Osobnostní a sociální výchova
pro žáky ZŠ praktické

6. ročník
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Seznam lekcí - metodik a pracovních listů pro 6. ročník:
Co je pro mě typické
Kouzelník
Tatínku, maminko, vy jste tak hodní
Čtyři ruce v hlíně
Moji nejbližší
Dobrá rada do života
Rodinné hry
Dopis
Ochránci
Ovečky a pastýři
Kouzelný trojúhelník
Ztraceni na ostrově
Oko
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Název lekce „Co je pro mě typické?“
Cíl:

Žáci se naučí znát a pojmenovat důsledky svého chování a jejich vliv na budování
mezilidských vztahů.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov, Th)

Věková skupina:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Co je pro mě typické“, psací potřeby, pastelky, kartičky s výroky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě
vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a
vyrovnané sebepojetí.
Seberegulace a sebeorganizace  cvičení sebekontroly, sebeovládání.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; chyby při poznávání lidí.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše skupina/třída.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Přijímá důsledky svých rozhodnutí.
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami a pracovním listem
Kartičky s výroky položíme na zem textem nahoru v dostatečných odstupech, aby bylo
možné mezi nimi procházet. Žáci mají za úkol prohlédnout si všechny kartičky a zapsat si
do svého pracovního listu, který výrok je pro ně typický. Maximálně pět výroků. Kartičky
zůstávají na zemi.
2) Řízený rozhovor
Žáci v kruhu hovoří o tom, jaké výroky si vybrali a proč.
3) Práce s kartičkami a pracovním listem
Obdoba první aktivity, žáci tentokrát vybírají výrok, který by chtěli, aby pro ně byl typický.
Opět zapíší do pracovního listu.
4) Reflexe
Volná diskuze:

Žáci porovnají, co je pro ně typické a co by chtěli, dělat nejraději.

Nakonec si nakreslí obrázek, co by chtěli dělat nejraději.
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Text na kartičkách
 Dávám rád dárky.
 Rád fandím.
 Rád dělám někomu radost.
 Když je někdo smutný, snažím se mu zlepšit náladu.
 Rád někomu způsobuji bolest.
 Jsem důvěřivý.
 Pociťuji často vděčnost.(mamince, tatínkovi, kamarádům)
 Rád pomáhám.
 Rád působím někomu problémy.
 Někomu jsem poradil.
 Dovedu prominout.
 Dovedu ustoupit.
 Dělím se o své nápady.
 Dělá mi dobře, když něčím zaujmu.
 Umím někoho něco naučit.
 Jsem podezřívavý, nedůvěřivý.
 Když někomu ubližují, chci ho ochránit.
 Působím uklidňujícím dojmem.
 Rád bavím ostatní, jsem vtipný.
 Jsem náladový.
 Dělá mi dobře, když někoho naštvu.
 Rád překvapuji.
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Kartičky:

Něco jsem věnoval.

Fandil jsem
někomu.

Udělal jsem
někomu radost.

Zlepšil jsem
někomu náladu.

Způsobil jsem
bolest.

Důvěřoval jsem
někomu.

Byl jsem vděčný.

Někomu jsem
pomohl.
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Způsobil jsem
někomu problémy.

Někomu jsem
poradil.

Někomu jsem něco
prominul.

Ustoupil jsem.

Někomu jsem říkal
o svých nápadech.

Zaujal jsem něčím.

Někoho jsem něco
naučil.

Podezříval jsem
někoho.
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Ochránil jsem nebo
zachránil někoho.

Někoho jsem
uklidnil.

Někoho jsem
pobavil, rozesmál.

Někoho jsem
nechtěl vidět.

Někoho jsem
naštval.

Překvapil jsem
někoho.

Často se urážím.

Mám mnoho přátel.
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Mám málo
kamarádů.

Někoho jsem
pohladil.

Rád dávám dárky
svým přátelům.

Rád někoho
provokuji.

Nemám kamarády.

Někoho jsem
pomluvil.

Rád dostávám
dárky.

Zastal jsem se
někoho.
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„CO JE PRO MĚ TYPICKÉ“
List chování:
Co je pro mě typické?

