Osobnostní a sociální výchova
pro žáky ZŠ praktické

7. ročník

Materiál vznikl v rámci projektu ESF „Učíme se, abychom se v životě uplatnili“
s reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0002

Seznam lekcí - metodik a pracovních listů pro 7. ročník:
Obrázkové zprávy
Rozhovor rodičů
Pohlazení
Můj kamarád
Můj přítel
Seřaď sportovní aktivity podle oblíbenosti
Řetězové vyprávění
Barevný svět
Poklady
Poradenské centrum
Zrcadlo
PET lahve
Radost a smutek

Materiál vznikl v roce 2009 až 2010 v rámci projektu ESF „Učíme se, abychom se v životě
uplatnili“ s reg.č. CZ.1.07/1.2.11/01.0002 realizovaném v ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov,
příspěvkové organizaci, okres Sokolov.

Kolektiv autorů:
Mgr. Lenka Prokopičová, Mgr. Eva Teturová, Mgr. Iva Jurnečková, Mgr. Lenka Bauerová
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Název lekce: „Obrázkové zprávy“
Cíl:

Rozvíjet verbální i neverbální komunikaci a kreativitu.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno D – pravěk)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Obrázkové zprávy“, pastelky, tužky, interaktivní tabule, program pro
interaktivní tabuli „Obrázkové zprávy“, lístečky s jednoduchými sděleními (větami)
vhodnými pro neberbální - pohybové vyjádření (připraví si učitel)

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak,
citlivosti).
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Klíčové kompetence:
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 „Na hluchoněmého“
a) Učitel seznámí žáky s cílem aktivity – vyzkoušet si komunikovat pomocí pohybů a
gest.
b) Žák si vybere lísteček a předvede pomocí gest sdělení na lístečku. Ostatní hádají, co
jim žák říká.
(Hru lze několikrát zopakovat).
2) Práce s pracovním listem „Obrázkové zprávy“ a programem pro interaktivní tabuli
a) Učitel ukáže žákům „vzkaz pravěkého lovce“. Vyzve je k přečtení zprávy v pracovním
listu, domýšlení významu zápisu. Společně úkol zkontrolují na interaktivní tabuli (list1)
a pokusí se vyvodit pojem piktogram a obrázkové písmo.
b) Učitel vysvětlí žákům úkol – vytváření piktogramů a jejich sestavování do zpráv. Další
úkoly zpracovávají samostatně.
3) Hodnocení piktogramů a zpráv
a) Žáci kreslí do programu na interaktivní tabuli svoje piktogramy z pracovních listů –
porovnávání, hodnocení výstižnosti a kreativity.
b) Žáci zakreslí svou piktogramovou „zprávu kamarádovi“. Ostatní se snaží uhodnout, co
chtěli sdělit.
Program pro interaktivní tabuli je v příloze.
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OBRÁZKOVÉ ZPRÁVY

 Přepište tuto obrázkovou zprávu:

 Pokuste se vytvořit jednoduché obrázky pro tato slova:
Úsměv
Večer

Bouřka

Láska

Déšť

Setkání

 Přepište následující zprávy pomocí obrázků:
Probudil jsem se dobrou náladou a šel za kamarády.

Večer pršelo a já jsem si uvařil čaj.

Bylo mi smutno, potkal jsem veselého kamaráda a šli jsme jezdit na kole.

 Nakresli svému kamarádovi zprávu.
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Název lekce: „Rozhovor rodičů“
Cíl:

