Osobnostní a sociální výchova
pro žáky ZŠ praktické

9. 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 9. ročník:
Můj domov
Plakáty na konferenci
Květina
Loď
Semafor
Časový koláč
Abeceda jinak
Terč
Telefonický rozhovor
Vysněná přání
Písmenkové příběhy
Zloději času
Žebříček hodnot
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Název lekce: „Můj domov“
Cíl:

Vytvářet vlastní hodnotový žebříček.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Cihličky“, „Můj domov“, pastelky, lepidlo, nůžky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení dovedností pro řešení problémů.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě
vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech.
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Řeší samostatně běžné životní situace.
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.
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.

Metodický postup:
1) Práce s cihličkami
a) Řízený rozhovor na téma spokojený domov.
Příklady otázek:
„Co všechno potřebujete k tomu, abyste se cítili doma příjemně?“
„Které hodnoty, věci, osoby, zvířata jsou důležité pro spokojený domov?“
b) Žáci vybarvují cihličky s pojmy, které pokládají za důležité. Do prázdných cihliček
mohou zapsat, co ještě chybí a také je vybarví.
2) Práce s pracovním listem - „Můj domov“
Žáci si vystřihnou vybarvené cihličky a postaví si z nich dům (nalepí je do pracovního listu).
Střechu nechají volnou, do ní zapíší vše, co ve svém domově nechtějí.
3) Reflexe
a) Z děl se vytvoří vernisáž.
b) Společná diskuze.
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Název lekce: „Plakáty na konferenci“
Cíl:

Chápat důležitost ochrany přírody.

Časová dotace:

1 - 2 vyučovací hodiny (doporučeno Př, OSV, Ov, Pv, Vv)

Věková skupina:

9. ročník

Pomůcky:

balicí papír, fixy, vodové barvy, pastelky, noviny a časopisy na téma ochrana
přírody, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, citlivosti).
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti- rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech.
Spolupráce a soutěživost  rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci; rozvoj sociálních dovedností pro
spolupráci.
EVVO
Lidské aktivity a problémy životního prostředí  životní prostředí.
Vztah člověka k prostředí  ekologický problém - příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a
způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Využívá pro komunikaci běžné informační a komunikační prostředky.
Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.
Kompetence pracovní
Je schopen pracovní výdrže, koncentrace na pracovní výkon a jeho dokončení.
Reálně posoudí výsledek své práce i práce ostatních.

Metodický postup:
1) Úvodní rozhovor
Učitel vede s žáky řízený rozhovor na téma ochrany přírody a životního prostředí.
Použijí zprávy z novin, časopisů, případně internetu, které se týkají tématu.
2) Tvůrčí činnost
a) Učitel rozdělí žáky do dvou skupin.
b) Každá skupina si vytvoří dva plakáty, jeden znázorňující nepoškozenou přírodu a druhý
přírodu, která je zničená. Mohou malovat, kreslit, vytvářet koláž.
c) Skupina si připraví prezentaci svého výtvoru. Vymezí rozdíly mezi tím, jak vypadá
příroda poškozená a nepoškozená, navrhne řešení problematiky ochrany životního
prostředí.
3) Reflexe
Prezentace výtvorů jednotlivými skupinami.
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Název lekce: „Květina“
Cíl:

Zjistit, jak mě vidí druzí a rozvíjet asociační představy.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Vv, OSV)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Ovály“ a „Květina“, pastelky, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  druzí jako zdroj informací o mně.
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.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Motivace
Učitel vede s žáky rozhovor na téma „Barvy“- „Jakou máte rádi barvu?“, Jaké pocity u
vás vyvolávají různé barvy?“, Oblékáte se do svých oblíbených barev?“ apod.
2) Práce s pracovním listem „Ovály“
a) Do pracovního listu dopíší asociace (pocit, vlastnost), které mají spojené s barvou oválu.
b) Žáci přečtou, co si spojují s červenou, zelenou, modrou…. barvou. Hledání shod a
rozdílů.
3) Práce s pracovním listem „Květina“ (pomůcka pracovní list „Ovály“).
a) Každý žák domaluje do pracovního listu květinu, která musí mít počet okvětních lístků
podle počtu žáků realizujících aktivitu (okvětní lístky musí být dostatečně velké, aby
bylo možné do nich vpisovat).
b) Do středu květiny zapíší své jméno.
c) Pracovní listy si žáci posílají po třídě, tak aby se dostaly ke všem žákům. Každý vybarví
okraje okvětního lístku barvou, kterou mají ve spojení se svým spolužákem a dovnitř
zapíší výraz ze svého barevného oválu.
4) Reflexe
a) Žáci si prohlédnou svoje květiny a pokusí se zformulovat, jak je vidí ostatní.
b) Případná diskuze.
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Zapiš do oválů pocity nebo vlastnosti, které v tobě dané barvy vyvolávají.
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Název lekce: „Loď“
Cíl:

Uvědomit si, co lidem přináší radost (co je povznáší) a co je trápí (tíží). Vést žáky
k optimistickému náhledu na život.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno OSV)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list, psací potřeby, kartičky (plachty) s hodnotami, které mohou člověku
přinášet radost, nakreslený obrys lodě na tabuli, papírové trojúhelníky a obdélníky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; co o sobě vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
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) Motivace- „Plachty a kontejnery“
a) Každý žák dostane dva trojúhelníky a dva obdélníky. Trojúhelníky budou představovat
plachty, obdélníky kontejnery. Do plachet zapíší věci, hodnoty, které jim v životě dělají
radost. Do kontejnerů zapíší věci, hodnoty, které jsou pro ně přítěží.
b) Společná práce žáci rozloží své plachty a kontejnery na jeden stůl. Zhodnocení – co se
objevuje nejčastěji. Učitel může přidat další plachty.
c) Žáci si vyberou plachty a kontejnery, které jim nejvíce vyhovují a postupně je přepíší
na nakreslený obrys lodě na tabuli.
2) Práce s pracovním listem
Žáci zapíší do plachet věci a hodnoty, které jim v jejich životě přinášejí radost a na co se v
dalším životě těší. Do trupu lodi, co je v životě trápí a na co se netěší.
3) Reflexe
Výstava lodí, diskuze, vybarvení pracovních listů.
 Otázka k diskuzi: „Koho byste si zapsali do záchranného kruhu?“
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Název lekce: „Semafor“
Cíl:

Učit žáky zvládat běžné denní stresové situace, emoce, strach, agresi.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno OSV)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

papír, pastelky, flipchart (balicí papír, tabule)

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  řešení problémů.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, postoje, hodnoty; co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já
v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu.
Seberegulace a sebeorganizace  cvičení sebekontroly, sebeovládání - regulace vlastního jednání i prožívání, vůle.
Psychohygiena- dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě samému; sociální dovednosti pro
předcházení stresům v mezilidských vztazích, dovednosti zvládání stresových situací -rozumové zpracování problému,
uvolnění – relaxace, efektivní komunikace atd.; hledání pomoci při potížích.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů
problémů.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Vnímá problémové situace, rozpozná problémy a hledá nejvhodnější způsob řešení.
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.

Metodický postup:
1) Motivace
a) Učitel rozdá žákům prázdné papíry, na které si nakreslí velký semafor.
b) Vypráví žákům vymyšlený příběh, ve kterém pocítil strach či agresivitu. Potom ukáže
nakreslený velký semafor a vysvětlí modelový způsob řešení stresových situací:
ČERVENÁ – zastav se, ORANŽOVÁ- přemýšlej, ZELENÁ- jednej.
2) Práce se „Semaforem“
a) Žáci mají předem určený čas na to, aby si vzpomněli na situaci nebo událost, která
v nich vyvolala strach nebo agresivitu. Sdělí ji ostatním a řeknou, jak ji řešil.
b) Ostatní žáci reagují, jak by se tato situace dala vyřešit s využitím „Semaforu“.
3) Reflexe
Diskuze.
 Proč je důležité ovládat svůj strach či agresivitu, hněv?
 Jaké mohou být důsledky nezvládnutého hněvu, agresivity, strachu?
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Název lekce: „Časový koláč“
Cíl:

Vědět, jak si správně organizovat svůj denní režim a čas.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno OSV)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list, psací potřeby, pastelky, interaktivní program „Režim dne“

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  řešení problémů.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě, postoje, hodnoty; co o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já
v mém chování; můj vztah ke mně samé/mu.
Seberegulace a sebeorganizace  organizace vlastního času.
Psychohygiena- organizace času.
Sociální rozvoj
Komunikace  cvičení dovedností pro verbální sdělování.
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  dovednosti rozhodování v situacích všedního dne.
Klíčové kompetence:
Kompetence k učení
Využívá vhodné naučené metody.
Pracuje s interaktivním programem.
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Práce s interaktivním programem
Program na interaktivní tabuli – „Režim dne“.
2) Práce s pracovním listem „Koláč času“
a) Žáci si zapíší, co všechno celý den dělají.
b) Do kružnice znázorní výsečí, kolik času, které činnosti věnují (využít učivo o zlomcích).
Individuální pomoc učitele.
3) Reflexe
Diskuze – porovnání, vyhodnocení reálných časových úseků, posouzení správnosti
rozložení.

