
METODIKA - projektový týden EV 
3. ročník 
 
1. den – pondělí 26. 5. 2014 

a) myšlenková mapa - co si představíš, když se řekne ETIKA, 
společné shrnutí a vysvětlení nového pojmu 

 komunikace a mezilidské vztahy 

 pozitivní hodnocení sebe, sebepřijetí 

 pozitivní hodnocení druhých 

 kreativita a iniciativa, řešení problémů 

 komunikace citů 

 prosociální chování v osobních vztazích - pomoc, darování, dělení se, 
spolupráce, přátelství… 

b) pravidla pro celý týden - abychom se všichni cítili dobře, v pohodě 
 

c) seznamovací aktivity – dvojice 
- po několika minutách představ toho druhého (jaké má rád oslovení, co rád 

dělá a co opravdu nesnáší) 
pak v kroužku povídání, co se nám líbilo a nelíbilo – když nás představuje 
někdo jiný 

 
d) teploměr nálady – jak se aktuálně cítíme (nalepit lístečky na teploměr…) 
 
e) co nás spojuje – co máme rádi 

 
f) desatero kamarádství – společně s dětmi vytvoříme deset nápadů, co je důležité 

pro přátelství, sepíšeme na velký papír a zkusíme během týdne plnit… 
 

g) recept na dobrého kamaráda – nakresli kamaráda, kamarádku (10 minut) 
- odpovídej na otázky: jaké má vlasy, oči, obličej, kolik měří, váží, kolik je mu let, 
velikost bot, … 
- druhá část otázek: 5 jeho dobrých vlastností 
- které z otázek byly těžší, co je u kamaráda důležitější? 
- skupiny: vytvoř recept na dobrého kamaráda, kamarádku (půl kila úsměvů, 10 
dkg trpělivosti…) 
- srovnání receptů, zakončení – mám tyto vlastnosti já? Jsem dobrým 
kamarádem? 

 
h) Závěr a vyhodnocení dne 
 
 
2. den – úterý 27. 5. 2014 – celodenní výjezd ZOO parku Chomutov – týmové 
aktivity… 



3. den – středa 28. 5. 2014 
 
a) program PPPP Rokycany – Třída plná pohody 
 
b) hliněné nádoby  - být sám sobě dobrým přítelem, umět využít i nedokonalosti… 

motivace příběhem hliněných nádob pro nošení vody – viz. metodický list 
Hliněné nádoby 

 
c) rozcvička tvořivosti – v kroužku -  jakou chuť mají prázdniny, jakou barvu má 

horko, jakou barvu má strach, jakou chuť má úspěch, jaký zvuk má zima 
- dřevěné ramínko – ve dvojicích úkol vymyslet co nejvíce možností využití 
- nejprve samostatné a pak společné dotváření začaté linie na tabuli 
 
- reklama – skupinová práce – vymyslete svůj vlastní výrobek, který by nějak 

pomáhal ve škole, popište ho, vytvořte k němu plakát, vymyslete a nacvičte 
televizní reklamu 

- pomůcky – nůžky, lepidla, barvy, barevné papíry, časopisy…. 
Na tvorbu alespoň 20 -30 minut, pak závěrečné představení, předvedení reklam 

 
d) Závěr a vyhodnocení dne 
 
 
4. den – čtvrtek 29. 5. 2014 
 
a) Strom života – namaluj strom, alespoň 3 kořeny, široký kmen, alespoň 3 velké 

větve, alespoň 3 plody (jablka, hrušky) 
 - do kořenů vlastnosti, schopnosti, které máš dané „shůry“ 
 - do kmene – co s tím předpokladem děláš (hudební sluch = učím se hrát na 
flétnu) 
- do plodů – čeho už jsem dosáhla nebo čeho chci dosáhnout (co už ano = 
červené jablko, co teprve chci dosáhnout = zelené jablko) 
- diskuse – bylo těžké některou část doplnit? Zůstalo něco jen v kořenech? 
Odpovědi dětí nekomentovat, nerozvádět, jen poděkovat za názor. 

 
b) Strach – motivace příběhem o Míšovi a strachu skočit do vody z výšky – viz liter. 

Nakresli strach, co je pro tebe nepříjemné? 
Semafor strachu: červená – zastav se, nejednej 
   žlutá – rozmysli řešení 
   zelená – jeď, ty to zvládneš! 
 

c) Stůl vztahu k sobě – motivace příběhem:  Obrazy zakryté rouškami, úkol namaluj 
stůl s velkou deskou a čtyřmi pevnými nohami, na desku stolu napiš JSEM SÁM 
SOBĚ DOBRÝM PŘÍTELEM  do každé nohy stolu napiš jednu svoji vlastnost, 
která ti pomáhá v tom cítit se dobře, věřit si, spolehnout se na své dovednosti, 
v kroužku pak vedeme rozhovor o tom, čeho si na sobě vážíme, v čem jsme dobří 
(učitel dopomáhá těm, kteří na sobě neumí najít dost hezkých vlastností) 



d) Trosečník  - být sám sobě dobrým přítelem – motivace příběhem trosečníka, 
skupinová práce na flipy – viz. metodický list Trosečník 

 
e) Závěr a vyhodnocení dne 
 
 
5. den – pátek 30. 5. 2014 

- Obchod – každý má před sebou tři věci, které může oželet… 
své věci představí, 1. obchodování: někomu něco dám a vezmu si od 
něj, 2. obchodování: někomu něco dám a vezmu si od jiného, 3. 
obchodování: už jen někomu něco dám 

 vše v tichosti – bez jakýchkoli komentářů – až na konci sdělit pocity… 
 
- vyhodnocení a závěr projektového týdne, slohový úkol – co jsi tento týden 

zažil, na co vzpomínáš, co tě bavilo a proč… 
- společná závěrečná oslava (zatemnit žaluzie, připravit ubrus, svíčku, 

občerstvení…příjemnou závěrečnou atmosféru – motivace příběhem jak měl 
slon narozeniny… 

 
 
 
Motivační příběhy jsou převzaté z publikace Etického fóra – Učíme etickou výchovu 

 
 