Uvažovat o vzájemných vztazích v rodině a o důvěře.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková skupina:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Rozhovor rodičů“, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení dovedností řešení problémů.
Sebepoznání a sebepojetí  druzí jako zdroj informací o mně; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o
sobě vím a co ne; moje vztahy k druhým lidem.
Seberegulace a sebeorganizace  cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání.
Psychohygiena  sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; dovednosti zvládání stresových
situací (rozumové zpracování problému), uvolnění – relaxace.
Kreativita  tvořivost v mezilidských vztazích.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy.
Komunikace  cvičení empatického a aktivního naslouchání; dovednosti pro sdělování verbální i neverbální.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  problémy v mezilidských vztazích.
Hodnoty, postoje, praktická etika  dovednosti rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Krátká relaxace
a) Děti se protáhnou, zavřou oči a zhluboka dýchají.
b) Učitel vyvolá představu zimního večera. Venku sněží, v bytě je příjemně teplo, dítě si
čte v posteli a usne. Náhle se probudí a zjistí, že v ložnici rodičů se ještě svítí. Zvědavě
se jde podívat, co se tam děje a slyší, že si rodiče o něm povídají. Co si říkají? Chvíli
naslouchá, aniž dá o sobě vědět. Přemýšlí, co má dělat. Vrátit se do postele nebo se
prozradit a upozornit rodiče na to, že vše vyslechlo?
c) Děti otevřou oči, učitel je nechá chvíli rozmýšlet. Potom udělá krátký přehled: „Kdo se
rozhodl vrátit se do postele, kdo se rozhodl pro rozhovor s rodiči?“
2) Práce s pracovním listem
a) Učitel uvede žáky do situace, že všichni rozhovor rodičů vyslechli.
b) Každý žák vyplní samostatně pracovní list. (Individuální pomoc učitele)
3) Reflexe
Žáci přečtou odpovědi- nebudeme žáky nutit, přečte pouze ten, kdo bude chtít.
 Bylo vám z této aktivity něco nepříjemného?
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Stalo se vám někdy, že jste byli svědkem rozhovoru vašich rodičů, když
mluvili o vás?
Z rozhovoru by mělo vyplynout, že je důležitá otevřenost v mezilidských
vztazích.
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„ROZHOVOR RODIČŮ“

Jak to budu řešit? ________________________________
Jaký jsem měl pocit, když
o mně rodiče mluvili?

O čem rodiče hovořili?

Překvapilo mne něco?

Jsou rádi, že mne mají?

Co si nejvíce přeji od své
matky/otce:
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„ROZHOVOR RODIČŮ“

Jak to budu řešit? ________________________________
Jaký jsem měl pocit, když
o mně rodiče mluvili?

O čem rodiče hovořili?

Překvapilo mne něco?

Jsou rádi, že mne mají?

Co si nejvíce přeji od své
matky/otce:
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Název lekce: „Pohlazení“
Cíl:

Umět najít na svých spolužácích kladné vlastnosti a pozitiva.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov, Th)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Pohlazení“, pastelky, psací potřeby, lístky se jmény spolužáků ve třídě

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně; co o sobě vím a co ne; jak
se promítá mé já v mém chování; moje vztahy k druhým lidem.
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
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
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.

Metodický postup:
1) Didaktická hra: „Kdo jsem?“
a) Každý žák má za úkol myslet na jednoho ze svých spolužáků, kterého si předem
vylosoval.
b) Jednotlivě žáci předstupují před třídu, úkolem ostatních je uhádnout pomocí otázek na
koho žák myslí. Žák smí odpovídat pouze ANO-NE.
2) Práce s pracovním listem
a) Žáci si na pracovní list obkreslí svou ruku. Do dlaně napíší své jméno.
b) Pracovní listy se posílají po třídě. Každý napíše do prstů něco pozitivního, aby to
podepsaného spolužáka pohladilo.
3) Reflexe
a) Žáci si potichu přečtou, co o něm ostatní napsali.
b) Volná diskuse- žáci se mohou vyjadřovat.
 Jestli souhlasí se vším, co o nich spolužáci napsali.
 Zda se o sobě dozvěděli něco nového.
 Jestli je něco opravdu potěšilo.
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Název lekce: „Můj kamarád“
Cíl:

Poznávat své kamarády, rozvíjet přátelské vztahy k druhým lidem.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková skupina:

7. ročník

Pomůcky:

2 pracovní listy „ Něco o mně“ a „Něco o ní nebo o něm“, psací potřeby, kartičky se
slovy, kartičky se jmény žáků ve třídě

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  moje vztahy k druhým lidem.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v
odlišnostech; chyby při poznávání lidí.
Mezilidské vztahy – vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou dynamikou dané třídy jako sociální skupiny)
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
Kompetence sociální a personální
Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky.