Co bych dělal(a) nejraději?

Kresba – Co bych dělal(a) nejraději?
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Název lekce: „Kouzelník“
Cíl:

Rozvoj spolupráce, dovedností pro řešení problémů.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno v Tv)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

různé předměty (nejméně podle počtu žáků), tělocvična

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění, řešení problémů.
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.
Kompetence k řešení problémů
Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.

Metodický postup:
1) Motivační příběh
Byl jednou jeden kouzelník a ten se zmocnil království. Všechny obyvatele přestěhoval na
úplný okraj. Protože rád ubližoval, sebral všem lidem jejich oblíbené věci a schoval je ve
své komnatě. Lidé chtěli své věci zpět, ale kouzelník si je dobře hlídal. Kdyby někoho viděl,
ukázal by na něj a proměnil by ho v kámen. Zkamenělého bylo možné zachránit tak, že ho
dva odvedou na okraj království.
2) Hra „Kouzelník“
a) Každý žák řekne, jakou má oblíbenou věc, o kterou by nerad přišel a vybere si zástupný
předmět z nabídky.
b) Hra začíná tím, že učitel (kouzelník) sebere dětem „jejich oblíbené věci“ a zamkne je ve
své komnatě (položí je na druhou stranu tělocvičny).
c) Kouzelník se pohybuje po prostoru. Žáci se pokusí kouzelníkovi věci vzít. Pohybují
pouze tehdy, když na ně kouzelník nedívá nebo je k nim zády. Pokud je zahlédne, že se
pohnuli, jsou začarovaní – zkamení (sednou si).
d) Začarovaný žák může být vysvobozen, když ho dva žáci současně odvedou zpět na
okraj, opět je kouzelník nesmí vidět.
e) Hra končí, jsou – li všechny předměty vráceny a nikdo není zkamenělý nebo všichni
zkameněli (vyhraje kouzelník)
Varianty: zvýšit počet předmětů;
učitel (kouzelník) modifikuje hru, tak že žáky nechá nebo nenechá vyhrát.
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3) Reflexe
Zhodnocení hry (volba strategie – vyzdvihnutí spolupráce).
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Název lekce: „Tatínku, maminko, vy jste tak hodní“
Cíl:

Ujasnit si, čeho si žák váží na svých rodičích, přemýšlet o roli otce a matky v rodině.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková skupina:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Tatínku, maminko, vy jste tak hodní“, psací potřeby, kartičky
s vlastnostmi, kartičky s názvy tatínek, maminka

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami s vlastnostmi
a) Žáci si vyberou kartičky se svými rodiči - podle toho s kým dítě žije.
b) Každý žák dostane sadu kartiček s vlastnostmi a přiřadí je ke svým rodičům. Pokud má
žák pouze jednoho z rodičů, přiřazuje pouze k jednomu, pokud žije s oběma - přiřazuje
k oběma. (Individuální pomoc učitele - v případě nejasností s významem vlastností.)
c) Každý žák přečte, co přiřadil ke svému rodiči. Společně shrnout, která vlastnost se
u rodičů objevuje nejčastěji.
2) Práce s pracovním listem
Do pracovního listu formou dopisu žáci napíší to, čeho si váží na svých rodičích. Mohou
psát jednomu, ale i oběma rodičům.
Druhá část pracovního listu bude obdobná. Žák bude psát sám sobě v roli otce nebo
matky.
3) Reflexe
Žáci, kteří chtějí, mohou přečíst svoje dopisy.
Která část byla pro vás těžší na vypracování?
Řízený rozhovor
 Mluvíte v rodině o tom, že si někoho vážíte?
 Líbí se vám, když vám někdo řekne, že si vás váží?
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Kartičky:
Vlastnosti: Jaký(á) je?

milující

pečující

oblíbený(á)

laskavý(á)

starostlivý(á)

veselý(á)

šikovný(á)

hezký(á)

vtipný(á)

silný(á)

rozumný(á) pracovitý(á)

spolehlivý(á)

TATÍNEK

hodný(á)

pozorný(á)

milý(á)

MAMINKA
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„TATÍNKU, MAMINKO VY JSTE TAK HODNÍ“

Milý tatínku,
vážím si na tobě toho,
že………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..…...........
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................
Odpověď tatínka:

Milý(á) synu, dcero,
vážím si na tobě toho,
když…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
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„TATÍNKU, MAMINKO VY JSTE TAK HODNÍ“

Milá maminko,
vážím si na tobě toho,
že………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………..…...........
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
....................

