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1. Úvod
Publikace „Jsme rozdílní – hrajeme si a učíme se společně“, kterou náš autorský tým připravil pro žáky a učitele 
základních škol, si klade za cíl, představit žákovskou diverzitu v českých školách.  Nabízí žákům breviář her a aktivit, 
ve kterých jsou představeny odlišnosti žáků, jejich rozdíly ve vzhledu, vnímání a komunikačních dovednostech 
tj. rozdíly, které jsou v českém školním prostředí vnímány dosud spíše negativně. Je zřejmé, že žáci základních 
škol ke  vzájemným rozdílům přistupují víceméně nezaujatě, zvláště, jsou-li k  přijetí lidské rozdílnosti  vedeni, 
pohybují-li se v heterogenních žákovských skupinách a mají přitom často před očima vzor – nezaujatého, citlivého 
a tolerantního učitele.
Herní aktivity a úkoly obsažené v publikaci se vztahují k případům žáků s nějakým typem odlišnosti i handicapu, 
jimž jsou věnovány úvodní „medailonky“ v jednotlivých kapitolách. Tyto hry a úkoly vedou k podpoře kompetencí 
žáků v následujících oblastech:

•	 K získání vědomí příslušnosti k heterogenní skupině žáků:   

VŠICHNI POTŘEBUJEME NĚKAM PATŘIT!

•	 K pozitivnímu pojetí sebe sama:  

SEBEVĚDOMÍ JE DŮLEŽITÉ!

•	 K utváření a udržování přátelství ve třídě:  

KAŽDÝ POTŘEBUJE MÍT VE TŘÍDĚ KAMARÁDA! 

•	 K dovednosti spolupracovat s ostatními žáky:

SPOLEČNĚ TO ZVLÁDNEME!

Věříme, že si žáci základních škol s pomocí této publikace uvědomí, že „noví“, čímkoliv odlišní spolužáci mohou do je-
jich třídního kolektivu a života přinést nové impulsy. Publikace se v tomto smyslu inspirovala materiálem „Lessons 
for Inclusion“autorů Terri Vandercook, Rebeccy Rice Tetlle, Jo Monte, June Downing, Jackie Levin, Martla Glanville, 
Barbary Solberg, Sherri Branham, Lindy Ellson a Donny McNear, který publikoval Institutte on Community Integra-
tion (UAP) při Univerzitě v Minnesotě. Publikace vznikla v rámci projektu Modely inkluzivní praxe v základní škole  
reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0125 s finanční podporou z ESF a ze státního rozpočtu České republiky.

Přejeme všem žákům, aby si navzdory i díky své rozdílnosti navzájem dobře rozuměli, společně si hráli a učili 
se, především však, aby nabyli přesvědčení, že „je NORMÁLNÍ být jiný“.

Doc.PhDr.Kateřina Hádková, Ph.D.
Doc.PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

4

Publikace Pro žáky základních škol  Projekt MiP cz.1.07/1.2.00/14.0125

2.  Metodika práce
 s publikací pro pedagogy základních škol

Expozice příkladů vedoucí žáky k uvědomění si rozdílnosti mezi dětmi jsou nejvýznamnějšími nástroji 
v rukou pedagogů při vytváření otevřeného vzdělávacího prostředí. Chtějí-li pedagogové dát jasně na-
jevo, že podporují rozmanitost schopností, názorů i vzhledu a chování žáků ve své třídě, nacházejí v této 
publikaci skvělý návod, jak pomoci žákům pochopit a přijmout lidskou rozmanitost a jak vytvořit bez-
pečné prostředí pro žáky, kteří se v některém ohledu od ostatních velmi odlišují (barva pleti, zdravotní 
handicap, etnická odlišnost nebo odlišnost národnostní či jazyková).

Nabízí se celá řada postupů, které mohou pedagogové uplatnit při práci s touto publikací. 

	Mohou povzbuzovat žáky, aby k jednotlivým případům (novým spolužákům) vymýšleli otázky. 
Zvědavost je přirozenou vlastností žáků školního věku, žáci by měli být podporováni v tom, aby 
se oteřeně ptali na  okolnosti a jevy, které je v souvislosti s prezentovaným případem zvláště za-
jímají. Pedagog by se měl vyhnout napomínání 

a usměrňování žáků, kteří  otevřeně a spontánně vyjadřují své připomínky a dotazy, i kdyby tyto 
dotazy a připomínky nebyly zcela korektní. Žáci mají nárok na nezralý postoj a názor v případě, 
že je expozice konkrétního případu pro ně zcela novou záležitostí. Diskuze názorů k  lidské 
diverzitě by měla spontánně probíhat mezi žáky, pedagog je pouze jejím svědkem a facilitátorem.

	Mohou pozvat různé hosty se schopností prezentovat rozmanitost s využitím v publikaci 
obsažených případů ( např.z řad podobně etnicky, národnostně či zdravotně odlišných osob, 
jaké jsou uvedeny v publikaci).

	Mohou zapojit celou třídu v hraní rolí nebo v objevování jiných témat souvisejících 
s případovými studiemi v publikaci. Při rolových hrách mají žáci navíc příležitost cítit 
zodpovědnost za vlastní chování vůči druhým lidem a motivovanost k tomu, stát se jejich ak-
tivními partnery.

	Mohou stanovit, co je to rozmanitost, rozdílnost.  Definovat a vysvětlit, co znamená rozmanitost 
a rozdílnost na úrovni třídy, školy, světa dětí. Mohoupoukázat na skutečnost, že setkávat se s ro-
zmanitými lidmi každého člověka obohacuje a pozitivně formuje směrem k toleranci a pocho-
pení.
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	Mohou pozitivně hodnotit rozdíly mezi lidmi. Už mladší žáci mohou poukazat  na své vlastní 
odlišnosti a oceňovat se za ně. Pedagogové mohou s využitím publikace slavit s žáky ve třídě 
svátky  různých kultur a minorit, nebo provádět oslavy věnované rozmanitosti.

	Mohou využít jednotlivých lekcí pro úvod do problematiky vyučované ve svých předmětech. Žáci 
se učí o rozmanitosti v mladším školním věku v rámci prvouky a naukových předmětů. Prolínání 
témat jako rasismus, předsudky a diskriminace v jednotlivých předmětech vede k cíli připravit 
žáky, aby se stali členy globální společnosti. Výuka k přijetí rozmanitosti může zahrnovat dis-
kuzi případů představovaných v publikaci. Učitelé mohou žákům pomoci ocenit rozdíly mezi 
spolužáky a dalšími lidmi ve světě tím, že je učí o různých kulturách a variantách lidského bytí.

Při zahájení práce s publikací je vhodné zařadit několik úvodních her a cvičení k pochopení lidské diver-
sity, inkluze a exkluze v obecné rovině. Moderní postupy užívané při práci s publikací představují soubor 
aktivit směřujících k začlenění žáka do struktur třídy, jakožto malé sociální skupiny, budování adekvátní 
pozice žáka ve třídě a současně posilování sociální koheze třídního kolektivu. Jejich cílem je dosáhnout 
přijetí žáka ostatními spolužáky a zabránit jeho etablování jako kuriozity, objektu soucitu a protektivních 
přístupů či v krajním případě jeho vyčlenění na okraj vztahové sítě třídy. 

1. Úvodní cvičení: 
 PRÁCE S PŘÍBĚHY O VYČLEŇOVÁNÍ/ZAČLEŇOVÁNÍ LIDÍ (ZVÍŘÁTEK) 
 V POHÁDKÁCH I V POVÍDKÁCH PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Materiál: úryvky příběhů, pohádek a povídek zvolených dle věku žáků  

1. Instrukce žákům: „Dnes se více naučíme o tom, jaký je to pocit a jak to vypadá, když jsme přijati 
do nějaké skupiny lidí (dětí), abychom se naučili, jak lépe lidi přijmout ostatní.“ Vysvětlete, že 
přečtete úryvky příběhu (úryvkem bude část většího příběhu). Žáci budou rozhodovat, zda si my-
slí, že ten příběh je o vyčlenění nebo začlenění hlavní postavy. Předtím, než příběhy budete číst, 
rozdejte kartičky s „bublinami“, které obsahují symboly reprezentující začlenit/přijmout a vyčle-
nit/odmítnout. Každý žák by od každé kartičky měl dostat jeden kus. Atraktivnějším způsobem, 
jak žáky zapojit do rozhodování u četby úryvků příběhů je hlasování za využití celého těla. Žáci 
se přesunou na jednu stranu místnosti (např. ke dveřím), pokud mají pocit, že úryvek zachycoval 
začlenění. Pokud mají pocit, že šlo o vyčlenění, přesunou se k oknu. 

2. Po přečtení každého „úryvku“ žáky vyzvěte, aby rozhodli, zda úryvek byl o vyčleňování nebo za-
čleňování hlavního hrdiny. Žáci mohou svoji volbu sdělit tak, že zvednou odpovídající „bublinu/
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kapku/skvrnu“. Zeptejte se jich, proč vybrali exkluzi nebo inkluzi. Někteří žáci v rámci jednoho 
úryvku vnímali elementy obojího – jak vyčleňování, tak i začleňování. Motivujte je k tomu, aby 
interpretovali příběh a vlastní pocity z jeho průběhu. 

3. Žáci mohou na  základě příběhů „hrát“ scénky. Zdůrazněte, jak je u  rolových her důležité 
zapojení každého z nich. Vhodnou instrukcí je např.: „V této scénce budeme mít herečky, herce 
a publikum.“ Pomozte žákům určit, jak se mají v konkrétních  rolích chovat. Zeptejte se jich, jaký 
je úkol publika. (Snažte se získat odpovědi jako poslouchat, nemluvit, „porozumění“ pro těžkou 
práci herců a hereček, tleskat na konci atd.) Jaký je úkol herců a hereček? 

4. Instrukce žákům: „Zahrajme si na situace, které běžně prožíváte a při kterých zapojujete nebo 
odmítáte jeden druhého“:

- Hraješ o přestávce karty se spolužákem, během hry k tobě přijde jiný spolužák a chce 
se přidat …

- Někdo ti zavolá, protože jsi byl venku, přestože jsi nemocný… 

- Mluvíš o exkurzi do zoo – jiný spolužák ti vstoupí do řeči, ty se ohradíš…

- Přicházíš po zvonění pozdě do třídy. Ostatní žáci už sedí v kruhu na podlaze a disku-
tují... 

Vyzvěte žáky, aby přišli k vám a sehráli rolovou hru, aby byli herci a herečkami. Komentujte způ-
sob, jakým žáci hrají různé role a povzbuzujte je pochvalou. Po každé rolové hře vyzvěte žáky, aby 
popisovali chování, které bylo začleňující (vstřícné) a odmítající (nevstřícné). Proveďte záznam 
(protokol) o inkluzi a exkluzi na tabuli.  

5. Poté, co jste si zahráli několik rolových her v celé skupině, rozdělte se do menších skupin. Po-
žádejte žáky, aby si vymysleli rolovou hru představující nějakou hru či aktivitu, do níž budou 
všichni členové skupiny zahrnuti. Vyzvěte žáky, aby svoji rolovou hru několik minut nacvičovali 
a aby se ujistili, že se účastní všichni a všichni jsou do hry začleněni. 
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Výstup aktivity – rekapitulace pocitů

•	 Proveďte s žáky rekapitulaci: Projděte ještě jednou seznam začleňujícího (inkluzivního) 
a vyčleňujícího chování, který je napsaný v protokolu na tabuli. Vyzvěte žáky, aby nyní – 
poté co viděli a prožili rolové hry – doplnili další nápady ohledně inkluzivního chování 
vůči druhým.

•	 Ptejte se žáků: „Všimli jste si určité „řeči těla“ v komunikaci lidí, kteří byli přizváni (přijati) 
druhými lidmi? A co výraz obličeje? Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby byli vyčleně-
ni z nějaké hry, odmítnuti druhými?“ 

•	 Vyzvěte žáky: „Myslete na to, jaký to byl pocit být zahrnut do hry. Vyberte jedno slovo, které 
ten pocit popisuje a zkuste se o své slovo podělit s ostatními.“ 

2. Úvodní cvičení: 
 PRÁCE S DIVERZITOU 

Materiál: dva seznamy na listech papíru – seznam podobností a seznam rozdílů.