Metodický postup:
1) Aktivita:
a) Učitel rozloží kartičky s různými slovy (kamarád, pomoc, požár, jablko, počítač, přítel,
pes, nezdar, lež) textem dolů, aby žáci neviděli, co je na nich napsáno. Každý žák si
vybere jednu kartičku se slovem. Utvoříme dvě skupiny žáků. Každý žák ve své skupině
ukáže, které slovo si vybral. Skupina vytvoří příběh o kamarádství (pouze ústně) – musí
použít slova, která mají k dispozici. Každá skupina řekne svůj příběh.
b) Společné zhodnocení, jak se jim podařilo v příběhu vystihnout důležité rysy přátelství.
2) Aktivita:
a) Práce s pracovním listem „Něco o mně“.
b) Každý žák si vylosuje kartičku se jménem spolužáka a vyplní pracovní list „Něco o ní
nebo o něm“ (může vyplnit i více pracovních listů, kamaráda potom volí sám).
Na otázky odpoví tak, jak si myslí, že by odpověděl dotyčný.
3) Reflexe:
a) Kontrola shody - každý ke svému vyplněnému pracovnímu listu dostane list, který o
něm vyplnil spolužák. Žáci hodnotí, kolikrát odpověděli shodně.
b) Volná diskuze.
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Kartičky:

KAMARÁD

PŘÍTEL

POMOC

LEŽ

POŽÁR

JABLKO

POČÍTAČ

PES

NEZDAR

SESTRA

DÁREK

KOLÁČ
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Něco o ní nebo o něm:
Jméno kamaráda:

Kterou písničku má nejraději?

Kterou barvu má nejraději?

Co nejraději dělá o prázdninách?

Co ho nejvíce rozzlobí?
Co by si chtěl koupit, kdyby
měl hodně peněz?

Co nejlépe dovede?

Co ho nejvíce potěší?
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Něco o mně:
Jméno :

Kterou písničku mám nejraději?

Kterou barvu mám nejraději?

Co nejraději dělám o
prázdninách?

Co mě nejvíce rozzlobí?
Co bych si chtěl koupit, kdybych
měl hodně peněz?

Co nejlépe dovedu?

Co mě nejvíce potěší?
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Název lekce: „Můj přítel“
Cíl:

Uvědomit si hodnoty a vlastnosti důležité pro přátelství.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov, Tv)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Můj přítel“, psací potřeby, pastelky, lístečky s vlastnostmi

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  moje vztahy k druhým lidem.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání soutěže a konkurence.
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Má povědomí o základních mravních hodnotách ve společnosti.
Respektuje pravidla práce v týmu.
Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu.
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami s povahovými rysy nebo vlastnostmi
a) Učitel rozmístí po třídě kartičky.
b) Rozdělí žáky na dvě skupiny- jedna skupina hledá kladné vlastnosti, druhá záporné.
c) Vzájemné přečtení, případná oprava a zhodnocení.
2) Práce s pracovním listem
a) Žáci nakreslí obrázek svého přítele.
b) Každý žák bude mít sadu kartiček k pracovnímu listu (viz předchozí aktivita), které si
rozstříhá. Z kartiček vybere to, co by chtěl, aby jeho přítel měl, a nalepí je do pracovního
listu.
3) Reflexe
Vypracované pracovní listy rozložíme tak, aby si mohli žáci prohlédnout všechny
obrázky.
Zobecnění – nejčastěji opakující se vlastnosti vyjadřující přátelství.
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Otázka k diskuzi:
 Myslíte si, že je nějaký rozdíl mezi kamarádstvím a přátelstvím? (dovést žáky
poznání, že přátelství bývá hlubší než kamarádství)
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Kartičky pro rozvěšení po třídě

Pravdomluvný/á

Nesobecký/á

Upřímný/á

Tolerantní/á

Agresivní

Neupřímný/á

Ulhaný/á

Sobecký/á
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Umí zachovat tajemství

Závistivý/á

Dobrosrdečný/á
Netolerantní

Mohu se mu/jí svěřit

Milý/á

Lakomý/á

Rozšiřuje pomluvy
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Nakresli svého přítele/přítelkyni a nalep vlastnosti, které by měl/a podle tebe mít.
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Aktivita „Můj přítel“ – kartičky k pracovnímu listu s povahovými rysy