Odpověď maminky:

Milý(á) synu, dcero,
vážím si na tobě toho,
když…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
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Název lekce: „Čtyři ruce v hlíně“
Cíl:

Rozvoj hmatového vnímání, empatie a spolupráce.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Pv)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

modelína, šátky, relaxační hudba, různé předměty, sáček

Průřezová témata:
OSV
Sociální rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, citlivosti).
Komunikace  cvičení dovednosti pro nonverbální komunikaci.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce.
Kompetence pracovní
Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.

Metodický postup:
1) Didaktická hra- „Hmatovka“
a) Učitel nabídne žákům v sáčku různé předměty (guma, tužka, sklenice, kroužek na klíče,
notýsek…).
b) Každý žák si vybere jeden předmět a schová ho za záda, sám ho také nesmí vidět.
Pomocí hmatu se pokusí zjistit, co si vybral.
c) Vybraný předmět se snaží jednoduše popsat. Ostatní hádají, o jaký předmět se jedná.
2) „Čtyři ruce v hlíně“
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
b) Každá dvojce dostane modelínu a šátky.
c) Učitel vysvětlí žákům princip hry- všichni žáci si zaváží oči, úkolem skupiny je
vymodelovat společně nějaký předmět či osobu. Děti při práci nesmí mluvit.
d) Učitel pustí žákům při práci relaxační hudbu. Když hudbu vypne, děti si rozváží šátky a
teprve teď si ve dvojici sdělí, co každý z nich modeloval.
3) Reflexe
Volná diskuse
 Spolupracovali jste nebo každý tvořil sám? Jak jste se shodli?
 Co bylo pro vás obtížné?
 Jak se vám pracovalo bez použití zraku a slov?
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Název lekce: „Moji nejbližší“
Cíl:

Vést žáky k péči o své blízké.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno v Th, Ov)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Moji nejbližší“, psací potřeby, pravítko, pastelky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje vztahy k druhým lidem.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy- péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, empatie, respekt, podpora, pomoc.
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu).
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.

Metodický postup:
1) Motivační hra- „Dotkni se toho, kdo…“
a) Děti stojí v prostoru a učitel vyvolává - „Dotkni se toho, kdo ti umí pomoci, kdo je tvůj
kamarád, kdo tě pobaví, koho si nejvíce ceníš, kdo tě umí uklidnit, komu důvěřuješ,
apod. „
b) Děti se pohybují po třídě a plní pokyny učitele.
2) Práce s pracovním listem
a) Každý žák si do pracovního listu kolem sebe nakreslí lidi ze svého nejbližšího okolí,
kteří jsou mu blízcí (rodina, kamarádi).
b) Mezi sebou a jednotlivými lidmi pravítkem udělá přímku. Přímek může být k jedné
osobě i více, podle toho v jaké míře o žáka osoba pečuje. Na přímku napíše, jak pečuje
(čte mi před spaním, uvaří mi dobré jídlo, mohu mu sdělit své problémy, dokáže mi
pomoci, apod.). Přímkou označí žák i případ, že o někoho pečuje on sám. Směr péče
vyznačí šipkou.
3) Reflexe
Volná diskuse.
 Objevují se mezi vašimi blízkými i jiné osoby než členové rodiny?
 Jak se o nás starají blízcí lidé?
 Jak pečujeme o své blízké mi sami?
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Já
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Já
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Název lekce: „Dobrá rada do života“
Cíl:

Rozvíjet poznávání sebe sama i druhých.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Dobrá rada do života“, psací potřeby, pastelky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty).
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk by neměl neočekávat protislužbu).
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
Vyjadřuje své názory a postoje.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivační příběh
Učitel vypráví jednoduchý motivační příběh: „ V jedné rodině se narodilo miminko a tak jak
je to v pohádkách přistoupilo k němu 7 sudiček (číslo upravit podle počtu žáků), které mu
přišly poradit, jak se má v životě chovat a čeho se má vyvarovat.
2) Práce s pracovním listem
Každý žák dostane pracovní list, do kterého doplní nedokončené věty. (Individuální pomoc
učitele.)
3) Reflexe
 Společné čtení doplněných vět - rady, které se týkají ohleduplného chování, vyzdvihneme.
 Volná diskuse
- Souhlasíte se všemi radami?
- Dokážete se sami podle svých rad chovat?
- Kterou radu by bylo pro vás nejtěžší dodržet a proč?
- Dostali jste někdy sami nějakou radu do života a od koho?
4) Kresba miminka, kterému udělovali rady.
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Milý(á)……………………………………… radím ti dobře
Raději se vyhýbej……………………………………………………………………..
Není důležité, abys……………………………………………………………………
Je důležité, abys………………………………………………………………………...
Vždycky počítej s tím, že………………………………………………………………
Netrap se tím, že……………………………………………………………………….

Nikdy nesmíš…………………………………………………………………………
Vždycky měj na paměti, že……………………………………………………………
Je špatné, když…………………………………………………………………………
Je dobré, když………………………………………………………………………….
Je dovoleno……………………………………………………………………………..
Je zakázáno…………………………………………………………………………….
Nikdy nezapomeň………………………………………………………………………
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Obrázek miminka:
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Název lekce: „Rodinné hry“
Cíl:

Uvědomit si pravidla, která by se měla v rodině dodržovat.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

Barevné proužky papíru, na které se napíše téma problémových situací.
Každý proužek se nastříhá na tolik dílků, kolik ve scénce vystupuje osob. (Učitel
upraví počet rolí a dílků podle aktuálního počtu žáků ve třídě.)
Každý text je napsán na jiném barevném papíře.

Problémové situace:
1. Dvanáctileté dítě přijde večer domů o 3 hodiny později, než bylo dohodnuto. Matka s otcem
na ně čekají.
2. Dítě chce jet s kamarády na víkend stanovat. Rodiče ho nechtějí pustit.
3. Otec, matka a dítě se dohadují, na jakou školu má dítě po ukončení ZŠ jít.
4. Dítě při nákupu ztratilo peněženku s 500 Kč. Jak to řekne rodičům?
Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity -pružnosti nápadů, originality, tvořivost v mezilidských
vztazích.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – chování podporující dobré vztahy.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální specifické komunikační dovednosti; dialog (vedení dialogu,
jeho pravidla); komunikace v různých situacích- informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení
konfliktů.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a respektující komunikace, řešení
konfliktů, podřízení se).
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů
problémů a sociálních rolí – problémy v mezilidských vztazích.
Hodnoty, postoje, praktická etika  dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.
Řeší samostatně běžné životní situace.
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.
Kompetence sociální a personální
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.
Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce.

Metodický postup:
4) Práce s lístečky
a) Učitel rozloží na zem lístečky s různými barvami, textem dolů. Každé dítě si vezme
jeden lísteček a rozdělí se do skupin podle barvy lístku.
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b) Ve skupinách složí lístky k sobě tak, aby text dával smysl.
2) Dramatika
a) Žáci dostanou časový limit. Nacvičí jednoduchou scénku, která vyjadřuje text na
lístečku.
b) Skupiny zahrají nacvičenou scénku.
3) Reflexe
Řízený rozhovor:
 Znáte podobné situace?
 Řešíte doma podobné situace?
 Máte v rodině stanovená nějaká pravidla?
 Je dobré mít stanovená pravidla a dodržovat je?
Učitel může zhodnotit, jak skupiny pracovaly.
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Název lekce: „Dopis“
Cíl:

Rozvíjet u žáků poznávání ostatních spolužáků, získávat nové informace o ostatních.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno ČJ – sloh, Ov)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Dopis“, psací potřeby, hrací karta „Bingo“

