
8. 6. 2015 – 1. den – celodenní výjezd 

Neviditelná výstava – Praha – život nevidomých 

9. 6. 2015 – 2. den – soužití s postiženým člověkem 

a) úvodní aktivity  

 Vyvození téma projektu – vyvození – jak se žije nám a lidem mezi námi, kteří 

mají nějaké postižení – zapsat na flip 

 Rozdělení handicapů na vrozené a získané 

b) Nevidomý malíř – malování obrazu poslepu – zavázané či zavřené oči, kamarád říká, 

co máme udělat – práce se štětcem, vodovými barvami 

c) Vytyčená trasa – žáci pomocí ukazovátka procházejí – reflexe vlastních pocitů 

d) Labyrint – z provázku vytyčená cesta, žáci prochází podle instrukcí kamaráda 

e) Brailovo písmo – tabulka znaků, ukázky písma na krabičkách od léků, pomocí tužky 

zapsat své jméno brailovým písmem 

f) Znaková řeč – kdo jí používá – vyvození, ukázka pohádky ve znakové řeči, učíme se 

své jméno pomocí znakové abecedy, prezentace 

g) zhodnocení celého dne, dojmy, zkušenosti, poučení 

10. 6. 2015 – 3. den – celodenní výjezd 

Techmánia – Plzeň – fyzikální a jiné zákony, planetárium 

11. 6. 2015 – 4. den – soužití se spolužáky ve třídě i ve škole, soužití se starými lidmi 

a) úvodní aktivity 

 Techmánia – zhodnocení exkurze, co se líbilo, co méně 

 Jak jsme se chovali 

b) Brailovo písmo – opakování¨ 

c) Znaková řeč – vymýšlíme nové znaky – kartičky se slovy – žáci hádají, co jeden z nich říká 

d) Mimika a artikulace  

e) Vyvození téma ŠIKANA – ukázka z filmu Forrest Gump – šikana, těl. handicapy  

f) Autobus – Jak se cítíš, když tě ostatní neberou mezi sebe,  

g) zhodnocení celého dne, pocity, dojmy 

  

12. 6. 2015 - 5. den – Sebepoznán a sebepřijetí 

a) úvodní aktivity  

 dojmy s celého týdne – debata 

 co si z celého týdne vezmeš pro sebe 

b) Hliněné nádoby – aktivita, motivace příběhem, kreslíme nádobu –  reflexe vlastních 

slabých a silných stránek - debata 

b) aktivity v přírodě – orientace v terénu – chůze po různém terénu naboso poslepu 



 

d) vyhodnocení projektového týdne 

e) Výstup – sestavení knihy z pracovních listů, prezentace 