Pravdomluvný/á

Agresivní

Nesobecký/á

Neupřímný/á

Upřímný/á

Ulhaný/á

Tolerantní/á

Sobecký/á

Umí zachovat tajemství

Závistivý/á

Dobrosrdečný/á

Netolerantní

Mohu se mu/jí svěřit

Lakomý/á

Milý/á

Rozšiřuje pomluvy
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Název lekce: „Seřaď pohybové aktivity podle oblíbenosti“
Cíl:

Uvědomit si užitečnost pohybových aktivit.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Tv)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Co dělám rád/a?“, lepidlo, kartičky s pohybovými činnostmi, tužka,
papír, interaktivní tabule, interaktivní program „Běhavka“, kartičky s výrazy pro
„Běhavku“

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
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.

Metodický postup:
1) „Běhavka“
a) Žáci pracují ve dvojicích, každá dvojice dostane text s chybějícími slovy. Úkolem je
věty doplnit výrazy, které najdou rozmístěné na chodbě nebo třídě (apod.)
(viz Škola? V pohodě, T. Koten, str. 217)
b) Společná kontrola – interaktivní program.
2) Práce s pracovním listem
a) Každý žák dostane sadu kartiček s pohybovými činnostmi, kterou rozstříhá.
b) Seřadí kartičky činností na oblíbené a neoblíbené, nebo vytvoří seznam od
nejoblíbenějších po nejméně oblíbené.
c) Nakreslí obrázek oblíbené sportovní činnosti.
3) Reflexe
a) Volná diskuse
 Žáci si říkají, co mají nejraději, co nejméně rádi, proč?
 Pokusí se vybrat společné oblíbené sportovní činnosti.
Program pro interaktivní tabuli je v příloze.
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Aktivita „Seřaď pohybové aktivity podle oblíbenosti“(text pro doplňování)

Trocha historie fotbalu
Fotbal patří mezi nerozšířenější sporty po celém světě. První hra podobná fotbalu se
hrála v Číně a jmenovala se ………………………………… Vznik dnešního fotbalu
má kořeny v ………………………………… Míčové hry zde byly rozšířené
především na………………………………… Z ………………………………… se
fotbal rozšířil po celém světe. Podle průzkumu, který byl proveden v roce 2001
mezinárodní fotbalovou federací…………………………………, hraje fotbal
pravidelně nejméně ………………………………… lidí. Mezi hlavní důvody
oblíbenosti fotbalu patří především jeho …………………………………… a
nenáročnost pro vybavení. Ke hře je totiž potřeba pouze
………………………………… a ……………………………

__________________________________________________________________________

Řešení:
Fotbal patří mezi nerozšířenější sporty po celém světě. První hra podobná fotbalu se
hrála v Číně a jmenovala se čínské kudžu. Vznik dnešního fotbalu má kořeny
v Anglii 16. století. Míčové hry zde byly rozšířené především na středních školách.
Z Anglie se fotbal rozšířil po celém světe. Podle průzkumu, který byl proveden
v roce 2001 mezinárodní fotbalovou federací FIFA, hraje fotbal pravidelně nejméně
240 miliónů lidí. Mezi hlavní důvody oblíbenosti fotbalu patří především jeho
jednoduchá pravidla a nenáročnost pro vybavení. Ke hře je totiž potřeba pouze
hřiště a míč.
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Aktivita „Běhavka“
Kartičky pro rozvěšení po třídě:

Anglii 16. století

čínské kudžu

FIFA

míč

hřiště

jednoduchá pravidla

240 miliónů

středních školách

Anglie
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Seřaď pohybové aktivity podle oblíbenosti:
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Seznam aktivit:
Kartičky pro pracovní list:
PLAVÁNÍ