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje vztahy k druhým lidem, můj vztah k sobě samému.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech, chyby při poznávání lidí.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Hra Bingo
Žáci chodí po třídě a pokládají spolužákům otázky z karty „Bingo“. Hledají toho, kdo
může na otázku odpovědět kladně – ten se jim do políčka podepíše. Na kartu se nesmí
podepsat 2 x jeden žák (pravidla upravit podle počtu dětí). Vítězí ten, kdo má nejrychleji
kartu plnou.
2) Práce s pracovním listem
a)
Učitel pokládá žákům otázky:
Jak probíhala komunikace mezi lidmi v době, kdy neexistovaly telefony, počítače?
Kdo z vás v dnešní době píše dopisy klasickou formou (tužka a papír)?
Vyzkoušel si už někdy někdo napsat takový dopis?
b)
V pracovním listu každý žák doplní nedokončené věty v jednoduchém dopise a
v závěru dopisu vybere a zakroužkuje kamarád – kamarádka. (Individuální pomoc
učitele.)
3) Reflexe
Dopisy učitel volně rozloží, aby do nich žáci mohli nahlížet.
Řízený rozhovor
 Psali jste někdy takový dopis?
 Vyberte z některého dopisu pro vás důležitou informaci.
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Hrací karta k aktivitě Dopis

HRACÍ KARTA - BINGO
Mám rád modrou
barvu.

Mám doma domácí
zvíře.

Mám rád zmrzlinu.

Mám sourozence.

Moje nejoblíbenější Ve škole mám
jídlo je hamburger. strach, že dostanu
poznámku.

Rád pracuji na PC.

Ve škole mě těší
fotbálek.

Je mi smutno, když
jsem sám
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Milý(á)…………………………….z………………………………..................
Moje oblíbená barva je…………………………………………………………
Je mi smutno, když……………………………………………………………..
Ze zvířat mám nejraději…………………………………………………………
Moje nejoblíbenější jídlo je…………………………………………………….
Raduji se, když………………………………………………………………….
Můj nejhezčí zážitek z poslední doby
je…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
Potěšilo by mě, kdyby můj táta…………………………………………………
Potěšilo by mě, kdyby moje máma………………………………………………
Ve škole mám strach, když………………………………………………………
Ve škole mě těší………………………………………………………………….
Až budu starší přeji si, aby……………………………………………………….
Doufám, že………………………………………………………………………
Chci ti ještě říct, že……………………………………………………………….
Tvůj kamarád - tvá kamarádka
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Název lekce: „Ochránci“
Cíl:

Rozvíjet u žáků schopnost regulovat svou agresivitu, vnímat svůj vztah k životnímu
prostředí.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Z)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

volná místnost, 20 pěnových míčků nebo 20 archů novinového papíru

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Seberegulace a sebeorganizace  cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání.
EVVO
Vnímavý a citlivý přístup k přírodě.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu.
Kompetence pracovní
Dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

Metodický postup:
1) Motivační hra
a) Žáci s učitelem vytvoří „jezero“ (uzavřený prostor – vymezený švihadly, lavičkami,
židlemi).
b) Učitel rozdělí žáky do dvou skupin. Jedna skupina bude představovat ochránce přírody a
vstoupí do jezera. Druhá skupina budou turisté, kteří dostanou „odpadky“ (pěnové
míčky, papírové koule).
c) Po zahájení hry začnou „turisté“ házet odpadky do jezera. Ochránci přírody je hned nato
vyhazují z jezera. Hráči obou stran smějí házet vždy jen jeden kus. Učitel po určeném
časovém limitu boj ukončí a sečte, kolik odpadků leží v jezeře a na břehu.
d) Skupiny si vymění role. Vyhrává skupina, která měla v jezeře méně odpadků.
2) Práce s mapou
Práce s mapou (kraje – Karlovarský, Plzeňský a Ústecký) vyhledávání řek a vodních
ploch v oblasti. Varianta internetová foto mapa hledání vodních toků, ploch, pramenů,
soutoků.
3) Řízená diskuze
Diskutovat o významu vody v přírodě, možnostech její znečištění a ochrany, vodních
toků a vodních ploch.
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Název lekce: „Ovečky a pastýři“
Cíl:

Prožít si pocit, když o nás někdo pečuje a uvědomit si jakou to má pro mě hodnotu.