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

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

Název lekce: „Abeceda jinak“
Cíl:

Orientovat se ve vztazích v sociální skupině.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Th, Ov)

Věková skupina:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list, psací potřeby, motivační příběh - text

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností
zapamatování.
Sociální rozvoj
Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, vztahy a naše skupina/třídě.
Klíčové kompetence:
Kompetence komunikační
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Kompetence sociální a personální
Navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi a snaží se upevňovat dobré mezilidské vztahy.

Metodický postup:
1) Motivační příběh – krátké vyprávění o fiktivní třídě
a) Učitel přečte žákům příběh (každý žák má text také před sebou a může ho sledovat).
Představme si, že máme stejné štěstí jako Mach a Šebestová a vlastníme kouzelné
sluchátko. Naším přáním je být na chvilku neviditelní, abychom se mohli podívat,
jak to vypadá ve třídě 9. A, kam chodí naši kamarádi. Ze sluchátka se jako vždy
ozve: „Jak si račte přát“. A je to, jsme neviditelní. Se zvoněním vklouzneme do třídy
a tiše pozorujeme. Mají zrovna hodinu matematiky. V první lavici sedí dvě děvčata.
Společně si pomáhají při zadané práci a snaží se navzájem spolupracovat. V rohu
třídy Milan zrovna pošťuchuje Martinu a posmívá se jí. Z povzdáli vše pozoruje
Karel a snaží se Martinu bránit tím, že žádá paní učitelku o pomoc. Zamilovaný pár
Ondřej a Eliška si tajně posílají psaníčka. Nejlepší počtář třídy Zdeněk vysvětluje a
pomáhá při dělení Liborovi, který se snaží co nejvíc poslouchat. Do našeho tajného
pozorování najednou zasáhne hlas paní učitelky: „Tak žáci a teď si dáme krátký
matematický testík“. Je asi nejvyšší čas se pomalu, ale jistě ze třídy vytratit,
abychom nikoho náhodou nevyrušili.
b) Žáci v textu podtrhají slova, která vypovídají o vztazích ve třídě.
c) Řízená diskuze. (Možné otázky: Jak se k sobě chovají žáci 9. A? Jaké mají vztahy?
Mají lepší vztahy než my?)
2) Práce s pracovním listem (práce ve skupině)
Žáci mají za úkol do pracovního listu psát asociace na téma „Naše třída“ tak, aby
slova začínala na všechna písmena abecedy (mohou pracovat i ve dvojicích).
3) Zhodnocení – diskuze
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a) Žáci přečtou, co napsali.
b) Ostatní žáci hodnotí, zda to vidí stejně nebo jinak.
 Které písmeno bylo pro ně obtížné?
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Motivační příběh k aktivitě „Abeceda jinak“