BĚH NA 100M

ROZCVIČKA

SKÁKÁNÍ NA
TRAMPOLÍNĚ

KOTOULY

HÁZENÍ MÍČE

CHYTÁNÍ MÍČE

SKOK PŘES
KOZU

KARATE

ŠPLHÁNÍ

FOTBAL

KOŠÍKOVÁ

BĚH NA 1500M

LYŽOVÁNÍ

BRUSLENÍ

FLORBAL

HOKEJ

TURISTIKA

POSILOVÁNÍ

TANEC

CVIČENÍ NA
ŽEBŘINÁCH

JÍZDA NA KOLE

JÍZDA NA
KOLEČKOVÝCH
BRUSLÍCH

SKOK DO DÁLKY

VYBÍJENÁ
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Název lekce: „Řetězové vyprávění“
Cíl:

Rozvoj dovedností pro spolupráci.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Čj - sloh)

Věková kategorie:

7. - 9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Řetězové vyprávění“, psací potřeby, kartičky se slovy

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení pozornosti a soustředění.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, citlivosti).
Sociální rozvoj
Komunikace  řeč slov; cvičení dovednosti pro sdělování verbální.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost
odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro zvládání
soutěže a konkurence.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní:
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke kvalitní spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence sociální a personální:
Respektuje pravidla práce v týmu a svými pracovními činnostmi ovlivňuje kvalitu společné práce.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami
a) Na zemi jsou rozložené kartičky s různými slovy (kamarád, pomoc, požár, jablko,
počítač, přítel, pes, nezdar, lež) textem dolů, aby žáci neviděli, co je na nich napsáno.
b) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
c) Každá dvojice si vybere pět kartiček.
d) Žáci si ve dvojicích přečtou, jaká slova vybrali, případně požádají učitele o radu, pokud
slovům nerozumí.
2) Práce s pracovním listem – ve dvojicích
a) Žáci zapíší vybraná slova do pracovního listu.
b) Mají vymyslet jednoduchý příběh tak, aby se v něm objevila vybraná slova.
c) Musí se držet následujících pravidel:
1. Příběh musí mít nějaký děj.
2. Příběh musí mít šťastný konec.
3. Nesmí se v příběhu objevit jakékoliv násilí.
(Pravidla lze zapsat na tabuli)
d) Žáci svůj příběh zapíší do pracovního listu.
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3) Reflexe – hodnocení příběhů
Každá dvojice přečte svůj příběh. Ostatní žáci budou představovat porotu, která bude kvalitu
příběhu bodovat, body se zapíší na tabuli. Vyhrává ta dvojice, která bude mít nejvyšší počet
bodů. (bodování kartičkami 1 – 10, porota jako při krasobruslení, děti mohou říci, za co
bodují, konkrétní hodnocení)
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Kartičky:

KAMARÁD

KVĚTINA

JABLKO

PES

KOLO

POČÍTAČ

PLASTOVÁ
LAHEV

ŠKOLA

UČITEL

RODIČE

TOPENÍ

TELEFON
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KABÁT

KNIHA

KLÍČE

STŮL

PUZZLE

ZAHRADA

POMOC

DÁREK

KOLÁČ

KUFR

LÉKAŘ

GLOBUS
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SRDCE

LÁSKA

DÍVKA

CHLAPEC

DŮM

AUTO
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Zvolená slova:

___________________________________________
___________________________________________
Příběh:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Název lekce: „Barevný svět“
Cíl:

Rozvíjet smyslové poznání, vnímání barev a kreativitu.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Th, Ov, Vv)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní listy, pastelky, fixy,

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o mně.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak,
citlivosti, tvořivost v mezilidských vztazích.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Klíčové kompetence:
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 „ Barevné štronzo“
a) Žáci volně v rytmu (tleskání učitele) procházejí prostorem třídy.
b) Na povel učitele „Štronzo“ se zastaví. Učitel řekne barvu a děti se musí rychle chytit
předmětu (oděvní součásti, předmětů ve třídě) uvedené barvy.
c) Ve chvíli, kdy se všichni žáci drží barevného předmětu, učitel začíná opět tleskat a děti
se vrací k procházení třídou a hra se opakuje.
V průběhu hry učitel sleduje a hodnotí postřeh jednotlivých žáků (žáci, kteří reagují
později, mohou ze hry vypadávat).
2) Práce s pracovním listem
Žáci vybarví čtverečky podle zapsané barvy. Dopíší do pracovního listu všechno, co je
napadne při pohledu na jednotlivé barvy.
3) Reflexe – plakát „Barevný svět“
a) Žáci pracují ve skupinách. Na čtvrtku A2 vytvoří barevné kružnice stejnými barvami
jako v pracovním listu.
b) Do kružnic společně zapisují své asociace k barvám.
c) Diskuze – hledání shod a rozdílů, případné slovní zdůvodnění apod.
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Napiš, co tě napadá při pohledu na barvu.