Časová dotace:

V průběhu celého dne, ráno zadání a vyhodnocení koncem vyučování (počítat
alespoň s 10 minutami, vhodné zařadit v den, kdy učitel začíná a končí ve své
třídě)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

kartičky se jmény všech spolužáků i učitele, pokud se zapojí, klobouk na losování

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Psychohygiena  sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše skupina/třída (práce s
přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny).
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů- problémy v mezilidských vztazích.
Hodnoty, postoje, praktická etika  pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu).
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti.
Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.

Metodický postup:
Aktivity:
1) Motivační příběh
Byl jednou jeden pasáček ovcí. Každý den chodil s ovečkami na louku, aby se mohly napást.
Jednoho dne se pasáčkovi ztratila ovečka ze stáda. Pasáček hledal všude, ale nalézt ji
nemohl. Slíbil si, že pokud ovečku najde, že se bude o své stádo ještě lépe starat.
Na základě příběhu vysvětlí učitel princip hry- každý z nás bude takovým pastýřem a
zároveň ovečkou, o kterou se bude někdo starat.
2) Práce s lístečky se jmény
a) Všichni sednou do kruhu (včetně učitele pokud se do hry zapojí).
b) Z klobouku se losují lístky se jménem své ovečky (spolužáka, učitele), o kterou bude
pečovat. Jméno zůstane v tajnosti. Lístky si pečlivě schovají.
c) Úkolem pasáčka je pečovat celý den o svou ovečku nenápadně, ale účinně.
3) Reflexe

Řízený rozhovor
Na konci vyučování zkouší žáci uhodnout, kdo byl jejich pastýřem.
 Co jsem jako pastýř pro svou ovečku dělal?
 Čeho jsme si nejvíc všímali?
 Překvapil nás někdo?
 Pocítili jste, že se o vás někdo staral? Dělalo vám to dobře?
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Název lekce: „Kouzelný trojúhelník“
Cíl:

Uvědomit si hierarchii životních hodnot a rozdílnost lidí.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Kouzelný trojúhelník“, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě
vím a co ne; moje vztahy k druhým lidem.
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost
odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.).
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině i ve společnosti.

Metodický postup:
1) Myšlenková mapa „Co je pro mě potřebné?“
a)
Učitel položí žákům otázku - „Co je pro vás ve vašem životě potřebné?“
Žáci na list papíru napíší, co je pro ně v životě důležité – uvedou alespoň 10 příkladů.
b)
Učitel rozdělí žáky do skupin. Každá skupina vybere z 10 pouze 5 nejdůležitějších
příkladů. Výběr provádí na základě diskuze, učitel usměrňuje rozhodování. Snaží se
žáky dovést ke společné dohodě.
c)
Skupiny si navzájem představí svůj výběr.
2) Práce s pracovním listem „Kouzelný trojúhelník“
Každý žák doplní do trojúhelníku, co považuje za potřebné tak, že vrchol trojúhelníku bude
zaplněn nejméně důležitým, střed méně důležitým a spodní patro nejvíce důležitým.
3) Reflexe
a)
Každý žák přečte, jak kouzelný trojúhelník doplnil a zdůvodní proč.
b)
Učitel vysvětlí, že každý člověk je jiný, proto každý považuje jiné věci za potřebné.
Nebude vysvětlovat co je správné a nesprávné. Závěr by měl být - lidé jsou různí a
mají různé potřeby.
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Název lekce: „Ztraceni na ostrově“
Cíl:

Rozvíjet dovednosti pro řešení problémů a rozhodování.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Čt)

Věková kategorie:

6. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Ztraceni na ostrově“, psací potřeby, úryvek z knihy Robinson Crusoe,
převyprávění Janou Eislerovou

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení sebepoznání a sebepojetí
Sociální rozvoj
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování, verbální komunikace v různých situacích
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Pracuje s učebními materiály.
Kompetence k řešení problémů
Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce.