Jak to vypadá v 9. A.
Představme si, že máme stejné štěstí jako Mach a Šebestová a vlastníme
kouzelné sluchátko. Naším přáním je být na chvilku neviditelní, abychom
se mohli podívat, jak to vypadá ve třídě 9. A, kam chodí naši kamarádi. Ze
sluchátka se jako vždy ozve: „Jak si račte přát“.
A je to, jsme neviditelní. Se zvoněním vklouzneme do třídy a tiše
pozorujeme. Mají zrovna hodinu matematiky. V první lavici sedí dvě
děvčata. Společně si pomáhají při zadané práci a snaží se navzájem
spolupracovat. V rohu třídy Milan zrovna pošťuchuje Martinu a posmívá
se jí. Z povzdáli vše pozoruje Karel a snaží se Martinu bránit tím, že žádá
paní učitelku o pomoc. Zamilovaný pár Ondřej a Eliška si tajně posílají
psaníčka. Nejlepší počtář třídy Zdeněk vysvětluje a pomáhá při dělení
Liborovi, který se snaží co nejvíc poslouchat. Do našeho tajného
pozorování najednou zasáhne hlas paní učitelky: „Tak žáci a teď si dáme
krátký matematický testík“. Je asi nejvyšší čas se pomalu, ale jistě ze třídy
vytratit, abychom nikoho náhodou nevyrušili.
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Abeceda jinak…
A_____________________________________________________________
B_____________________________________________________________
C_____________________________________________________________
D_____________________________________________________________
E_____________________________________________________________
F_____________________________________________________________
H_____________________________________________________________
I______________________________________________________________
J______________________________________________________________
K_____________________________________________________________
L_____________________________________________________________
M_____________________________________________________________
N_____________________________________________________________
O_____________________________________________________________
P_____________________________________________________________
R_____________________________________________________________
S_____________________________________________________________
T_____________________________________________________________
U_____________________________________________________________
V_____________________________________________________________
Z_____________________________________________________________
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Název lekce: „Terč“ (navazuje na lekci „Můj domov“)
Cíl:

Orientovat se ve vlastním hodnotovém žebříčku.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Terč“ a „Můj domov“, pastelky, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení dovedností pro řešení problémů.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě
vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech.
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spolehlivost, spravedlivost,
respektování atd.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Řeší samostatně běžné životní situace.
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.
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.

Metodický postup:
1) Práce s pracovním listem „Můj domov“ zpracovaných v lekci „Můj domov“
Společné opakování, které hodnoty jsou důležité pro spokojený domov. Hledání společných
hodnot, vysvětlení odlišností.
2) Práce s pracovním listem „Terč“
a) Žáci zapíší do středového kruhu terče své jméno.
b) Do kruhů terče zapisují hodnoty podle důležitosti, blíž ke středu jsou nejdůležitější.
Žáci vybírají z pracovního listu můj domov, ale mohou vymyslet i další hodnoty.
3) Reflexe
Volná diskuse.
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Název lekce: „Telefonický rozhovor“
Cíl:

Získat představu o výhodách a nevýhodách telefonického rozhovor.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno OSV, Čj – sloh)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list, psací potřeby, kartičky s úkoly

Průřezová témata:
OSV
Sociální rozvoj
Komunikace  cvičení dovednosti pro sdělování verbální (technika řeči), dialog (vedení dialogu, jeho pravidla);
komunikace v různých situacích (informování, pozdrav, prosba, žádost).
Naplňování klíčových kompetencí:
Kompetence komunikativní
Vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog.
Rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje.
Vyjadřuje své názory a postoje a umí vhodnou formou obhájit svůj názor.
Využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní
spolupráci s ostatními lidmi.

Metodický postup:
1) Dramatika
a) Žáci si připraví ve dvojici telefonický rozhovor na téma: objednání k lékaři, omluva
dítěte ve škole, dotaz na volné pracovní místo z inzerátu v novinách, objednávka jídla
z restaurace a jiné.
b) Předvedení scénky.
c) Zhodnocení, shrnutí
 Co vše musí správný telefonický rozhovor obsahovat?
 Jaké jsou výhody a nevýhody telefonování?
2) Práce s pracovním listem
Žáci dostanou pracovní list, do kterého zapíší výhody a nevýhody telefonického rozhovoru.
3) Reflexe - zhodnocení:
a) Žáci řadí výhody a nevýhody. Mohou zkontrolovat podle kontrolního listu.
b) Ve svých pracovních listech hledají shodu.
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Kontrolní list:
VÝHODY

NEVÝHODY

Možnost hovořit volněji.

Ztráta možnosti vytvořit osobní dojem.

Možnost připravit si předem body rozhovoru.

Zestručnění rozhovoru.

Časová úspora.

Okamžité zamítnutí.

Časová volnost.

Volající neví, zda neruší.

Možnost být rychlý.

Volající může být spojen s osobou, které
se téma rozhovoru netýká.

Menší tréma.

Ta správná osoba se dává zapřít.

Úspora nákladů.

Poruchy na telefonickém vedení.

Odpadají problémy spojené s osobním
vystupováním (gestikulace, mimika, oblečení).

Uchazeč si neutvoří představu o podniku.

Odvaha k odpovědi otázkou.

Nedorozumění s důvodu nepochopení.