žlutá

oranžová

červená

modrá

fialová

zelená

hnědá
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Název lekce: „Poklady“
Cíl:

Formovaní morálních hodnot.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Vv, Th)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Skříň plná pokladů“, pastelky, volný papír A3, obrázky pokladnice

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, citlivosti)
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost
odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci (jasná a
respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se)
Klíčové kompetence:
Kompetence pracovní
Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.

Metodický postup:
1) Myšlenková mapa – Poklady světa
a) Rozdělí žáky do dvou skupin.
b) Každá skupina dostane volný papír A3 a obrázek pokladnice.
c) Žáci ve skupině nalepí obrázek pokladnice a zapíší vše, co je napadá pod slovem poklad
(materiální i duchovní).
d) Žáci přečtou své myšlenkové mapy.
2) Práce s pracovním listem – „Skříň plná pokladů“
Každý žák dostane pracovní list. Namaluje do skříně co je pro něj v životě důležité, co je
pro něj pokladem, o který by nechtěl přijít (opět materiální i duchovní poklady).
3) Reflexe
a) Žáci si prohlédnou své práce.
b) Volná diskuze – učitel vede diskuzi tak, aby žáci odůvodnili proč je pro ně pokladem ….
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Aktivita „Poklady“ – pokladnice pro myšlenkovou mapu
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Název lekce: „Poradenské centrum“
Cíl:

Umět poradit či pomoct svým blízkým, nemocným, starým, postiženým lidem.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

balicí papír, fixy, psací potřeby, kartičky se situacemi

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Psychohygiena  dovednosti zvládání stresových situací (rozumové zpracování problému); hledání pomoci při potížích.
Kreativita  tvořivost v mezilidských vztazích
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého, respekt, podpora, pomoc.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci -nesouhlas, dovednost odstoupit od
vlastního nápadu.
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  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.; pomáhající a prosociální chování (člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky
problematických situacích všedního dne.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Řeší samostatně běžné životní situace a přiměřeně ke svým možnostem překonává životní překážky.
Dokáže popsat problém a svěřit se s ním, při řešení složitějších problémů požádá o radu a řídí se jí.
Dokáže přivolat pomoc v případě ohrožení vlastní nebo jiné osoby.
Kompetence sociální a personální
Posiluje sociální chování a sebeovládání, je vnímavý k potřebám starých, nemocných a postižených lidí.

Metodický postup:
1) Úvodní rozhovor s žáky
Učitel vede s žáky rozhovor na téma, jak je důležité pomáhat ostatním lidem- spolužákům,
nemocným, starým, postiženým lidem.
(Přiložen seznam nabídky služeb pro pomoc)
2) Práce s kartičkami s různými situacemi
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
b) Každá dvojice si vybere jednu kartičku se situací ze života.
c) Dvojice vymyslí a zapíše rady, které by mohly pomoci.
3) Reflexe
Každá skupina přečte z kartičky situaci, kterou si vybrala a přednese své rady. Ostatní žáci
se mohou vyjádřit, zda s radami souhlasí, nebo navrhují něco jiného.
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Řízený rozhovor:
 Stalo se vám někdy, že jste se do některých situací dostali?
 Byla nějaká jiná situace, ve které jste si nevěděli rady.
 Dokážete požádat někoho jiného o pomoc? Koho?
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Kartičky se situacemi pro aktivitu Poradenské centrum:

Můj kamarád užívá drogy. Přišel za mnou s tím, že neví jak přestat. Nechce o
tom mluvit s rodiči. Co mu poradíš?

