
 26. 5. 2014 – 1. den – kamarádské chování 

 

a) Třída plná pohody – PPP Rokycany 

 třídní pravidla 

 co umím 

 pavučina 

 

 

b) vyvození pojmu Etika 

 zapsání na flip všechny nápady – shrnutí  

 

c) správné a nesprávné chování 

 vyvození pravidel správného chování 

 pracujeme na velkých papírech 

 

d) Desatero kamarádství (viz přiložený materiál) 

 

 

e) Kouzelná slovíčka  - používání slov prosím, děkuji apod. (viz přiložený materiál) 

 

f) Vyhodnocení dne 

 

 

 

27. 5. 2014 – 2. den - školní výlet 

 

 ZOOpark Chomutov – týmové aktivity 

 

 

28. 5. 2014 – 3. den – Hodnota člověka, zdraví a nemoc 

 

a) úvodní aktivita – Jaký jsem 

 

b) Prodám štěňata (viz přiložený materiál) 

 Kresba 

 Povídání v kruhu, reagování na druhé 

 

c) Smysly – rozeznávání okolí podle smyslů 

 

 lidské smysly, postižení – neslyšící, slepci…příběh o slepé dívce , vyrovnávání 

se s postižením, jak mohu já pomoci, jak se k takovému člověku chovat 

 motivace – zavázané oči – čichej a hádej ( skořice, pepř, majoránka, kakao, 

houby) nahmatej a hádej ( balonek, figurka žirafy, papírový kapesník, kostka, 

hřeben) pak vyhodnocení, jaký jsi měl pocit, když jsi neviděl, co bylo náročné. 

 losování dvojic – vedení slepce – 1 zavázané oči 1 vidí a vede určenou dráhou, 

pak si role vymění – opět je důležitá zpětná vazba, vyhodnocení 

 

 

 

 



29. 5. 2014 – 4. den – komunikace a spolupráce 

 

a) úvodní aktivita – Setkávání – děti plní pokyny podle zadání (choď po třídě a dívej se 

do země, vyber si dvojici,…) 

 kruh – ověřování pocitů vyvolaných  

 

b) Přezdívky – Jak se mi má říkat, jak ne 

 

c) Trosečník (viz přiložený materiál) 

 pantomima  

 zachráníme se na ostrově – namalujte ostrov, kde jste ztroskotali 

 sepište – 5 věcí, které najdete na lodi, které si opatříte na ostrově, co by vám na 

ostrově chybělo 

 Trosečník – video ukázka z filmu Trosečník 

 Kresba kamaráda – motivace ukázkou filmu 

 Hledání vhodného jména 

 Jaký kamarád jsem já – žáci popisují 

d) zhodnocení hodiny 

 

 

 

30. 5. 2014 – 5. den – dávání a přijímání 

 

a) Na obchod – tři maličkosti  

 jednu věc dám a jinou si vezmu (stejná osoba) 

 jednu věc dám, jinou si vezmu od někoho jiného 

 jednu věc někomu daruji 

 stanovení pravidel – nesmí se komentovat 

 vyhodnocení – co ti vadilo, nevadilo 

b) Mráček do nepohody 

 každý každému něco hezkého napíše 

 co tě překvapilo, je ti příjemné, když tě někdo chválí 

c) Zhodnocení celého týdne – pocity, přání, zajímavosti 

d) Ukončení projektu – slavnostní přípitek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