Postup: Zeptejte se žáků, co má většina lidí společného? Jaké jsou rozdíly mezi lidmi? 

Nechte žáky sdílet a diskutovat své myšlenky a připomínejte jim celé spektrum rozdílů mezi lidmi, ze-
jména ty, které podléhají stereotypnímu zkreslení (vzhled, pohlaví, rasa, etnikum, společenská třída, 
náboženství, fyzické postižení, sexuální orientace). 

Žáci si uvědomí celou řady rozdílů, ale o mnohých se budou zdráhat otevřeně mluvit. 

Výstup aktivity – diskuze:

•	 Jaké závěry vytvoříme o podobnostech a rozdílech mezi lidmi?

•	 Co je dobré mít společného s ostatními lidmi?

•	 Co je dobré mít společného s ostatními žáky?

•	 Co je dobré na rozdílech mezi lidmi?

•	 Které rozdíly mezi lidmi působí těžkosti?  
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3. Úvodní cvičení: 
 PRÁCE S DIVERZITOU „TVÁŘÍ V TVÁŘ“

Materiál: losy, papíry, tužky, fixy a tabule, vhodně rozmístěný sedací nábytek

Postup:

Žáci se rozdělí (například losem) do dvojic a zůstanou ve dvojicích stát nebo sedět proti sobě. Každý má 
tři minuty na zjištění a slovní popis toho, čím se odlišuje od svého partnera a co s ním má společného. 

Výstup aktivity – diskuze:

•	 Jaké rozdíly vás napadaly jako první?

•	 Existují podobnosti, které jsou spojeny s rozdíly (např. Většina lidí má vlasy, ale jejich  vlasy mají 
různou barvu a délku)?

•	 Které rozdíly jsou nejdůležitější?

•	 Jaké jsou nejméně důležité?

•	 Všímali jste si většinou vnějších (viditelných) vlastností?

•	 S jakými vlastnostmi se většina z vás již narodí?

•	 Které se dají změnit? Jak?

Další postup v práci s publikací

Práci s publikací lze naplánovat na cca 15 týdnů, kdy se v každém týdnu žáci seznámí s novým spolu-
žákem a vytvoří si pozitivní postoj k jeho odlišnosti, respektive zvláštnosti. Práce s publikací může být 
provedena formou inkluzivního projektu, na němž se podílí celá třída. 

K naplnění cílů projektu dojde tehdy, když je při něm iniciován samotný proces inkluze, tj. když je na-
staveno pozitivní přijetí žáků s odlišností do třídy. Pokud pedagog zvolí cestu práce na projektu, měl by 
na začátku ve spolupráci s žáky postup projektu naplánovat (např. žáci sami volí pořadí kapitol v publi-
kaci podle toho, jak jsou pro ně zajímavé a atraktivní).

Jindy lze pracovat s několika kapitolami najednou. Pedagog vybere 2-4 případy nových spolužáků z pub-
likace a využije je pro interaktivní seminář s žáky své třídy ( např.ve školním klubu, družině, v třídnické 
hodině). Pro provedení doporučujeme zapojit 15 až 20 žáků. Cílem je senzibilizovat žáky třídy pro po-
zitivní a nezaujaté přijetí spolužáků s odlišností a jejich začlenění do třídních aktivit. Přivést žáky k po-
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rovnávání vlastních názorů a pocitů s postoji spolužáků, naučit je vidět daný jev z více pohledů, pochopit 
nebezpečí fungování postojových stereotypů vůči odlišným lidem, naučit je odhalovat přínos i problémy 
žáků z minorit ve vzdělávání. Klíčová slova a současně termíny, které je nutné v diskuzi s žáky předem vy-
světlit jsou: předsudek, postoj, přesvědčení, názor, speciální vzdělávací potřeby, diskriminace, stereotyp, 
změna, empatie a mnohé další. 

PRÁCE S NĚKOLIKA KAPITOLAMI PUBLIKACE – „VÍCEPŘÍPADOVÁ“ STUDIE 

Materiál: psací potřeby, 4 fotografie různých dětí – představitelů minorit ve vzdělávání (žák na vozíku, 
žák s brýlemi, žák jiného etnika aj.) popisy konkrétních žáků z publikace, jejich potřeb a jim blízké 
symboliky.

Postup: 

1. Expozice: žáci si prohlédnou fotografie 2- 4 žáků a seznámí se se specifiky jejich problémů ve škole.

2. Rozdělení do skupin „sympatizantů“ představených žáků ( počet skupin 2-4) 

3. Ve skupině se žáci snaží formulovat svůj postoj k žákovi na fotografii a své mínění o něm. 

Doporučená struktura – možnost vytvoření jednotného formuláře k doplnění: 

1. Co si o něm/ o ní myslíš?

2. Jaký/ jaká asi je? 

3. Jaké dobré vlastnosti asi má? 

4. V čem potřebuje tvou pomoc?

5. Jak se asi k němu/ k ní chovají lidé v okolí? 

6. Jaké problémy může mít v tvé škole/třídě ?  

7. Jak (konkrétně) bys mu/jí mohl pomáhat, aby se zapojil do vaší třídy? 

Výstup aktivity – rekapitulace - prezentace

Poté, co každá skupina připraví představení nového spolužáka třídě dle výše uvedené propracované 
struktury a prodiskutuje ji s ostatními skupinami, může být učitelem určen zapisovatel (mluvčí), který re-
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kapituluje názor skupiny na nového spolužáka. Pokud je aktivita pojata jako soutěž, vítězí skupina, která 
během 5 minut provede nejvýstižnější představení nového spolužáka (oceňována je dělba rolí, schopnost 
spolupráce, pohotovost, originalita). 

Výše uvedené aktivity k využití publikace jsou pedagogům základních škol pouze doporučeny.  Autoři 
spoléhají na kreativitu a vynalézavost pedagogů, kteří budou s publikací ve svých třídách pracovat a věří, 
že u nich publikace získá oblibu a bude jimi systematicky využívána. 
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Náš spolužák Matouš 
Jmenuje se Matouš, je mu deset let a chodí do páté třídy základní školy.

V čem je Matouš jiný?

Matouš je veselý kluk, který chodí do základní školy. Má však vývojovou poruchu, které odborníci říkají 
syndrom ADHD. ADHD je zkratka anglického názvu - Attention Deficit Hyperactivity Disorders /čti 
etenšn deficit hyperaktivity dizórds/, česky to znamená - hyperaktivita s poruchou pozornosti. Matouš 
má větší problémy s udržením pozornosti. Je pro něj velmi těžké dávat pozor na jednu věc déle než pár 
minut, potom se začíná rozhlížet všude kolem sebe a zaujme ho zase jiná věc. Dalším náročným úkolem 
pro Matouše je zvládnout své impulzivní chování. Matouš své jednání neumí uhlídat, nepřemýšlí nad 
tím, jaké budou důsledky jeho chování a zda je to v danou chvíli vhodné se takto chovat. Prostě ho něco 
napadne a udělá to. Další věcí, se kterou má Matouš trápení, je hyperaktivita. Hyper znamená – rychle, 
zbrkle, aktivita je – činnost. Znamená to tedy, že Matouš je velice činný, stále si s něčím hraje, velmi 
rychle a často pohybuje rukama a nohama, pobíhá ze strany na stranu. Hodně mluví, má velmi krásnou 
a bohatou fantazii, dokáže hovořit velmi dlouho a vyprávět neuvěřitelné příběhy. Matouš je velmi chytrý 
kluk a ve škole rozumí všemu, co paní učitelka říká, ale je pro něj těžké dávat pozor a nevyrušovat. Ma-
touš rád jezdí na koni, dobře plave  a má rád vodní sporty.

Otázky pro třídu:

x Jaké obtíže může mít Matouš ve škole?  Co by se s těmi obtížemi dalo dělat?

x Co Matouš potřebuje ve třídě, aby se cítil dobře?

x Co může Matouš pro sebe udělat a co mu pomáhá?

x Jak bys Matoušovi mohl/a pomoci při vyučování?
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Přemýšlej, proč si tyto obrázky Matouš vybral. Co mu asi připomínají?

                                

Víš, kdo a co Matoušovi pomáhá?
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Zahrajme si společně s Matoušem hry:

HÁDEJ, KDO JSEM 

Hra musí být rychlá a musí často měnit děj, aby Matouš dokázal udržet pozornost. Je dobré využít Ma-
toušův řečnický um. Vybrané dítě si vymyslí nějakou postavu, třeba z pohádky, nebo povolání, ale neříká 
to nahlas. Ostatní děti pokládají otázky, na které se musí odpovídat pouze ANO / NE. Třeba: „Jsi muž?“, 
„Jsi panovník?“ atd. Děti se střídají v kladení otázek. Ten, kdo uhodne, o jakou postavu se jedná, vyhrál. 

KDO NAJDE DŘÍV 

Další možností je hra do přírody, např. do parku. Hra spojuje pohybovou aktivitu s poznáním. Děti se 
rozdělí do družstev po 4-5. Každé družstvo dostane za úkol nasbírat určité rostliny, plody, listy apod. 
a něco o nich říci. Vyhrává to družstvo, které jako první sesbírá všechny požadované přírodniny a řekne 
o nich pár informací,

HRA NA MLADÉ DOBRODRUHY

Před hodinou tělesné výchovy připraví paní učitelka překážkovou dráhu po obvodu celé tělocvičny. Za-
hrnovat by měla stanoviště se švihadlem, které leží na zemi, a děti po něm mají přejít jako po visutém 
mostě. Dále jim do dráhy postaví švédskou bednu, která představuje přechod přes vysoké pohoří. Spuš-
těné lano a vyšplhání po něm zase znamená, že se děti dostaly do pralesa. Aby našly cestu zpět, musí vy-
šplhat co nejvýše. Položené žíněnky asi 70 cm od sebe znázorňují kameny a všechno kolem je jezero plné 
krokodýlů. Aby se děti dostaly dál, nesmí spadnout do jezera, ale musí přeskákat po kamenech. Přenesení 
4 medicimbalů na vzdálenost 5 m znamená, že děti odvalily kameny od jeskyně, do které se potřebovaly 
dostat, jenže v jeskyni je tma. Proto padají ze srázu dolů tak, že dělají 5 kotoulů po žíněnkách. Kdo spad-
ne dolů, musí se nějak vyšplhat zpátky, vylézt po žebřinách. Náhle uvidí medvěda, který bydlí v jeskyni, 
a proto musí před ním utéct. Běh je asi 20 m. Když děti doběhnou k truhle s pokladem, která je zamčená, 
dostanou od paní učitelky hádanku (např. Leze, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Co to je? Klíč.), 
a kdo ji uhodne, dostane se až k pokladu. 
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Náš spolužák Petr
Jmenuje se Petr. Je mu 7 let a chodí do první třídy základní školy.

V čem je Petr jiný?

Petr má postižení, kterému se říká Aspergerův syndrom. Lidé s Aspergerovým syndromem bývají velmi 
chytří, ale zároveň mohou mít problémy ve chvílích, kdy si povídají s druhými lidmi, mohou mít podivín-
ské chování a působit nezrale a naivně, mají problémy se svým vyjadřováním, představivostí a chápáním 
svých pocitů. Petr má třeba potíže s pochopením některých vtipů a je pohybově neobratný. Jinak má vel-
ký zájem o odborné informace z různých oborů, o věci, o kterých se ve škole ještě neučili. Když se v jeho 
životě objeví něco nového, znamená to pro něho velké těžkosti. Cítí se pak jako „za sklem“, zkrátka velmi 
nejistý. Nové situace jsou pro něho obtížně pochopitelné. Na nové lidi ve svém okolí si těžko zvyká. Zato 
má rád přesná pravidla, přesné dodržování času i rituálů. Při neúspěších a neporozumění často vybuchne 
zlostí a může být až agresivní. Petr je někdy tvrdohlavý a rodiče říkají, že je to pěkný „puntičkář“. Ve škole 
je pro Petra těžké dávat pozor na jednu věc déle než pár minut, má totiž problémy s udržením pozornosti. 
Petr je kluk jako každý jiný, jen v některých oblastech života se chová odlišně než ostatní jeho vrstevníci. 
Často navštěvuje poradenské pracovníky ve sdružení, které pomáhá dětem jako je on.