Možnost zpětného telefonátu.

Schází osobní kontakt.

Stručnost.

Negativní znalost uchazeče.

Pozitivní znalost uchazeče.

Často se vytvoří povrchní, negativní
obrázek uchazeče.
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VÝHODY

NEVÝHODY
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Název lekce: „Vysněná přání“
Cíl:

Rozvíjet představivost žáků a schopnost vidět svůj život z jiného úhlu.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno OSV, Ov, Th)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Vysněná přání“, psací potřeby

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení dovedností pro řešení problémů
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě
vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě.
Morální rozvoj
Řešení problémů a rozhodovací dovednosti  dovednosti pro řešení problémů a rozhodování z hlediska různých typů
problémů.
Naplňování klíčových kompetencí:
Kompetence k řešení problémů
Řeší samostatně běžné životní situace.
Kompetence komunikativní
Zvládá jednoduchou formu písemné komunikace.
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) Úvod
a) Žáci pracují ve čtyřech skupinách. Po krátké přípravě mají převyprávět pohádku O
Karkulce z pohledu vlka, babičky, Karkulky a myslivce.
b) Shrnutí – učitel vede žáky k rozhovoru, že každý má jinou představu o životě, má jiné
potřeby, cíle, sny a přání.
2) Práce s pracovním listem „Vysněná přání“
a) Krátká motivace a vysvětlení pracovního listu.
b) Samostatná práce s pracovním listem.
Individuální pomoc učitele.
3) Reflexe
Učitel vyzve žáky, zda chtějí přečíst svá přání.
Diskuze
 Je možné, aby se některá vaše přání splnila?
 Co byste pro to museli udělat?
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První sen:
Představ si, že bys měl(a) k dispozici rok času, dostatek peněz a žádné povinnosti. Jak bys tento rok
nejlépe strávil?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Druhý sen:
Vyhrál(a) jsi ve Sportce třicet miliónů korun. Jak by vypadal tvůj život?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Třetí sen:
Víla ti chce splnit tři přání. Jsi zdravý(á) a peníze máš. Dobře si rozmysli, která tři přání ti víla má
splnit.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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Název lekce: „Písmenkové příběhy“
Cíl:

Rozvoj kreativity a spolupráce.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Čj- sloh)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní listy 1 a 2, psací potřeby, pastelky, kartičky s písmenky

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Kreativita  cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality).
Spolupráce a soutěživost- rozvoj individuálních dovedností pro spolupráci, rozvoj sociálních dovedností pro spolupráci.
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) Motivace- práce s kartičkami
a) Učitel rozloží na lavici kartičky, písmeny dolů.
b) Každý žák si vybere dvě kartičky a pokusí se vymyslet co nejvíce slov tak, aby se v nich
objevila obě písmenka – zapisují do pracovního listu 1.
c) Zhodnocení- kdo vymyslel nejvíc správných slov.
2) Práce s pracovním listem 2 - kresba s písmenky
a) Žáci napíší svá písmena na pracovní list a k písmenu nakreslí obrázek- věc, zvíře či
osobu, která začíná na dané písmenko.
b) Učitel rozdělí žáky do skupin a zadá úkol - žáci mají z písmenek (obrázků), které mají ve
skupině sestavit jednoduchý příběh, musí zapojit všechny obrázky.
Pravidla pro příběh:
 Příběh musí mít nějaký děj.
 Musí mít šťastný konec.
 Nesmí se v příběhu objevit násilí.
3) Reflexe
a) Každá skupina představí svůj příběh tak, že budou držet své obrázky před sebou a budou
se střídat ve vyprávění podle toho, kdo jaký drží obrázek (možno vyhodnotit nejlepší
příběhy).
b) Diskuze.
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Kartičky s abecedou:

A

B

C

D

E

F

H

CH

I

J

K

L

M

N

O

P

R

Ř

S

Š

T

U

V

Z

Ž

Č
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Název lekce: „Zloději času“
Cíl:

Umět si správně rozvrhnout a plánovat čas.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov, OSV)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Zloději času“, psací potřeby, pastelky, kartičky s činnostmi

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě.
Seberegulace a sebeorganizace  organizace vlastního času.
Klíčové kompetence:
Kompetence sociální a personální
Posiluje své sebevědomí na základě poznání a pochopení vlastní osoby.