Stará paní platí u pokladny, avšak nevidí na mince. Prodavačka je velice
nervózní, protože stará paní zdržuje. Při sklízení nákupu do tašky se staré paní
taška roztrhne, vypadne jí peněženka. Jak se zachováš?

Na jedné škole se žáci ošklivě posmívají jinému žákovi, který je na invalidním
vozíčku. Chlapec je velice nešťastný, ale bojí se cokoliv říct svým rodičům,
protože ti žáci co se mu posmívají, mu také vyhrožují. Jak to má chlapec řešit?

Přijde za tebou tvá velice dobrá kamarádka, která se ti svěří, že se její rodiče
stále hádají a maminka má často na obličeji modřiny. Bojí se to někde říct.
Také tě prosí, abys to nikomu neřekl(a). Jak se zachováš?
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Aktivita „Poradenské centrum“
Seznam nabídkou služeb pomoci v různých oblastech
Služby pro seniory:












Agentury domácí péče
Pečovatelská služby
Domovy pro seniory
Domovy důchodců
Domovy spokojeného stáří
Kluby důchodců
Léčebny dlouhodobě nemocných
Penziony pro seniory
Svaz důchodců
Farní charita

Služby pro drogově závislé:
 Sociálně poradenská centra
 Krizová centra
 Linka důvěry
 K- centra
 Drop In
 Teen chalange
 Diakonie
 Azylové domy
 Centra sociální služeb
 Občanská sdružení
 Telefonická krizová centra
Služby pro tělesně handicapované:
 Sdružení tělesně postižených
 Svaz tělesně postižených
 Centrum Paraple
 Stacionáře
 Neziskové organizace
 Český červený kříž
 Centrum služeb pro zdravotně postižené
Služby pro děti a rodinu:



Poradenská centra
Speciálně pedagogická centra
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Ostatní:









Pedagogicko psychologické poradny
Psychologové
Farní charita
Azylové domy
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
Linka důvěry
Telefonická krizová centra













Policie
Hasiči
Rychlá záchranná pomoc
112
Rodiče
Škola
Výchovný poradce
Třídní učitel
Kamarád
Kotes o.p.s.
Khamoro o.p.s.
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Název lekce: „Zrcadlo“
Cíl:

Rozvoj sebepoznání- pokusit se charakterizovat svou osobu „Jaký jsem“.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Zrcadlo“, pastelky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, zdravé a vyrovnané sebepojetí.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Komunikace  řeč těla.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.

Metodický postup:
1) Motivační hra: „Zrcadlo“
a) Žáci utvoří dvojice.
b) Určí si mezi sebou, kdo bude zrcadlo, kdo bude originál.
c) Cílem hry je stát tváří k partnerovi a napodobovat jeho pohyby do nejmenších detailů.
d) Po stanoveném čase si hráči role vymění.
e) Obměna hry: „Společné zrcadlo“
 Jeden žák bude představovat originál, ostatní žáci budou zrcadlem.
2) Práce s pracovním listem
Žáci si přečtou výroky v zrcadle a barevně zakroužkují ty, které je charakterizují.
3) Reflexe
Učitel vybere od všech žáků pracovní listy, přečte jeden po druhém, děti se pokusí
uhodnout, kdo je v zrcadle.
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Označ věty, které tě nejlépe popisují.

Jsem smutný(á).
Jsem dobrý(á).

Jsem drbna.

Jsem šťastný(á).

Jsem oblíbený(á).

Jsem šmudla.
Dobře se učím.

Jsem vítěz.
Jsem krásný(á).

Jsem smolař.

Jsem hloupý(á).

Jsem úžasný(á).

Jsem nepříjemný(á).

„Mám nervy“.
Špatně se učím.
Jsem kamarádský(á).
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Název lekce: „PET lahve“
Cíl:

Rozvíjení kreativity a dovedností potřebných k řešení problémů.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Pv)

Věková kategorie:

7. ročník

Pomůcky:

PET lahve, čajové svíčky, zápalky, papír (myšlenková mapa), tužka

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  řešení problémů.
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak).
Sociální rozvoj
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci (nesouhlas, odpor apod., dovednost
odstoupit od vlastního nápadu, pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů
problémů.
EVVO
Lidské aktivity a problémy životního prostředí – ochrana přírody.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě.
Kompetence k řešení problémů
Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.
Kompetence komunikativní
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence pracovní
Dodržuje zásady bezpečnosti, ochrany zdraví, hygieny práce, ochrany životního prostředí a společenských hodnot
uplatňuje je při pracovních činnostech.
Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.