Otázky pro třídu:

x Co to znamená být jiný, odlišný?

x Je špatné, když se člověk v něčem liší?

x Jak se budete chovat k Petrovi?

x Jaké výhody a nevýhody může odlišnost přinášet?

x Jak se u Petra projevuje Aspergerův syndrom ? 

x Jak se projevuje „puntičkář“ Petr? 
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Poznáš, které obrázky by si Petr vybral, protože mu něco připomínají? ( Nápovědu najdeš v textu 
„V čem je Petr jiný“.)

Zahrajme si společně s Petrem hry

BALÓNKOVÁ FOUKANÁ 

Při této hře je potřeba pouze dostatečný prostor a nafukovací balónek. Učitel vhodí mezi děti nafouknutý 
balónek a jejich úkolem je udržet balónek ve vzduchu. Nemohou však používat ruce, nohy nebo jiné části 
těla, jediný způsob, který mohou použít, je foukání.

HRA NA POHYBY

 Paní učitelka rozdělí děti po celé tělocvičně tak, aby měly prostor na cvičení. Každému dá žíněnku a řek-
ne, aby se chovaly jako právě zaseté semínko. Postupně vypravuje, jak semínko klíčí, a ukazuje dětem 
pohyby, které mají vykonávat. Dále jim říká, že se mají pohybovat jako stěrače u auta (nohy nahoru a sou-
nož ze strany na stranu), dveře při otevření (nohy nahoru, roznožit a zpět), čajová konvice (nohy sounož 
nahoru a dolů) atd. Vhodný je i pohyb po celé tělocvičně, aby mohly děti ztvárňovat i pohyb např. loko-
motivy, vesmírné lodě aj. Pro děti s Aspergerovým syndromem je vhodné zařazovat takové věci/předměty, 
které znají, mají rády a zajímají je.
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EMOCE

Žáky rozdělí paní učitelka/pan učitel do několika skupin po 4-5. Každé skupince rozdá kartičky s obrázky 
různých výrazů obličeje a kartičky s názvy těchto emocí. Žáci mají za úkol spojit správně názvy s obrázky 
a pak ke každé emoci napsat situaci, kdy se cítí např. šťastní, smutní apod. Když to mají všichni hotové, 
navzájem si to přečtou a zkontrolují, zda obrázky přiřadili správně, a poté si každá skupinka zvolí dvě 
emoce, které předvedou pomocí pantomimy ostatním, ji a ti budou muset hádat, o jakou emoci se jedná. 

Příklad:

 

 

Situace – např. když mi bez dovolení někdo bere věci.

Hra je uzpůsobena tak, aby ji mohl hrát i Petr (žák s poruchou autistického spektra). Je potřeba, aby 
ostatní žáci dali Petrovi prostor a dostatek času, aby mohl přiřadit alespoň několik kartiček k sobě. Při 
vymýšlení dané situace je také potřeba dát Petrovi dostatek času a srozumitelně mu vysvětlit, co má dělat 
tak, aby to pochopil. Kartičky slouží i k druhé části hry, kdy žáci hádají předváděnou emoci a ukazují ji 
na kartičce.

ZLOBIT SE
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Naše spolužačka Jana 
Jmenuje se Jana,  je jí jedenáct let a chodí do páté třídy základní školy.

Proč je Jana jiná?

Jana se liší od ostatních žáků tím, že má problém, který se jmenuje dětský autismus. Často nerozumí 
tomu, co vidí, slyší a prožívá. Proto si obtížně hledá kamarády, neumí si s nimi hrát, je pro ni těžké zapojit 
se do jakékoliv společné činnosti s ostatními dětmi. Prostě si svět kolem nás představuje jinak než my. 
To, že často nerozumí dětem i dospělým lidem kolem sebe a situacím, které ji potkávají, vede k tomu, že 
bývá občas rozčilená, zlobí se na všechno a všechny. Stává se, že Jana dokola opakuje některé zlozvyky, tak 
třeba se škrábe na rukou do krve, nebo ráda strká věci do pusy. Nedělá to naschvál, nejčastěji tím zakrývá 
rozpaky a nejistotu, a když si neví rady, začne dělat něco, co dobře zná. To ji pak uklidňuje. 

Učení ve škole je pro ni obtížnější, v některých předmětech je šikovná, ale v jiných potřebuje pomoci více 
než ostatní děti. Proto má asistenta, který jí vysvětluje vše, čemu nerozumí, pomáhá jí zvládnout obtíž-
nější učivo, nacvičuje s ní, jak zvládat různé životní situace. 

Otázky pro třídu:

x Zkuste si představit, jaké to je, když člověk nerozumí druhým lidem. Dostali jste se někdy do si-
tuace, že jste lidem nerozuměli? Kde se nám to může přihodit? 

x Dostali jste se někdy do úplně nové situace, kdy jste nevěděli, jak se zachovat?

x Dokážete si vzpomenout, jak jste se při tom cítili? 

x Jak bychom mohli Janě pomoci s hledáním kamarádů? 

x Jakým způsobem můžeme Janě pomoci rozumět situacím, do kterých se dostává? 

x Jak můžeme Janě pomoci překonat vztek, který ji občas přemůže? 

Podívej se na obrázky a řekni, jak mohou Janě pomoci:

Pro děti s dětským autismem již existuje řada pomůcek, které jim pomáhají překonávat jejich problémy. 
Tyto fotografie a obrázky Janě určitě pomohou. Víš jak? 
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Zahrajme si s Janou hry:

Her v tělocvičně se může Jana účastnit stejně jako všichni ostatní. Ráda sportuje, plave, jezdí na kole, ly-
žuje. Šikovně zachází s míčem. Jen nemá ráda, když se při hře má držet s někým za ruku, proto je dobré 
se vyhýbat kontaktním hrám. 

Další možností je hra STÍNY HRAJÍ NA BABU. Lze ji hrát venku v době, kdy jsou dobře patrné stíny 
postav. Hra je bezkontaktní. Hra na „babu“ musí mít přesně vymezené herní pole, např. školní víceúče-
lové hřiště, nebo část chodníku ohraničenou křídou.

Popis hry: úkolem hry je uchránit svůj stín před ostatními dětmi, ale zároveň se pokoušet šlápnout 
na stín druhých. Komu je šlápnuto na stín, počítá si jeden trestný bod. Vyhrává ten, kdo má na konci  
nejméně trestných bodů. 

Zahrajme si společně s Janou hry:

POZNÁVÁNÍ GEOMETRICKÝCH TVARŮ

K  samotné hře je zapotřebí malá krabička či kbelíček, maňásek a  růz-
né (plastové nebo dřevěné) geometrické tvary – čtverec, kolečko, troj-
úhelník, obdélník. Připravíme pomůcky na stůl, dáme vybranému dítěti 
maňáska a maňáskovi pokyn, ať dá kolečko do krabičky. Dítě je zaujato 
hračkou a zároveň motivováno ke hře. Přidáváme i další tvary, a až si bu-
deme jisti, že je dítě rozlišuje, může pokračovat další spolužák. Hru můžeme obměnit tak, že dáme dítěti 
pokyn, ať dá kamarádovi vedle sebe trojúhelník, nebo ať ukáže ostatním dětem obdélník. 

Hra  ZVÍŘÁTKO A DOMEČEK

Tato hra spadá do kategorie her, kde existuje pouze jeden správný postup a  jedno konečné řešení, které 
je možné libovolně opakovat. Díky těmto přednostem a  jednoduchým pravidlům se děti do  hry snadno 
zapojují, aniž by se stalo, že by díky neporozumění hru odmítly. Tato hra je navíc založena na vizuálních 
a zvukových podnětech, pro které jsou děti s autismem velmi vnímavé. Během hry se Janička může naučit 
jména různých zvířat a názvy jejich úkrytů, ve kterých přebývají. Snaha naučit děti s autismem dávat věci 
do souvislostí a spojovat je, je nesmírně důležitá a může jim velmi pomoci při lepší orientaci v okolním pro-
středí, společnosti. Při hře můžeme nechat maňáska použitého v první hře, aby splnil úkol jako první, což 
děti velmi motivuje. Tento druh pomůcky je pro výuku interakcí velmi užitečný, u dětí s autismem zmenšuje 
obavy a stres z přímého kontaktu. 
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Každý žák ve třídě si vylosuje z klobouku jednu kartičku, na které bude vyobrazeno buď zvířátko, nebo 
domeček, ve kterém přebývá. Po vybrání všech kartiček z klobouku bude úkolem každého dítěte hledat 
zvířátko, ke kterému patří jeho domeček, a naopak. Ti, kteří budou držet obrázek zvířátka, se budou 
snažit vydávat takové zvuky, které ke zvířátku patří (medvěd – „brum, brum“, žába – „kva, kva“) a cha-
rakteristický pohyb zvířete. Druhá skupina žáků s obrázkem domečku bude muset pozorně poslouchat, 
jaké zvuky žáci vydávají, jak se pohybují, a podle toho uhodnout, zda zvířátko v takovém domečku žije 
nebo ne.

Ještě před začátkem hry musí pedagog žáky upozornit na to, aby si obrázky kartiček vzájemně neukazo-
vali a neporušili tím pravidla hry. Hra končí, až se najdou všechny příslušné dvojice žáků, které k sobě 
patří (čáp – komín, včelka – úl, žába – rybník).

VYBÍJENÁ

Vybíjenou všechny děti dobře znají. Před začátkem hry se musí namalovat na zem hřiště – obdélník, 
do kterého se vejdou všichni hráči, a vyznačí dělicí čáru, aby vznikla dvě stejně velká pole. Děti se rozdělí 
do dvou družstev a zvolí si svého kapitána, který si stoupne za hřiště blíže k družstvu protihráčů.  Nej-
dříve si musí třikrát balón přehodit se svými spoluhráči, pak může balónem „vybíjet“ soupeře. Když trefí 
protihráče, ten musí z hřiště odejít ke svému kapitánovi. Hra pokračuje do té doby, dokud jedno družstvo 
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nepřijde o všechny hráče. Pokud jsou všechny děti „vybity“, nastupuje na hřiště kapitán, který má tři ži-
voty. Vyhrává to družstvo, kterému na hřišti zbývá více hráčů.  

ČLOVĚČE, NEZLOB SE!

Také hra Člověče, nezlob se je velmi známá a oblíbená. Všechny figurky jsou před začátkem hry umís-
těny ve startovním domečku, který je barevně vyznačen stejnou barvou, jakou jsou označeny 4 figurky 
hráče. Cílem hry je dovést své figurky jedné barvy ze startovního pole do cílového domečku. To lze pouze 
tak, že figurka musí projít postupně všemi poli na obvodu hracího plánu. Každý hráč posune při svém 

tahu figurku o tolik bodů, kolik padlo při jeho 
hodu kostkou. Skončí-li s figurkou na políčku 
obsazeném cizí figurkou, je tato odstraněna 
ze hry a vrácena zpět do startovního domeč-
ku. Na políčko obsazené figurkou stejné barvy 
vstoupit nelze. K nasazení figurky na startov-
ní pole je potřeba hodit šestku. Nemá-li hráč 
nasazenou žádnou figurku, hází kostkou do té 
doby, dokud nepadne šestka, maximálně však 
třikrát. Pokud ani po  třetím hodu nepadne 
šestka, pokračuje ve hře další hráč. Na začátku 
hry se první figurka umisťuje na startovní pole 

okamžitě. Během hry po hozené šestce hází hráč kostkou ještě jednou a posune jednu zvolenou figurku 
o součet bodů při obou hodech. Vyhrává ten hráč, který první oběhne hrací plán všemi svými figurkami 
a umístí je do cílového domečku. Ostatní hráči obvykle pokračují ve hře a hrají tak o další pořadí.
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Naše spolužačka: Denisa
 Jmenuje se Denisa, je jí 11 let a chodí do 5. třídy základní školy.

V čem je Denisa jiná?