Metodický postup:
1. Úvod
Učitel motivuje žáky ukázkou knížky Robinson Crusoe, seznámí s osobou Robinsona,
prohlédnutí ilustrací, přečtení krátkého úryvku - kapitola „Trosečník“(část).
2. Myšlenková mapa – pracovní list
a) Žáci pracují ve dvojicích. Učitel řekne: Představte si, že jste jako Robinson a ocitli jste
se na pustém ostrově, vaše loď se za chvíli potopí a vy z ní rychle můžete přenést 10
věcí, které vám pomohou přežít. Co si vezmete?
b) Skupiny vytvářejí myšlenkové mapy.
3. Reflexe
a) Přečtení myšlenkových map a odůvodnění zapsaných předmětů, diskuze, vyhodnocení.
b) Společné dočtení kapitoly „Trosečník“.
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Představte si, že jste jako Robinson a ocitli jste se na pustém ostrově, vaše loď se za
chvíli potopí a vy z ní rychle můžete přenést 10 věcí, které vám pomohou přežít.
Co si vezmete?
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Název lekce: „Oko“
Cíl:

Uvědomit si význam zrakového vnímání a komunikace očima pro dobré mezilidské vztahy.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková skupina:

6. ročník

Pomůcky:

obrázky s různými pohledy, lístečky s různými modelovými situacemi

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  rozvoj smyslového vnímání.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  chyby při poznávání lidí.
Komunikace  řeč těla, cvičení dovednosti neverbální -cvičení v neverbálním sdělování, komunikace v různých
situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování,
žádost, předstírání v komunikaci.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje.
Kompetence sociální a personální
Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky.

Metodický postup:
1) Úvod
Učitel napíše na tabuli přísloví „Oko – do duše okno“ – učitel se zeptá dětí, zda vědí, co
přísloví znamená- společná diskuze.
2) Práce s kartičkami (pohledy)
a) Žáci si sednou do kruhu.
b) Učitel rozloží kartičky lícovou stranou dolů.
c) Žáci si vyberou kartičku, pojmenují, co podle nich pohled znázorňuje nebo při jaké
situaci se objevuje.
3) Dramatizace (emoce)
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic, jeden z dvojice si vybere jednu kartičku.
b) Pohledem vyjádří emoci, kterou má popsanou na kartičce, druhý žák hádá. Kartičky si
dvojice mezi sebou mění a žáci se střídají v předvádění. Učitel si zaznamenává
úspěšnost uhodnutí.
4) Reflexe
a) Vyhodnocení úspěšnosti.
b) Diskuse
Vést žáky k závěru, že pohled vyjadřuje emoce a je důležité uvědomovat si, jak se my samy
tváříme a co v nás mohou vidět druzí.
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Kartičky s obrázky:
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Zdroj: Galerie SART Notebook
Galerie obrázků http://www.clker.com/
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Kartičky oko

Máš zlomenou nohu a
moc tě bolí.
(bolest)

Vyhrál (a) jsi s kamarády
sportovní turnaj.
(radost)

Podrazil tě kamarád (ka),
jsi na něho (ni)
naštvaný(á).
(zlost)

Dostal (a) jsi domácí
vězení, sedíš v pokoji a
nesmíš za kamarády,
nudíš se.
(nuda)

Vrátíš se z prázdninového
pobytu u babičky zpět domů.
Otevřeš dveře do bytu, který
mezi tím rodiče celý
předělali.

(úžas)
Vracíš se pozdě večer
domů. Je tma a za sebou
slyšíš divné zvuky.
(strach)

Zemřel ti oblíbený domácí
mazlíček – pes, kočka
nebo křeček.
(smutek)
Pomáhal (a) jsi babičce
při stěhování vynášet
krabice s věcmi do pátého
patra.
(únava)
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Nespravedlivě jsi obvinil (a)
kamaráda z krádeže,
nemůžeš se mu teď podívat
do očí, stydíš se.
(stud)

Do třídy přišel (a) nový
žák (žákyně) který se ti
moc líbí, chceš ho
zaujmout.
(láska, zamilovanost)
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