Metodický postup:
1. Myšlenková mapa
a) Motivační rozhovor – znečišťování životního prostředí odpady.
b) Žáci mají ve skupinách zpracovat myšlenkovou mapu na téma „Jak omezit spotřebu PET
lahví“ (neklademe na řešení žádné nároky, žáci hledají co nejvíce možných řešení,
mohou zapisovat heslovitě vše, co je napadne).
c) Každá skupina seznámí ostatní se svými nápady (úplné nesmysly vyřadíme).
2. Rozvoj kreativity
Výroba předmětů z PET lahví (práce ve skupinách či jednotlivě). Nápady necháme na
dětech.
3. Reflexe
Žáci vytvoří výstavu svých výrobků. Vystavená díla mohou hodnotit.
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Název lekce: „Radost a smutek“
Cíl:

Umět se orientovat ve vlastních pocitech.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov, Th)

Věková skupina:

7. ročník

Pomůcky:
kartičky s pojmy radost, smutek- podle počtu skupin, pracovní list „Radost a
smutek“, text k doplnění pro žáky, interaktivní tabule, interaktivní program „Radost a smutek“,
psací potřeby
Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Psychohygiena  dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – empatie a pohled na svět očima druhého.
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální i neverbální (technika řeči, výraz řeči, cvičení v neverbálním
sdělování); dialog (vedení dialogu, jeho pravidla); komunikace v různých situacích.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Úvod
a) Učitel přečte žákům nedoplněný text a vysvětlí, co mají dělat.
b) Žáci ve dvojicích text doplní, následná kontrola správnosti (interaktivní tabule).
c) Žáci se snaží vystihnout nuance pocitů (individuální pomoc učitele).
2) Dramatika
a) Učitel rozdělí žáky do dvojic.
b) Každá dvojce si vylosuje jednu ze dvou kartiček- radost nebo smutek.
c) Žáci připraví si jednoduchou scénku, která bude vyjadřovat pocit, který si vylosovali.
d) Žáci předvádějí scénky a ostatní mají uhodnout, o jaký pocit se jedná.
3) Práce s pracovním listem
Každý žák napíše alespoň 5 věcí nebo událostí, které mu přinášejí radost a smutek.
4) Reflexe
a) Žáci vyberou ze svého pracovního listu jednu věc nebo událost, které mu přinášejí radost
a smutek a zapíší je na tabuli.
b) Krátká diskuze k zapsanému.
Opakují se nám některá zapsaná slova? Prožíváme některé události stejně?
Co nejčastěji vyvolává kladné pocity, co záporné?
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c) Závěr - učitel vede žáky k tomu, jak se vyrovnat s negativními pocity (relaxace).
Program pro interaktivní tabuli je v příloze.
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Kartičky:

Radost

Smutek

Radost

Smutek

Radost

Smutek

Radost

Smutek

Radost

Smutek

Radost

Smutek

Radost

Smutek
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Text k doplnění pro žáky k aktivitě „Radost a smutek“
1) Nejde mi písemné odčítání. Všichni už to umí, já pořád ne, cítím naprostou
………………………
2) Měli jsme krásného papouška, který nám včera uletěl, jsem z toho velice
………………………
3) Dostal jsem k narozeninám nový mobilní telefon, měl jsem obrovskou
………………………
4) Miloš mi neustále nadává, mám na něj ………………………
5) Po těžkých bojích jsme zvítězili ve fotbalovém finále, paní učitelka byla přímo
………………………
6) V loni mně zemřel dědeček, cítil jsem velkou ………………………
7) Na dnešním tréninku jsem byl se svým výkonem velice ………………………

Slova pro výběr:

bolest, vztek, smutný, nadšená, spokojený, radost, beznaděj
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