Denisa je jedenáctiletá dívka, která navštěvuje základní školu. V jednom se však od ostatních dětí odli-
šuje. Má cukrovku. Nemoc, která není viditelná na první pohled, ale život může pořádně zkomplikovat. 
První příznaky této nemoci se vyvíjejí pomalu. Nejdříve Denisa začínala hubnout, trpěla velkou žízní, 
ve škole byla unavená, ospalá, neměla náladu bavit se s ostatními dětmi. V některých případech se mo-
hou objevovat i další příznaky, jako bolesti břicha či zvracení. Tuto nemoc nejde léčit jen týden jako na-
příklad chřipku. Léčba musí být celoživotní a musí se řídit podle stanovených pravidel. 

Cukrovka (odborně diabetes mellitus) je způsobena nedostatkem inzulinu. Inzulin je hormon, který 
vytváří slinivka břišní každého člověka. Úkolem inzulinu je snižovat hladinu cukru v krvi (odborně gly-
kemii). Pokud je ho v těle nedostatek, vzniká právě cukrovka. Glykemii si musí Denisa i každé dítě nebo 
dospělý s cukrovkou naučit  kontrolovat pomocí malého přístroje, který se nazývá glukometr. Na základě 
toho, jakou hodnotu si naměří, si musí Denisa inzulin do těla uměle doplnit, aby mohla fungovat jako 
ostatní děti. Inzulin se doplňuje pomocí speciálně vyvinutých přístrojů – inzulinových per, kterými se 
píchne inzulin jako injekční stříkačkou. Další možností jsou inzulinové pumpy, což je pro dítě jednoduš-
ší, protože si nemusí samo nic vpichovat, ale má v těle nainstalovanou malou hadičku, kterou se inzulin 
v případě potřeby sám doplní. 

Denisa také musí dávat pozor na to, jaké potraviny jí. Jídelníček musí být vyvážený, nesmí se přejídat, ale 
jíst pravidelně, dávat pozor na velmi sladká a tučná jídla. Ve školní jídelně jí musí ostatní dávat přednost, 
aby se najedla v klidu a včas. Také musí hodně pít.

Denisa se může účastnit běžných aktivit jako všechny ostatní děti ve třídě. Musí ale přeci jen dávat větší 
pozor na to, co dělá. Například při sportu se nesmí tolik namáhat a přetěžovat. Při velké námaze může 
dojít k poklesu cukru v krvi, tzv. hypoglykemickému záchvatu. V  lehčích případech se může záchvat 
projevit např. studeným potem, bušením srdce, agresivitou, bezdůvodným pláčem či smíchem. V tom 
případě je nutné podat Denise něco sladkého, například sladký nápoj, aby se cukr opět zvýšil a ona byla 
v pořádku. V těžkých případech nemusí záchvat vypadat vůbec hezky, může dojít až ke ztrátě vědomí. 
V takovém případě je nutné se nezaleknout a ihned přivolat lékaře. 
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Otázky pro třídu:

x Jaké může mít Denisa ve škole obtíže?

x Co musí Denisa dělat, aby se jí nezvýšila hladina cukru v krvi?

x V čem by mohla Denisu cukrovka znevýhodňovat? 

x Co je nutné udělat, když by Denisa ve škole omdlela?

x Jak by ses měl/a chovat k Denise, aby se cítila součástí kolektivu kamarádů?

Poznáš, které obrázky by si Denisa vybrala, protože jí něco připomínají?
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Zahrajme si společně s Denisou hry

MOJE KLADY 

Tato hra má rozvíjet pozitivní sebehodnocení žáků. Každý dostane papír a napíše co nejdelší seznam 
svých kladných vlastností a stránek, tedy např.: umím dobře počítat, jezdím dobře na kole, jsem vytrvalý, 
rozumím druhým apod. Každý napíše tolik kladných vlastností, kolik jich u sebe objevil. Nakonec se 
o všem společně diskutuje a doplňují se chybějící klady, popř. zápory.

POTOPA

Paní učitelka/pan učitel vypráví dětem příběh: „Mohutná africká řeka se po dlouhém období dešťů vylila ze 
svého koryta. Její voda zaplavuje okolní vesnice i město. Jedinou záchranou je kopec uprostřed této oblasti. 
Tam se mohou lidé zachránit. Jen jestli jim tento ostrov bude stačit?! Voda totiž stoupá stále výš a výše… 
a ostrov se stále zmenšuje…“

Děti se volně pohybují v prostoru třídy při zvuku hudby. Siréna oznamuje záplavu. Na tento signál se 
všichni shromáždí na kopci, který představuje deka nebo malý kobereček, event. větší papír. Voda stoupá, 
už je všude okolo, kopec se stává ostrovem obklopeným ze všech stran vodou. A ostrov se zmenšuje – 
zakládáme okraje deky, koberce nebo papíru – postupně až na nejmenší možný rozměr tak, aby členové 
skupiny byli úplně natlačeni na sebe. Po čase voda opadne – děti odstoupí z deky (koberečku nebo papí-
ru) a prohlédnou si ho. Vidí, jak málo prostoru potřebují, když jsou v nouzi, jak mnoho dětí se směstná 
při dobré vůli na  malém kousku. Učitel/ka k tomuto tématu může vést diskuzi podle potřeby.

Hra posílí skupinové vztahy ve třídě. Žáci si uvědomí, že pouze pokud budou společně všichni spolupracovat 
(budou stát s rukama u těla, s nohama u sebe, aby zabírali co nejméně prostoru na podložce), mohou se 
všichni společně zachránit. Denisa se při této hře může přesvědčit o tom, že je součástí velké skupiny spolu-
žáků a není pro svou jinakost nijak vyčleňována, navíc i ona se podílela na „záchraně“ ostatních.

Hra  „KAREL ŘEKL“ 

Vybrané dítě stojí před nastoupenou skupinou a předcvičuje. Před každým cvikem musí říct: „Karel řekl.“. 
Poté předvede cvik a ostatní spolužáci ho po něm opakují. Pokud řekne cokoliv jiného, např. „Honza 
řekl“, „Karel udělal“ apod., nesmí daný cvik nikdo zopakovat. Pokud ho zopakuje, započítá si trestný bod 
a za každý na konci udělá např. dřep. Předcvičující děti se mohou střídat např. po dvou – třech předve-
dených cvicích, aby se vystřídali všichni. Hra umožňuje Denise udržovat fyzickou aktivitu. Děti trénují 
pozornost, soustředění a hrubou motoriku.



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁNÍ

25

Publikace Pro žáky základních škol  Projekt MiP cz.1.07/1.2.00/14.0125

PATŘIT DO PARTY II. 

Na úvod hry paní učitelka/pan učitel vypráví příběh o chlapci jménem Chris. Chris se cítí špatně, protože 
ve škole neměl nikoho, s kým by si hrál. Při poslechu příběhu se zaměří na to, proč neměl nikoho, s kým 
by si ve škole hrál, jak se cítil, když nebyl zapojen do dětského kolektivu. Napíše odpovědi dětí na tabuli 
pod nadpis Pocit vynechání.

•	 Proč neměl Chris nikoho, s kým by si ve škole hrál? 

•	 Jak se cítil, když byl vynechán? 

•	 Co Chris udělal pro to, aby byl přijat do dětského kolektivu? 

Pak by měl každý žák dostat jednu kartičku s instrukcemi. Většina kartiček bude obsahovat napsaný po-
kyn, aby se žáci sešli na určitém místě ve třídě a šeptali si o určitém tématu. Na třech kartičkách budou 
pokyny, aby dítě zůstalo sedět a nemluvilo. Žáci dostanou pět minut na to, aby došli na vymezené místo 
v místnosti a šeptali si o tajemství. Po pěti minutách se vrátí na svá místa, aby o aktivitě mohli diskutovat 
ve třídě jako celku. Paní učitelka/pan učitel položí následující otázky: 

•	 První otázka směřuje na žáky, kteří zůstali ve svých lavicích – „Řekněte ostatním ve třídě, jak jste 
se v lavici cítili?“ 

•	 Druhá otázka směřuje na žáky, kteří měli tajemství – „Jak jste se cítili, když jste si všimli, že byl 
někdo vynechán?“ 

•	 Jsou někdy některé děti vynechávány z aktivit ve škole nebo ve vašem okolí? 

•	 Co můžeš dělat, když vidíš, že je někdo vynechán, opomíjen?

Každé dítě identifikuje pocity, činnosti a zážitky, jaké má, když je vyčleněno z dětského kolektivu. 
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Náš spolužák: Štefan
Jmenuje se Štefan, kamarádi mu říkají Štefko. Je mu 8 let a chodí do první třídy základní školy.

V čem je Štefko jiný?

Štefko chodí trochu kolísavě, neposlouchá ho levá noha, vlastně celá levá strana těla je neposlušnější než 
ta pravá. Štefko má částečné ochrnutí levé poloviny těla, odborníci tomu říkají levostranná hemiparéza. 
Štefko totiž má mozkovou obrnu. Do školy už dojde někdy i pěšky, ale jindy jsou jeho nohy bolavé a una-
vené, tak mu pomáhá vozík, nebo si vezme berle. Nosí také brýle, protože levé oko hledí jiným směrem 
než pravé a nevidí ani tak ostře jako ostatní děti. Navíc některá slova a hlásky nevyslovuje úplně dobře, ale 
Štefko je pilný a chodí k paní logopedce, kde cvičí správnou výslovnost. Doma pak tvrdě trénuje a brzy 
bude mluvit jako ostatní děti. Jinak je Štefko velmi zvídavý a upovídaný kluk. Někdy trochu neposedný 
a ve škole se nemůže dlouho soustředit na jednu práci, potřebuje častou změnu činností. Do školy chodí 
rád, nejvíce ho baví matematika. Se psaním má trošku problémy, protože jeho ruka se rychle unaví a pís-
mena pak píše roztřeseně. Levou ruku mívá ve speciální podložce - v ortéze. Jako ostatní děti rád jezdí 
na kole, a taky je to velký kutil, rád pomáhá tatínkovi v dílně. 

Otázky pro třídu:

x Proč Štefka neposlouchají nohy a oči hledí jiným směrem?

x Jak byste mohli Štefkovi pomoci ve škole?

x Může hrát Štefko s ostatními dětmi fotbal?

x Jak byste pomohli Štefkovi na procházce?
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Poznáš, které obrázky by si Štefko vybral, protože mu něco připomínají?

Zahrajme si společně se Štefkem hry: 

VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ 

Se Štefkem si zahrajeme hru, do které se může pohybově zapojit i on. Všechny děti sedí v tureckém sedu 
(ideálně ve třídě na koberci, nebo venku na trávníku). Paní učitelka nebo pan učitel odříkává říkanku: 
„Všechno letí, co peří má. Vrána letí!“ Při slově vrána zvedne ruce. Děti zvednou ruce také. Pak paní 
učitelka/pan učitel mění rychle názvy zvířat. Děti musí zvednout ruce, když řekne opravdu zvíře, které 
létá. Děti musí velmi rychle vyhodnotit, co slyšely. Říkanka se může i pozměnit: „Všechno lítá, co křídla 
má!“ A paní učitelka/pan učitel místo zvířat může jmenovat jiné předměty, jako např. letadlo, raketu atd. 

ŽIVÉ PEXESO

Tato hra je založena na podobném principu jako klasické pexeso, které každý jistě zná. Ovšem nehraje 
se s  papírovými, či dřevěnými kartičkami, ale „kartičky“ tvoří samotní žáci. Ze třídy se vyberou dva 
žáci, kteří budou hádat. Ti jdou za dveře, aby neviděli, jak se ostatní domlouvají. Zbytek třídy se rozdělí 
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do dvojic a každá dvojice si vymyslí své vlastní originální gesto, znak, pohyb, např. napodobí zvíře, udělají 
dřep, poškrábají se na hlavě atd. Mohou si vymyslet cokoliv, může se jednat o jeden jediný znak, ale také 
o určité seskupení různých znaků, např. žák vzpaží pravou ruku, poté zamává levou rukou a nakonec 
zakroutí hlavou. Fantazii se meze nekladou. První varianta této hry je pouze pohybová (žáci nemluví, 
ani nevydávají zvuky), rozvíjí se tak především zraková percepce a paměť. V druhé variantě naopak žáci 
vydávají určité zvuky, slova, spojení slov, hlásky, písničky atd. Tímto rozvíjejí percepci a paměť sluchovou. 
Případně se mohou domluvit na obojím: žáci by tedy měli smluvené gesto spojit se zvukovým signálem. 
Důležité je, aby oba žáci z dvojice udělali to samé. Potom se zamíchají a rozestaví stejně, jako když se hraje 
pexeso klasické, tedy do řad a sloupců. 

