vede druhé, pak musí nejprve sám promyslet, kam a proč je chce vést. Do 

školních tříd vstupuje etická výchova u nás především zážitkovou metodou při hře. Máme 

ve druhé třídě zavedený předmět etická výchova. Vzhledem k tomu, že ke mně docházejí 

vybraní žáci ze dvou tříd, je práce s uceleným kolektivem pak pro mě obtížnější. Žáci 

absolvující tento předmět mají oproti ostatním dětem větší dovednost komunikovat, jsou 

odvážnější, lépe se s nimi pracuje, tvoří. Proto jsem se rozhodla zařadit prvky etické výchovy 

po celý školní rok napříč předměty druhého ročníku, aby i ostatní žáci měli možnost pracovat 

na své osobnosti a předcházelo se tak problémům v kolektivu třídy. Největší možnost 

ovlivnit dění ve třídě a dobře nastartovat fungující kolektiv třídy mají třídní učitelé v prvním 

týdnu, kdy začíná školní docházka. Soubor her, které jsou zde uvedeny umožňuje nastartovat 

správnou komunikaci ve třídě nejen mezi žáky, ale také hlavně navázat funkční vztah se 

svým třídním učitelem. Na něm pak je, jak povede během roku práci s celým třídní 

kolektivem.  Učitel by měl být inspirátorem, průvodcem. Co inspiruje víc, než učitelova 

slova jsou jeho činy, jeho jednání ve třídě i mimo ni. Důležitou součástí je komunikace 

s rodiči, výběr správných učebních metod, přístup k jednotlivým žákům třídy. Úspěch je 

podmíněn systematickým výcvikem žáků v sociálních dovednostech, v řešení modelových i 

reálných situací s etickým obsahem, následná reflexe. K tomu neodmyslitelně patří diskuse 

ve skupinkách, nácviky či dramatizace tématu. Žáci se učí spolupracovat, úkoly plní ve 

skupině, ale i každý sám, učí se tím, jak se domluvit, jak vyvozovat závěry. V hodinách má 

dítě poznat samo sebe, vztahy ve třídě nebo jiné sociální skupině, pravidla vlastní 

bezpečnosti i nutnost ohledu k druhým lidem. Mám ve třídě spoustu jedináčků, ti se mnohdy 

nemají ani kde takové dovednosti naučit. O to větší vliv má na tvorbu těchto dovedností 

správně fungující kolektiv a vzájemné působení mezi jednotlivými žáky. Během roku jsem 

etickou výchovu postupně zařazovala napříč různými předměty. Přes slohovou výchovu, 

výtvarnou výchovu, naukové předměty. Práce by mohla pokračovat vypracováním aktivit, 

které propojují etickou výchovu a jednotlivé předměty v daném ročníku a stát se tak inspirací 

pro ostatní učitele. 
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Příloha č.1  

 

NAŠE TŘÍDA JAKO INDIÁNSKÝ KMEN                                           NEPODEPISUJ!  

 

Zakroužkuj:      jsi KLUK nebo HOLKA?  

Představ si, že vaše třída je indiánský kmen. Zkus ke každé postavě přiradit jméno spolužáka 

a spolužačky, kteří nejvíce odpovídají dané charakteristice. Můžeš napsat sám (sama) sebe. 

Pokud podle tebe ve vaší třídě nějaká postava chybí, řádek proškrtni. Nejprve si vše pořádně 

přečti, rozmysli a pak teprve doplňuj. 

 

1. Náčelník Moudrý Bizon – jeho slovo má u ostatních velkou váhu, co řekne, to obvykle 

platí: 

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

2.  Orlí Pero – statečný bojovník, který nikdy nezradí kamaráda a je vždy spravedlivý:      

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………. 

3. Vlčí dráp – lstivý bojovník, který někdy bojuje zákeřně. Někteří se ho trochu bojí: 

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

4.  Bílá holubice – obětavá, kamarádská, ráda pomáhá druhým:  

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

5. Šaman Pěnící voda – žije ve svém světě kouzel, ostatní mu příliš nerozumí, moc se s ním            

nebaví, ale nikomu ve třídě nevadí: 

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

6. Uštěkané štěně – nezkušený bojovník, který je všem pro legraci:  

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

7. Jezevčí chlup – nikdo se s ním nechce bavit, žije osaměle na kraji vesnice: 

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

8.  Hadí jazyk – pomlouvá ostatní, roznáší klevety: 

 spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 

9. Žabí noha – kdykoli může, škodí ostatním. Je velmi neoblíbený.:  

spolužák/spolužačka……………………………………………………………………... 
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Sežeň podpis toho, kdo o prázdninách: 

byl u babičky: 

koho štípla včela nebo vosa: 

jel vlakem: byl na táboře: 

přečetl knížku: spal ve stanu: opékal špekáčky: 

zpíval za doprovodu 

kytary: 

byl v kině: 

hrál Člověče, nezlob se: 

byl v ZOO: přespal u kamaráda): napsal pohled nebo dopis: byl u moře: 

našel aspoň 3 hřiby: 

Příloha č.2 
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                       Můj erb života 
 

Jméno žáka: ………………………………………………Třída : ……………………………. 

Přezdívka: ………………………………………. 

 
                                                                                  
 

1. Můj oblíbený předmět ve  škole : 
 

 

 

2. Co rád dělám po škole : 
 
 

 

3. Umím :        4. Jsem:  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5.  Mé oblíbené zvíře:      6. Nejoblíbenější jídlo:  

_____________________________________________________________________________________________ 

Příloha č.3 