Metodický postup:
1) Práce s kartičkami s činnostmi
a) Žáci dostanou sadu kartiček a pokusí se je seřadit, podle toho, kolik jim zabírají času.
b) Společně si přečtou tři první kartičky.
c) Učitel píše na tabuli, co se nejčastěji opakovalo.
2) Práce s pracovním listem
Žáci vyplní pracovní list, barevně označí v tabulce hodnocení míru „uloupeného“ času.
3) Reflexe
a) Společné čtení.
b) Diskuze – žáci rozhodnou, co z uvedeného jsou opravdu „zloději času“, které činnosti,
by se daly nahradit smysluplnějšími.
 „Jak si plánujete svůj čas?“
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Kartičky s činnostmi:

telefonování

počítačové hry

internet

posílání SMS

domácí mazlíček

přehrabování věcí

denní snění

přátelé a přítelkyně

rodina

jídlo

toulání po ulici

gamblerství
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velmi často často, moc někdy, málo nikdy

Telefonování
Počítačové hry
Internet
Posílání SMS
Můj domácí mazlíček
Přehrabování věcí, hledání
Denní snění
Přátelé a přítelkyně
Rodina
Jídlo
Úklid
Ostatní

Chceš toho největšího zloděje zkrotit?
Napiš, co budeš dělat jinak, co přesně budeš dělat a kdy s tím začneš?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………
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Název lekce: „Žebříček hodnot“
Cíl:

Ujasnit si životní hodnoty a sestavit si jejich aktuální hierarchii.

Časová dotace:

1 vyučovací hodina (doporučeno Ov)

Věková kategorie:

9. ročník

Pomůcky:

pracovní list „Žebříček hodnot“, soubor listů s hodnotami (pro společnou práci),
psací potřeby, papíry A3, 10 lepíků pro každého žáka

Průřezová témata:
OSV
Osobnostní rozvoj
Rozvoj schopností poznávání  cvičení dovedností pro řešení problémů.
Sebepoznání a sebepojetí  já jako zdroj informací o sobě; moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co o sobě
vím a co ne.
Sociální rozvoj
Poznávací schopnosti  vzájemné poznávání se ve skupině/třídě, rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod
v odlišnostech.
Morální rozvoj
Hodnoty, postoje, praktická etika  vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, spravedlivost, respektování atd.
Klíčové kompetence:
Kompetence k řešení problémů
Řeší samostatně běžné životní situace.
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.
Má povědomí o základních mravních hodnotách v rodině.

Metodický postup:
1) Myšlenková mapa
a) Žáci jsou rozděleni do skupin.
b) Učitel je seznámí s úkolem: Vyhráli jste společně ve sportce 1 000 000 Kč. Na papír A3
zapište, jak naložíte s penězi.
c) Společné přečtení myšlenkových map, krátká diskuze.
2) Práce s pracovním listem
a) Žáci si v pracovním listu zakroužkují 10 hodnot, které jsou pro ně nejdůležitější. Potom je
seřadí podle důležitosti a očíslují od 1. Do 10. (mohou dopsat i jiné hodnoty).
b) Společné hledání TOP třídních hodnot. Učitel rozvěsí v učebně volné listy s jednotlivými
hodnotami. Každý žák má 10 „lepíků“ a za každou zakroužkovanou hodnotu ve svém
pracovním listě nalepí „lepík“ na společné listy.
3) Reflexe
a) Společné vyhodnocení, nalezení shod – TOP hodnot.
b) Žáci si porovnají svoje pořadí hodnot s vytvořeným třídním pořadím (diskuze).
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Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Přátelství

Svoboda

Umění

Pravda

Studium, vzdělání

Užitečnost pro společnost

Láska k rodičům

Sport

Láska k ženě (muži)

Příroda

Děti

Peníze (hodně peněz)

Dobré zdraví

Auto

Úspěch a společenské
postavení

Dobré jídlo a pití

Práce

Klid a pohoda

Pěkný dům

Byt a pěkné zařízení

Jiné:

Jiné:
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Kartičky:

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Přírodu

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Láska k ženě (muži)

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Auto
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Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Dobré zdraví

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Peníze (hodně peněz)

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Dobré jídlo a pití
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Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Byt a pěkné zařízení

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Úspěch a společenské postavení

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Práce
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Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Klid a pohoda

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Pěkný dům

Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Sport
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Za nejcennější hodnoty v životě považuji
Jiné:
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