Zavolají se hráči, kteří čekali za dveřmi. Domluví se, který začne odkrývat pexeso jako první. Postupně 
se odkrývají „kartičky“ a hledají stejné dvojice. „Pexesová kartička“ po vyvolání předvede smluvené ges-
to. Pokud je dvojice odhalena, jde si sednout stranou mimo hrací plochu. Vyhrává ten hráč, který získá 
nejvíce dvojic. 

ZVUKY KRUHU

Hráči vytvoří kruh a sednou si. Paní učitelka/pan učitel hovoří o různých zvucích, které můžeme vydávat 
ústy. Hráči navrhují zvuky a ostatní je zkouší. Může to být cokoli mezi šepotem a vřeštěním, i zvuky zví-
řat, které bývají zábavné. Tak můžeme zjistit, kolik zvířat dokáže skupina napodobit. Pak jeden vybraný 
hráč začne vydávat jakýkoliv zvuk. Hráč sedící vpravo od něho napodobí tento zvuk a přidá k němu další. 
Takto řada zvuků postupuje kruhem a stále se prodlužuje. Pokud někdo kterýkoliv ze zvuků vynechá, 
další po jeho pravici zopakuje pouze to, co slyšel od svého souseda po levici, a přidá vlastní zvuk. Učitelka/
učitel hráče povzbuzuje k co nejvěrnější imitaci do nejmenších detailů včetně témbru, hlasitosti, výrazu 
tváře, držení těla atd. Ve  vhodném okamžiku učitelka/učitel hru ukončí a  mluví s  dětmi o  tom, jaké 
pocity v nich vybrané zvuky vyvolaly.

PATŘIT DO PARTY I. 

Všichni z nás potřebují cítit, že jsou ve skupině, do níž patří, přijímáni. Žáci s postižením nebo znevý-
hodněním nejsou žádnou výjimkou. I Štefko chce patřit do kolektivu vrstevníků, být ve třídě přijímán.  
Záměrem této hry je naučit žáky rozpoznat význam toho, někam patřit a být přijímán ostatními bez 
ohledu na své schopnosti či vzhled. Paní učitelka/pan učitel napíše na  tabuli slova „začlenit“ a „vyčle-
nit“. Pak s dětmi diskutuje, co slovo vyčlenit znamená. A diskutujte i o tom, co znamená slovo začlenit. 
Na tabuli zaznamená, co žáky napadlo. Poté budou hrát žáci scénky k začleňování. Učitel/ka řekne třídě: 
„V této scénce budeme mít herečky, herce a publikum. Zahrajme si něco, co můžete dělat se spolužáky, 
při čemž zapojíte jeden druhého.“ Scénky mohou být např. na téma:
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•	 Hraješ karty s jedním spolužákem. Během hry k tobě přijde jiné dítě. 

•	 Mluvíš o exkurzi do zoo – jiné dítě k tobě přistoupí, když mluvíš.

•	 Přicházíš pozdě do skupiny. Ostatní děti sedí na podlaze. 

•	 O přestávce si venku hraješ s míčem. Ostatní děti obchází kolem.

Učitel/ka vyzve dobrovolníky, aby přišli před tabuli a sehráli scénku. Učitel/ka  komentuje způsob, jakým 
děti hrají různé role a chválí je. Po každé hře děti popisují věci/chování, které byly/bylo začleňující/vstříc-
né. Učitel zaznamená informace na tabuli.  
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Naše spolužačka: Kateřina
Jmenuje se Kateřina, ale kamarádi jí říkají Káťa. Kátě je už 15 let. Chodí do osmé třídy a do školy dojíždí 
každý den dvě stanice vlakem.

V čem je Káťa jiná?

Už když se Káťa narodila, byla mnohem menší než ostatní miminka. A než začala chodit a mluvit jí trvalo 
o hodně déle než ostatním dětem. Káťa má tzv. Downův syndrom. Downův syndrom je vrozená genetická 
vada. A jak je to na ní poznat? Je menšího vzrůstu, má menší hlavu, mohutnější krk, menší a šikmé oči, 
uši jsou také menší. Ústa mívá často mírně pootevřená, a když chodí, tak se pohupuje ze strany na stranu. 
Je hodně pomalá v chůzi i běhu. Že je Káťa jiná, je nejvíc poznat, když se učí. Trvá jí déle, než si něco zapa-
matuje. Někdy se stává, že když už si něco zapamatuje, tak to zase hned zapomene. Proto je třeba, aby se 
s ní více pracovalo a aby si učení hodně opakovala a hodně četla. Káťa se snaží dohnat všechny vrstevníky 
ze svého okolí. Je to skvělá a šikovná holka. Ráda tancuje, lyžuje, plave, jezdí na kole a také ráda hraje 
fotbal. Fotbal je její nejoblíbenější sport. Sleduje ho v televizi a občas se jde i podívat na nějaký ten zápas 
na hřiště. Káťa ale dělá aktivně korejské bojové umění Taekwon-do. Nosí na sobě bílý hábit, kterému se 
říká tobok, a učí se, jak se ubránit. Má už zelený pásek, což je třetí stupeň obtížnosti. To vše, co dneska 
umí, jí dalo mnohem více práce než ostatním lidem.

Otázky pro třídu:

x Proč je Káťa jiná?

x Jak bychom jí mohli pomoci s učením?

x Může hrát Káťa s ostatními fotbal?

x Kam byste s Káťou šli slavit narozeniny, aby jí to udělalo velkou radost?

x Proč Kátě trvá déle, než se něco naučí ? 

x Co dělá Káťa nejraději ?
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Poznáš, které obrázky by si Káťa vybrala, protože jí něco připomínají, nebo mají s Káťou hodně spo-
lečného?

Zahrajme si společně s Káťou hry:

HLAVA, RAMENA, KOLENA, PALCE 

Všechny děti stojí v kruhu a paní učitelka nebo pan učitel začne říkat říkanku: „Hlava, ramena, kolena, 
palce, kolena, palce, kolena, palce, hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.“ Vše, co paní učitelka/
pan učitel jmenuje, tak děti zároveň ukazují. Když se vysloví hlava, tak se všichni chytnou za hlavu, když 
se řeknou ramena, tak se chytnou za ramena. Postupně se říkanka zrychluje. Jakmile některé dítě poplete 
jmenovanou část těla, ze hry vypadne. Káťa se zapojí do hry a procvičuje tak části těla. 
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DOMINO

K této hře budeme potřebovat pěnové kostky domina s různými barevnými geometrickými tvary. Ideál-
ní jsou hrací kameny o velikosti 8 x 18 cm, rozdělené na poloviny a označené v každé polovině určitým 
geometrickým tvarem. Hra je kolektivní, probíhá na zemi. Všechny hrací kameny jsou otočeny obrázky 
dolů. První obrátí pan/í učitel/ka a vyzve žáky, aby postupně vyhledávali a přikládali kameny podle tvarů 
a barev z libovolné strany. Děti se střídají a odkrývají kameny, použijí jen ten, který se jim hodí podle tva-
ru a barvy, nepotřebné vrací zpět. Hra končí, když už nelze žádný kámen přiložit ani z jedné strany, nebo 
když jsou všechny vyčerpány. Při hře si děti procvičují nejen barvy, tvary, pozornost, sebekontrolu. Tato 
hra je jednoduchá a Káťa se může bez problému zapojit, procvičí si při hře barvy a geometrické tvary.

POČTÁŘ

Děti dostanou jednotlivé kartičky s číslicemi. Pak si stoupnou a dostanou spočítat příklad. Výsledek uká-
žou pomocí kartiček. Kdo má správný výsledek, zůstane stát a poražený si sedne. Zvítězí ten, kdo zůstane 
stát jako jediný ze třídy. Stává se z něj nejlepší počtář třídy. Aby se Káťa mohla do hry zapojit, dává paní 
učitelka/pan učitel na začátek hry lehčí příklady.

POZNÁŠ, JAK JDOU ČINNOSTI ZA SEBOU?

Žáci ve třídě se rozdělí do skupinek po šesti. Paní učitelka/pan učitel rozdá každé skupině připravené 
kartičky (viz příklad na obrázcích níže). Každý člen ve skupině si vybere kartičku, na které bude vyob-
razena určitá činnost, předmět (např. sázení rostliny, hlína, květináč). Úkolem každé skupiny bude tyto 
činnosti seřadit správně za sebou tak, jak následuje jedna za druhou. Zároveň musí všichni žáci ve sku-
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pině spolupracovat a domlouvat se na řazení karet. Hra je prospěšná především pro rozvoj komunikace 
a spolupráce v kolektivu. 

3.

6.

4.

2.

1.

5.
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Náš spolužák: Ondra
Jmenuje se Ondra, je mu 9 let a chodí do 3. třídy základní školy.

V čem je Ondra jiný?

Ondra má ve škole starosti s psaním. Odborně se tomu říká dysgrafie. Jedná se o poruchu psaní, kdy je 
kromě narušeného psaného projevu dítěte také narušena schopnost zapamatování tvarů písmen a jejich 
napodobení. Pro Ondru není jednoduché zapisovat si poznámky do sešitu, stejně jako třeba namalovat 
obrázek. Jeho písmo je nečitelné, křečovité a neúhledné. K psaní používá trojhranné tužky nebo násadky 
na tužky, pastelky, pera. Při psaní píše každé písmeno jinak velké a jiným směrem, vynechává písmena 
a někdy i slova. Protože píše velmi pomalu, na některá cvičení potřebuje více času než ostatní spolužáci. 
Doma pak trénuje psaní víc než ostatní děti, snaží si procvičit, co mu ve škole nejde tak dobře. Jinak je 
Ondra velice chytrý chlapec. V některých předmětech používají ve škole výukových počítačových pro-
gramů, to Ondrovi jde opravdu dobře. I psaní pomocí klávesnice počítače jde Ondrovi lépe než psaní 
perem nebo tužkou. Počítač je jeho velký pomocník. Ondra má plno kamarádů, se kterými chodí hrát 
fotbal, jezdí na kole, v zimě chodí bruslit a lyžovat.

Otázky pro třídu:

x Napadá vás nějaká situace nebo úkol, který by mohl být pro Ondru obtížný?

x Jak byste mohli svému kamarádovi Ondrovi s jeho problémem pomoci?

x Myslíte si, že by mohlo Ondrovi pomoci, kdyby seděl trvale v první lavici? 

x Myslíte si, že Ondrovi pomáhá, když si společně čtete nahlas zadání úkolů či cvičení?
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Poznáš, které obrázky by si Ondra vybral, protože mu něco připomínají?
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Zahrajme si společně s Ondrou hry:

„NA ŠKOLU“ 

V rámci hodiny českého jazyka by paní učitelka nebo pan učitel mohl/la napsat na  tabuli pravopisné 
cvičení s  vynechanými požadovanými gramatickými jevy. Ondra by si mohl “zahrát” na  pana učitele 
a z místa u tabule jednotlivé spolužáky vyvolávat a doplňovat jimi řešený gramatický jev a kontrolovat 
jeho správnost. Takové cvičení bude vyžadovat žákovu pozornost a mohlo by mu pomoci posílit jeho 
sebevědomí. Učitel/ka musí žáka dostatečně motivovat, aby se nestyděl a nebyla hra pro něj stresující. 

HONIČKY

Honičky jsou velmi oblíbené hry všech žáků, jsou ovšem trochu náročnější na prostor. Je vhodné je hrát 
buď venku v otevřeném prostoru, nebo v tělocvičně. Při honičkách panuje uvolněná atmosféra. Honičky 
slouží především k aktivizaci a uvolnění žáků. Ondra potřebuje uvolnění často, zvláště po hodinách, kde 
se hodně píše. Navíc je velmi pohybově nadaný a každý pohyb uvítá. S žáky je možné hrát klasické honič-
ky nebo je možné je jakkoli upravovat. 

Mrazík 

Tato honička je založena na tom, že ten, kdo má babu, je mrazík, pokud na někoho sáhne, tak ho zmrazí. 
Hráč se pak nesmí hýbat, ale může být osvobozen jiným hráčem. Je vysvobozen tehdy, pokud mu někdo 
jiný podleze pod nohama. 

Na sochy 

Hra je velmi podobná té předchozí. Kdo dostane babu, udělá sochu. Může být zachráněn plácnutím spo-
luhráče. 

Bu-ku-hu 

Žáci se rozdělí na tři skupiny: na BU, KU a HU. Tyto tři skupiny by měly obsahovat zhruba stejný počet 
žáků. Po rozdělení se rozprchnou a každý se ozývá názvem své skupiny (bubu, kuku, huhu). Tato hra je 
jednou z cyklických honiček, kdy není jeden (popř. dva), kteří by honili ostatní, ale zde platí, že BU honí 
KU, KU honí HU a HU honí BU. Pokud je hráč chycen, nevypadává, ale přidá se ke skupině hráče, který 
ho chytl. Vydává tedy i zvuky nové skupiny. Hra je časově omezena, vyhrává skupina s největším počtem 
členů. 
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Bomba a štít 

Každý hráč si v duchu určí svoji „bombu“ a svůj „štít“, kterými jsou jiní dva hráči. To, koho si vybral, ne-
chává pro sebe a nikomu to neříká. Když začne hra, tak se hráč musí snažit být v neustálé blízkosti svého 
štítu a zároveň utíkat před hráčem, kterého si vybral za bombu. Stojí-li hráč za svým štítem, bomba ho 
nemůže ohrozit. 

ČÍSLA, TVARY A PÍSMENA

Úkolem hry je vytvořit geometrický tvar, písmeno, nebo číslo pomocí těl dětí ve skupince, bez použití 
pomůcek. Vybere se jeden žák (dobrovolník), který půjde za dveře, nebo zůstane v povzdálí. Paní učitelka/
pan učitel rozdělí děti do tří skupin a zadá jim potichu geometrický tvar (kruh, čtverec, trojúhelník ...), 
který mají vytvořit vlastními těly. Můžou ležet na zemi, stát, sedět. Další skupinka vytváří číslo a poslední 
písmeno. Žák se zavolá a hádá geometrický tvar, číslo a písmeno, jakmile uhádne, vybere dalšího spolu-
žáka. Postupně se vystřídají všichni žáci. Pro větší obtížnost mohou vytvářet spojky, víceslabičná slova 
apod.
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Náš spolužák: Honza 
Jmenuje se Honza, je mu 9 let a chodí do 3. třídy základní školy.

V čem je Honza jiný?

Honza má potíže se čtením. Dělá mu problémy vnímat jednotlivá písmena jako celé slovo. Při čtení 
některá písmena vynechává, jinde zas přidává, zaměňuje podobná písmena, zvláště ta, která jsou napsána 
zrcadlově (d, b; d, p), obráceně (M, W), která znějí podobně (g, k; v, f) atd. Při čtení potřebuje i  víc 
času než ostatní děti.  Jedná se o specifickou poruchu učení, které se říká dyslexie. Tato porucha není 
sice vážná, ale protože ve škole děti často čtou knihy a pracují s učebnicemi, velmi to Honzovi ztěžuje 
život ve třídě a může to ovlivnit i jeho školní prospěch. Někdo si může myslet, že když Honza špatně čte 
a pletou se mu písmena, tak se doma neučí, flinká se, nebo je hloupý. Ani jedno z toho není pravda. Tato 
porucha způsobuje, že Honza neúmyslně zaměňuje písmena, přidává nebo naopak vynechává písmena 
při čtení a nelze to zlepšit větší přípravou a učením doma. On se učí stejně pilně a je stejně chytrý jako 
všichni ostatní. Jen mu to jde mnohem obtížněji a pomaleji a potřebuje na učení některé pomůcky, které 
můžete vidět na obrázcích.

Otázky pro třídu:

x Jak myslíte, že by bylo možné Honzovi pomáhat ve třídě?

x Co by Honzovi mohlo pomoci lépe číst?

x Jak můžete pomoci Honzovi při hře s písmeny?

x Můžete Honzovi pomoci i s učením? A jak?
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Poznáš, které obrázky by si Honza vybral, protože mu něco připomínají?
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Zahrajme si společně s Honzou hry:

SLOVNÍ FOTBAL 

Paní učitelka nebo pan učitel vysloví slovo a vyvolaný žák má za úkol na poslední písmeno vyřčeného 
slova vymyslet slovo, které na toto písmeno (nebo v těžší variantě na dvě poslední písmena) začíná. Kdy-
by Honza nevěděl a dlouho mu trvalo, než nějaké slovo vymyslí, mohou mu ostatní děti poradit, ale až 
poté, kdy si sám o tuto radu řekne. Je třeba nechat mu možnost a čas vymyslet nějaké slovo. Důležité je 
poskytnout Honzovi podporu třídy.

ŠIFRA

Na hřišti se rozvěsí malé cedulky, z nichž každá zobrazuje jedno velké tiskací písmeno a „šifry“ v podobě 
specifické polohy těla a končetin (např. obě ruce připažené, jedna ruka natažená do strany, druhá připa-
žená apod.). Každé písmeno a „šifra“ jsou zobrazeny pouze jednou. Je vybrán zapisovatel, nebo jeho roli 
může zastávat paní učitelka/pan učitel, který drží papír se zašifrovanou zprávou. List papíru je samozřej-
mě každému dítěti k dispozici. Děti mají za úkol hledat po hřišti cedulky a zapamatovat si přesně „šifru“ 
a k ní přiřazené písmeno. Tuto informaci pak předávají zapisovateli, který tímto způsobem text zprávy 
překládá. Vítězí všichni, pokud se podaří zprávu rozšifrovat. 

PALEC NAHORU! 

Je to hra, která se dá hrát např. v hodině českého jazyka. Děti se rozdělí na menší a větší skupinku. Menší 
skupinka si během dvou minut napíše co nejvíc slov, např. začínajících na předponu vy-, na příponu –ík, 
nebo různá zájmena, podstatná jména určitého tématu atd. na základě domluvy s paní učitelkou nebo 
panem učitelem. Ve větší skupince každému dítěti nalepí paní učitelka/pan učitel na palec ruky nálep-
ku s  jedním z písmen abecedy, event. na druhý palec další písmeno (podle počtu dětí). Děti z menší 
skupinky pak vyslovují svoje vybraná slova a děti s písmeny na palcích mají za úkol zvednout palec, když 
uslyší svoje  písmeno na začátku slova, event. na konci, podle předešlé domluvy.

Hru je možné obměnit, děti dostanou místo písmen cedulky se slovy. Paní učitelka čte knihu a děti, když 
uslyší svoje slovo, zvednou ruku. Pro Honzu je to hra, na kterou se musí velmi soustředit, je potřeba mu 
dát víc času na rozmyšlenou. 
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Naše spolužačka Kristýna
Jmenuje se Kristýna, kamarádi a maminka s tatínkem jí říkají Týna. Je jí 12 let a chodí do šesté třídy zá-
kladní školy.

V čem je Týna jiná?

Týna vypadá na první pohled stejně jako ostatní děti, ale brzy zjistíme, že chodí trochu nakloněně a tro-
chu kulhá, váhu těla drží jen na jedné noze. Týna rychle vyrostla a při růstu se jí zkřivila páteř. Odbor-
níci tomu říkají idiopatická skolióza. Páteř tlačí na levou plíci, a tak se Týně i špatně dýchá a často jí bolí 
záda. Aby záda nebolela, musí každý den cvičit speciální cviky a plavat. Pokud by Týna cvičení zane-
dbávala, musela by jít do nemocnice na operaci. Ale Týna cvičí poctivě, takže se operace nemusí bát. 
Ale cvičit ve škole s ostatními dětmi nesmí, má od lékařů zakázáno dělat kotrmelce nebo třeba skákat 
na trampolíně. Někdy si místo tělocviku čte zajímavé knížky, jindy si píše úkoly. Aby se její páteř narov-
nala, musí nosit dennodenně speciální korzet, který si sundává jen na koupání. Díky korzetu už Týna 
nemá takové bolesti zad a chodí více narovnaná.  Těší se na to, až vyroste a nosit korzet už nebude muset, 
protože se její stav stabilizuje.

Otázky pro třídu:

x Proč Týna nesmí skákat na trampolíně?

x Jaké sporty Týna může dělat a jaké ne?

x Co by se stalo, kdyby Týna pravidelně necvičila?

x Kdy přestane Týna nosit korzet a proč?
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Poznáš, které obrázky by si Týna vybrala, protože jí prospívají?              

Zahrajme si společně s Týnou  hry:

„STŘÍLEČKA“ 

Všechny děti sedí v kruhu na židlích a mají ruce na svých kolenou. Hra má několik krátkých částí, které 
se mezi sebou střídají.  První - všechny děti se ve stejném rytmu dvakrát plácnou do stehen. Druhá - 
zvednou ruce nad ramena, palcem směrem za záda (nabití). Třetí - překřížení rukou na prsou (bránění 
se) a čtvrtá - ukázání na spoluhráče ukazováčky s palcem nahoru (střílení).  První část se prokládá mezi 
všemi ostatními. Vše je ve stejném rytmu. Po odpočítání (tři, dva, jedna) se začne. První část (raz, dva), 
druhá část – nabíjím (raz, dva), první část (raz, dva), třetí- střílím (raz, dva). Může se nabít až třikrát 
za sebou a bránit se neomezeně. Když na někoho někdo střílí a ten se nebrání, tak vypadává. Kdo zůstal 
ve hře poslední, tak vyhrál. Je to hra zaměřená na procvičování rytmu a pohotovosti, není pohybově ná-
ročná, proto se může Týna zapojit.
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VESELÝ ŠESTIÚHELNÍK

Protože Týna nemůže cvičit spolu s ostatními dětmi, dostává někdy individuální 

úkoly. Jsou to třeba úkoly zaměřené na prostorovou představivost, např. je-
jím úkolem je dokreslit obrázek tak, aby zobrazoval kostku.

HŮLKOVANÁ

Jednomu hráči paní učitelka/pan učitel zaváže oči a vloží mu do ruky hůlku. Ostatní kolem něj utvoří  
kruh  a chodí dokola. Náhle hráč uprostřed ukáže hůlkou před sebe. Hráč, na kterého ukazuje, musí 
hůlku pohotově chytit za druhý konec a vyslechnout si otázku dítěte se zavázanýma očima. Odpoví na ni 
změněným hlasem. Pokud dítě se zavázanýma očima uhodne, kdo mu na tuto otázku odpověděl, role si 
vymění. Neuhodne-li, kdo odpovídal, hra pokračuje dál. Je to hra pro celou třídu a Týna se jí může také 
zúčastnit. 

UHÁDNEŠ HLEDANÉ SLOVO?

Žáci se ve třídě rozdělí do skupinek po pěti. Čtyřem žákům bude pošeptáno určité slovo podřazené, které 
povede k hledanému závěrečnému slovu. Úkolem této hry je, aby žák toto podřazené slovo, tzv. „indicii“, 
správně vysvětlil, ale zároveň nevyslovil její přesné znění – musí slovo opsat. Vybraný žák bude muset 
podle správného popisu na hledané slovo přijít. Poté, co správně uhádne všechna slova žáků, vysloví 
konečné hledané slovo. Uvedená hra slouží především k rozvoji logického myšlení a úsudku, zároveň 
slouží k zlepšení verbální komunikace mezi členy skupiny. Skupiny mohou mezi sebou soutěžit, ale musí 
udržovat určitá pravidla, aby členům jiných skupin nenapovídaly. Správnost kontroluje učitelka/učitel. 

Příklad:Hledané sousloví – OLYMPIJSKÉ HRY 1. indicie – medaile (např. cenný kov udílený soutěžícím 
za vítězství); 2. indicie – 5 propletených kruhů; 3. indicie – sportovec;4. indicie – pochodeň; 5. indicie – 
hymna.
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Naše spolužačka Veronika 
Jmenuje se Veronika a je jí 8 let. Chodí do druhé třídy základní školy.

V čem je Veronika jiná?

Veronika je od svého narození neslyšící, to znamená, že vůbec nic neslyší. Její rodiče slyší, a pro-
tože chtěli, aby Veronika také slyšela a mohli si s ní povídat mluvenou řečí, požádali lékaře o pomůcku, 
které se říká kochleární implantát. Je to elektronická pomůcka, díky které může Veronika slyšet řeč 
svých rodičů a kamarádů, zvuky z okolí, jako je zpěv ptáků, štěkot psů, zvonění ve škole, troubení auta aj. 
Kochleární implantát má dvě části, ta vnitřní byla Veronice voperována do vnitřního ucha a není vidět. 
Vnější část, která je vidět, je tvořena mikrofonem, který se nosí za uchem, cívkou ve vlasech a malým 
počítačem, kterému se říká zvukový procesor. Všechny tyto části musí Veronika nosit, protože bez nich 
by kochleární implantát nefungoval a zase by neslyšela. Pro neslyšící děti je obtížné naučit se mluvit, Ve-
ronika však díky kochleárnímu implantátu slyší na jedno ucho a mluvit se naučila skoro tak dobře jako 
slyšící děti. Řeč si stále zdokonaluje, procvičuje ji doma a chodí pravidelně k paní logopedce. Někdy se 
stane, že je ve třídě příliš velký hluk, a proto Veronika špatně rozumí. Pak je dobré jí informaci zopako-
vat tak, aby viděla na ústa mluvícího spolužáka nebo paní učitelky/pana učitele a mohla si to „přečíst“ 
z jeho úst. Tomu se říká odezírání. To jí pomáhá v porozumění mluvené řeči, pokud si zrovna není jista 
s poslechem. Veronika je velmi pilná a šikovná dívka, ráda chodí do školy, aby se dozvěděla a naučila nové 
věci. Taky krásně kreslí a chodí do výtvarného kroužku.  

Otázky pro třídu:

x Co bys mohl/mohla udělat pro to, aby se Veronika cítila ve škole dobře?

x V jaké situaci bys mohl/a Veronice pomoci?

x V jaké situaci si naopak myslíš, že Veronika pomoc nepotřebuje?

x Jak by ses zachoval/a, kdyby ti Veronika nerozuměla, co říkáš?

x Jak byste se jako spolužáci měli chovat, abyste Veronice usnadnili porozumění (např. při 
hodině)?
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Poznáš, které obrázky by si Veronika vybrala, protože jí něco připomínají?

.
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Zahrajme si společně s Veronikou hry:

OBRAZCE 

Paní učitelka nebo pan učitel zadá dětem vytvořit různé obrazce (kruh, srdce, čtyřlístek, letadlo, pes, 
kytara a další), které může říkat ústně, nebo ukazovat obrázky. Žáci mají za úkol vytvořit tyto obrazce 
pomocí svých těl, ale nesmí při tom mluvit, musí se dohodnout pomocí gest a pantomimy. Hru může hrát 
celá třída dohromady, nebo se děti rozdělí na menší skupiny, které mohou mezi sebou soutěžit, kdo vy-
tvoří obrazec dříve. Děti mezi sebou komunikují pomocí přirozených posunků a gest, takže se Veronika 
zapojí bez problémů, jen musí při hře dávat pozor na vnější části implantátu.

SAMÁ VODA, PŘIHOŘÍVÁ, HOŘÍ

Při této hře hledají děti schované věci. Jedno dítě paní učitelka/pan učitel vybere, to jde za dveře a ostatní 
děti zatím domluvenou věc schovají. Když dítě přijde zpět do třídy, začne hledat úkryt. Podle toho, zda 
se správně k úkrytu přiblíží, ho děti vedou slovy – samá voda (jde špatným směrem), přihořívá (blíží se, 
jde správným směrem), a když věc najde, tak hoří.  Pro sluchově postižené děti, tedy i pro Veroniku, je 
vhodným předmětem k hledání např. budík, který tiká. Dítě se musí orientovat podle toho, jak se zvuk 
zeslabuje, nebo zesiluje. Při hře si procvičuje i sluchové vnímání. 

ZATOULANÉ KUŘÁTKO

Paní učitelka nebo pan učitel zaváže jednomu dítěti (dobrovolníkovi) oči šátkem. Ostatní děti se roze-
stoupí po třídě nebo tělocvičně a rozdělí si pořadí, ve kterém zapípají „pí, pí“ (může se napodobit i hlas 
jiného zvířete). Dítě se zavázanýma očima se snaží kuře chytit, a když se mu to podaří, vymění si hráči 
úlohy. Chytání je pro Veroniku obtížnější, protože úspěch závisí na sluchovém vnímání. Ostatní děti musí 
vytvořit takové podmínky a nápovědu, aby se jí to podařilo. 

„NA MASKY“

Čtyři vybraní hráči si sednou na lavici tváří k ostatním spolužákům. Každý „nasadí“ určitý výraz tváře, 
který mu není vlastní, a zůstane tak. Pak paní učitelka/pan učitel každému ukáže jeho výraz v zrcadle, 
aby si jej mohl upravit, pokud bude chtít (může to být hrůzostrašný výraz, groteskní tvář, čistý či nevin-
ný pohled, komický výraz atd.). Hráči se snaží „nasadit takové masky“, aby ostatní spolužáky rozesmáli. 
Po chvíli se tito „herci“ posadí mezi ostatní, proběhne diskuze o těchto grimasách, které teď už odložili, 
a o přiřazených vlastnostech masek. Pak se na lavici posadí další 4 hráči. Každý dostane zrcadlo a vybere 
si jednu z masek předchozích hráčů. Poté se vybranou masku pokusí napodobit a něco k ní přidat. Totéž 
se opakujte, dokud se všichni nevystřídají. Následuje hlasování o nejpovedenější a nejoblíbenější masce. 
V této hře se objevují prvky pantomimy, která je Veronice blízká. 
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Náš spolužák Martin
Jmenuje se Martin a je mu 8 let. Chodí do druhé třídy základní školy. Má rád zvířata, chodí hrát fotbal a rád 
hraje hry na počítači.

V čem je Martin jiný?

Martin je na první pohled kluk jako každý jiný, ale liší se od ostatních dětí tím, že trpí poruchou plynu-
losti řeči, které se říká koktavost, odborně balbuties. Martin není schopen mluvit plynule a svoji řeč ne-
dobrovolně přerušuje. Opakuje slova, nebo jen jejich části a dost často se snaží obtížným slovům ve svém 
slovním projevu vyhnout. U Martina se projevila koktavost náhle před šestým rokem, ještě než nastoupil 
do školy. Navštěvuje pravidelně paní logopedku, která s ním cvičí souvislou řeč. Taky chodí na skupino-
vou terapii, která má za úkol Martinovi především zvýšit sebevědomí. Školní práce je pro Martina hodně 
těžká, protože mluvení je pro něj stresová zátěž. Jen s obtížemi odpovídá na otázky paní učitelky, obtížně 
vyjadřuje svoje myšlenky slovy a hlavně špatně navazuje kontakt s ostatními spolužáky. Ti ho moc ne-
berou mezi sebe. Je důležité mluvit na Martina pomaleji, vždy ho nechat dokončit myšlenku, nemluvit 
za něj a nepopohánět ho v řeči. Při rozhovoru s Martinem to vyžaduje určitou trpělivost. Martin žije jen 
s maminkou a ta se snaží zajistit doma klidnější, méně uspěchaný životní styl.

Otázky pro třídu:

x Jak by se dalo zlepšit Martinovo postavení v třídním kolektivu?

x Co může paní učitelka/pan učitel udělat pro to, aby se snížily Martinovy problémy ve škole?

x Co mohou udělat spolužáci pro to, aby se Martin cítil ve škole dobře?

x Jak by se dal snížit Martinův stres, aby se mohl ve škole uvolnit?

x Co byste dělali, kdyby se někdo Martinovi posmíval?
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Poznáš, které obrázky by si Martin vybral, protože mu něco připomínají?

             

Zahrajme si společně s Martinem hry:

FOTBAL 

Vzhledem k tomu, že Martin dobře a rád hraje fotbal, bylo by dobré fotbal zařadit do hodiny tělesné 
výchovy. Martin by tak mohl ostatním spolužákům ukázat, jaký je dobrý hráč. Při fotbale Martin může 
prokázat své schopnosti, aniž by musel mluvit, což pro něj představuje stresovou zátěž. Mohl by si tak 
posílit sebevědomí, dokázat svým spolužákům, že něco umí. 

HÁDEJ, KDO JSEM?

Paní učitelka rozdá dětem pexesové kartičky s pohádkovými postavami, nebo zvířaty, kartičky s povo-
láním atd. Děti si je schovají, aby je ostatní spolužáci neviděli. Pak se přihlásí dobrovolník, který bude 
hádat.  Vybere si spolužáka a ten pomocí pantomimy bude předvádět postavu z kartičky, kterou obdržel. 
Pokud dobrovolník uhádne, může pokračovat v hádání další postavy, jinak se děti vymění a pokračuje se. 
Vyhrává ten, kdo uhodne nejvíce postav.
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PATŘIT DO SKUPINY

Paní učitelka/pan učitel zadá žákům úkol, aby na kartičku 5x10 cm nakreslili obrázek zachycující oka-
mžik, kdy jsem byl pozván na oslavu narozenin, kdy mě vybrali do družstva, byl jsem vybrán jako partner 
pro hru na počítači atd. Děti budou své zkušenosti vyprávět třídě a říkat, jak se cítily, když byly začleněny 
do kolektivu. Pak nafouknou svůj balónek, napíšou fixem svoje jméno, přivážou k němu svůj provázek 
s kartičkou a přidají do skupiny- přilepí páskou ke skupině ostatních balónků na zdi nebo na nástěnce. 
Aby se Martin nedostal při vyprávění do nesnází, může jen kamaráda při nafukování balónku navádět 
ohledně velikosti balónku za pomoci gest nebo symbolů zobrazujících „ještě víc“ a „hotovo“. Jinak na-
fukování balónku pomáhá Martinovi srovnat jeho přerušované dýchání. Při hře se mohou použít různé 
barvy a tvary balónků, barvy provázků aj.
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Naše spolužačka Lenka 
 
Jmenuje se Lenka, je jí 15 let a chodí do 9. třídy základní školy.

V čem je Lenka jiná?

Lenka byla donedávna úplně zdravá a veselá dívka. Ale jednoho dne si začala  prohlížet časopisy s hu-
benými modelkami, prohlížela se v zrcadle a usmyslela si, že je tlustá. Přestala jíst sladkosti, zmrzliny, 
dorty, pít limonády a začala hubnout.  Ale pořád jí to nestačilo, až začala odmítat veškerá jídla, protože 
měla ohromný strach z tloušťky. Někdy si koupila třeba bagetu a nosila ji s sebou celý den, aby si ostatní 
mysleli, že jí, a pak ji  vyhodila. Její nemoc se jmenuje mentální anorexie a řadí se mezi poruchy příjmu 
potravy. Je to závažná nemoc, kterou je potřeba léčit. Hlavním příznakem je životu nebezpečná hubenost,  
někdy hrozí až smrt. Jak již napovídá součást názvu mentální, hlavní problém je, jak se říká, „v hlavě“. 
Anorektik se vnímá o mnoho tlustší, než ve skutečnosti je. Základem léčby je uvědomění si nemoci a vůle 
ji překonat, nestačí jen více jíst. Samozřejmě je potřeba, aby nemocný začal jíst a přibírat. Lenka nyní 
chodí na terapii k lékaři a musí změnit jídelní návyky. Je to pro ni velký boj, proto je potřeba, aby u svých 
kamarádek a kamarádů měla podporu a aby všichni trpělivě snášeli její změny nálad. 

Otázky pro třídu:

x Jaký způsob je podle tebe nejlepší k řešení tohoto problému? Napadá tě jich více?

x Jak bys mohl/a Lence nebo jinému člověku s touto poruchou pomoci?

x Co se může ve třídě změnit,  když přijde Lenka do vašeho třídního kolektivu? 

x Napadá tě něco, o čem by ses s dívkou nebo chlapcem s mentální anorexií mohl/a bavit?
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Poznáš, které obrázky by si Lenka vybrala?

Zahrajme si společně s Lenkou hry:

TEČKOVÁNÍ 

Pro zapojení žáka či žákyně s jakoukoli odlišností je dobré simulovat ostatním spolužákům jeho pocity. 
Tato činnost se používá v rámci programů primární prevence pro posilování pozitivních vztahů. Cílem 
této aktivity je posílení tolerance žáků k  jinakosti, vcítění se do pocitů lidí s odlišností, uvědomění si 
potřeby být respektován, prohloubit sounáležitost a spolupráci ve třídě. Žáci sedí v kruhu a paní učitelka 
nebo pan učitel má v ruce připraveny označené štítky. Nikdo nesmí mluvit. Za chvíli paní učitelka/pan 
učitel vyzve děti, aby zavřely oči. Poté každému nalepí na čelo nějaké znamení. Pak poprosí žáky, aby oči 
otevřeli a utvořili skupinky podle těch znamení, která mají na čele. Nesmí se domlouvat slovy a ke zjiš-
tění vlastního znamení nesmí použít zrcadla. Je také zakázáno gestem či jiným ukázáním na jiný před-
mět prozradit barvu nebo tvar znamení, které má spolužák na čele. Vždy je důležité ujistit se, zda žáci 
instrukci rozuměli. Většinou se jako znamení používají štítky s barevnými tečkami. Dvě děti zůstanou 
s obrázky zcela odlišnými. Vytvoří se tedy skupiny po různých počtech a nechává se čas na kontrolu. Pro 
žáky, kteří zůstanou osamoceni, je tato aktivita většinou nepříjemná, protože právě oni nyní představují 
žáky s odlišností. Na konci hry se může diskutovat s žáky, a zvláště pak s jednotlivci, jak pomoci někomu, 
kdo je „odlišný“, co mu doporučit k odstranění tohoto problému.
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MOJE TĚLO

Děti si najdou svoje místo v prostoru, a buď si sednou na deku, nebo hra může probíhat ve stoje. Ruka-
ma si prozkoumávají celé svoje tělo – hlavu, ruce, trup, nohy – jako by to byla nějaká věc, např. hadrová 
hračka – maňásek. Potom si samy jednotlivé části těla masírují – hnětením, štípáním, klepáním, bubno-
vání. Nakonec pohladí všechno, co si masírovaly. Je potřeba dětem vysvětlit, že je důležité mít rád nejen 
ostatní, ale i sebe, svoje tělo, které nám pomáhá pohybovat se, pracovat, hrát si apod. Proto bychom ho 
měli mít rádi a vážit si ho, tělo nám slouží, každou jeho část potřebujeme pro dobré fungování. Můžeme 
doplnit otázkami podle fantazie hráčů – např. Co bych chtěl tělu říct? Co by tělo chtělo dělat? Co bych po-
třeboval od těla? Co by tělo potřebovalo ode mě? 

TICHÁ HUDBA

Hráči se posadí nebo postaví do kruhu, doprostřed se postaví dirigent. Každý hráč si zvolí nástroj, který 
chce pantomimicky předvádět, a pustí se do hraní. Slova nejsou povolena, může se pracovat jen s tělem, 
gesty, posunky a výrazem tváře. Cílem je dosažení zcela přirozeného projevu. Dirigent pozorně sleduje, 
jaké nástroje má k dispozici. Poté, co se všechny nástroje představí, hraje jeden po druhém. Dirigent má 
uhádnout, který nástroj hráč představuje, a má ho doprovodit na stejném nástroji. Vyhrává ten dirigent, 
který uhádne a správně doprovodí nejvíce nástrojů. I při této hře si každý může uvědomit přednosti své-
ho těla.  

VYVOLÁVANÁ

Paní učitelka (pan učitel) nakreslí křídou v tělocvičně nebo na hřišti dostatečně veliký kruh. Děti se rov-
noměrně rozestaví po jeho obvodu. Jeden z žáků se postaví doprostřed kruhu s míčem v rukou. Vysloví 
jméno některého z dětí stojících po obvodu kruhu a vyhodí míč kolmo vzhůru do vzduchu. Poté rychle 
odstoupí ze středu a postaví se mezi ostatní na obvod kruhu. Dítě, jehož jméno bylo vysloveno, musí 
vběhnout do středu kruhu a vyhozený míč chytit. Pokud ho chytí, nadhazuje a vyvolává jméno dalšího. 
Pokud nechytí, znovu nadhazuje a vyvolává předcházející hráč. Hra rozvíjí hrubou motoriku – rychlé 
přemístění, chycení míče a správné vyhození míče kolmo vzhůru, pozornost a postřeh. I když je to hra 
pohybová, není fyzicky příliš náročná a každý žák ji bez problémů zvládne.
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Naše spolužačka Michaela
Jmenuje se Michaela, rodiče a spolužáci jí říkají Míša a je jí 13 let.

V čem je Míša jiná?

Míša je dívka, která se v některých činnostech trochu liší od ostatních dětí. Jde jí totiž pomaleji učení a je 
pro ni i mnohem těžší než pro ostatní děti. Proto potřebuje od svých spolužáků velkou pomoc, aby byli 
trpěliví a milí, neposmívali se a neubližovali jí. Odborníci říkají, že má středně těžké mentální postižení. 
Někdy je také velmi neposedná, zbrklá, rychlá, prostě hodně aktivní, říká se tomu hyperaktivita. K tomu 
někdy přibudou i opakující se (stereotypní) pohyby třeba rukou a někdy se Míša může hodně rozzlobit, 
protože má v sobě takového „čertíka“, a mívá záchvaty vzteku. Do školy chodí spolu se svou asistentkou. 
To je paní, která jí pomáhá ve škole při vyučování. Je s ní v každé hodině a pomáhá jí se vším, co Míša 
potřebuje, aby správně pochopila zadání úlohy a správně ji vypracovala a aby si Míša dobře zapsala zadá-
ní domácích úkolů. Míša umí v matematice výborně počítat do 20. V českém jazyce umí psát tiskacími 
písmeny, trochu méně jí jde psací písmo a častěji dělá gramatické chyby. Za to v tělesné výchově to jde 
Míše velice dobře, je rychlá a mrštná. 

Otázky pro třídu:

x Jak se Míša odlišuje od ostatních dětí?

x S čím pomáhá Míše paní asistentka?

x Co Míše ve škole nejde úplně stejně dobře jako ostatním dětem?
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Poznáš, které obrázky by si Míša vybrala, protože jí něco připomínají?

 

       

Zahrajme si společně s Míšou hry:

HONZO, VSTÁVEJ! 

Hra je jednoduchá, má předem domluvená pravidla, která se nemusí příliš měnit, takže se může zapojit 
i Míša. Paní učitelka/pan učitel či jeden z žáků stojí na jedné straně tělocvičny, ostatní na druhé straně. 
Paní učitelka/pan učitel, nebo vybraný žák říká: „Honzo, vstávej!“ a ostatní děti mu odpoví: „Kolik je 
hodin?“ a on jim řekne, například „jeden sloní“, což znamená, aby všichni udělali velký krok, nebo „pět 
mravenčích“, což znamená, aby všichni udělali pět malinkých krůčků, nebo „babička pletla“, což zname-
ná, že musí couvat. Vyhrává ten, kdo se první dostane přes celou tělocvičnu  na druhou stranu. 

NA KOCOURA A MYŠI

Další hrou, do které se Míša může zapojit, je hra na pohybovou aktivitu. Jde o jednoduchou hru na po-
střeh a rychlost, je to druh „honičky“. Jedno z dětí dostane roli kocoura, který spí v koutě. Ostatní děti 
budou myšky, které budou říkat básničku a pomalu se ke kocourovi přibližovat z opačného rohu místnos-
ti. Básnička zní: „Usnul kocour na lavici a všechny myši už jsou na polici. Až se sýra napapáme, na kocoura 
zavoláme: Vstávej, kocoure!“

Vybraný kocour si lehne tedy na jednu stranu místnosti a myšky se odeberou na druhou. Jakmile kocour 
usne, myšky začnou odříkávat básničku a přibližovat se. Kocour musí být pozorný a hbitě vyrazit. Myška, 
kterou chytne jako první, bude v příští hře kocour.
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HRA NA ORIENTACI V PROSTORU

Jeden vybraný žák jde s kamarádem za dveře, ten mu tam zaváže oči. Třída se mezitím dohodne na jed-
nom předmětu ve třídě, ke kterému kamaráda bude směrovat. Všichni musí spolupracovat, jejich společ-
ným cílem je, aby vybraný spolužák našel předmět co nejjednodušeji a co nejdříve. Hra je cílena na pra-
volevou orientaci, na orientaci v prostoru, na soustředění se a na to, aby si mezi několika různě znějícími 
radami od spolužáků dokázal vybrat tu nejsrozumitelnější. Žák se zavázanýma očima pak vejde do třídy 
a kamarádi ho  různými slovními pokyny vedou k nalezení schovaného předmětu. Aby byla hra více za-
jímavá, mohou se utvořit dva týmy, které mu budou radit. Zvítězí ten tým, který svého soutěžícího bude 
navigovat lépe. Aby hra byla pro Míšu snadnější, může ji hrát ve dvojici s vybranou spolužačkou/spolu-
žákem a hledat předmět ve dvou.
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Naše spolužačka Linda 
Jmenuje se Linda, je jí 11 let. Linda chodí do šesté třídy, ráda čte a maluje.

V čem je Linda jiná?

 Linda se odlišuje od svých vrstevníků v České republice na první pohled svým vzhledem. Pochází z Viet-
namu a patří ke žluté, nebo také mongoloidní rase. Tito lidé mají na rozdíl od  naší bílé rasy šikmé černé 
oči, rovné černé nebo velmi tmavé vlasy, světlou až snědou barvu pleti, malý vzrůst. Vzhledem k tomu, 
že je Linda vzhledově jiná, často se stává terčem narážek a posměšků ze strany svých spolužáků. Linda 
má i problém spřátelit se se svými spolužáky v kolektivu třídy, protože se s nimi neumí dorozumět. Linda 
totiž neumí zatím moc česky. Její rodiče též nemluví česky, doma si povídají svým rodným jazykem – 
vietnamštinou. Proto se Linda učí mluvit česky ve škole. Kromě vzhledové odlišnosti doma uznávají jiné 
kulturní a náboženské tradice.        

Otázky pro třídu:

x Co by bylo možné udělat proto, aby se ostatní Lindě neposmívali?

x Zajímá tě kultura, ze které Linda pochází?

x Chtěl/a bys někdy navštívit její rodnou zemi?

x Umíš si představit být na jejím místě? Jak by ses snažil/a získat kamarády?
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Poznáš, které obrázky by si Linda vybrala, protože jí něco připomínají?

                      

                                                                                                                   

                                            

                                 

Zahrajme si společně s Lindou hry:

KDO JSEM? 

Hra je založena na vzájemném poznávání se navzájem prostřednictvím tělesného kontaktu. Je možné ji 
hrát kdekoliv - ve třídě, na hřišti, na školním výletě. Děti se volně rozestoupí ve volném prostoru a zavřou 
oči. Pak se pomalu volně pohybují a čekají na pokyny paní učitelky nebo pana učitele. Ta/ten za nějakou 
chvíli ohlásí jméno jednoho ze spolužáků a ostatní mají za úkol ho po hmatu najít. Ten, kdo si bude 
myslet, že ho „objevil“, tak zakřičí. Postupně se vystřídají všichni žáci. Každý si musí uvědomit typické 
charakteristické znaky hledaného žáka a podle toho ho najít. Proto se odlišné znaky v tuto chvíli stávají 
výhodou. Tato hra žáky sbližuje a vede k uvědomování si individuálnosti a jedinečnosti každého z nás.
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ZAŠIFROVANÉ OBRÁZKY

Žáci kreslí obrázky ve čtvercové síti podle zadaného programu sestaveného z šipkového kódu. Šipkový 
kód užívá osm různých znaků: 

Tyto znaky vyjadřují dovolené pohyby v  síti. Je důležité vyznačit počáteční bod. Ke  znázorňování se 
osvědčují čtverečkované sešity formátu A5. Poté, co se žáci naučí pracovat s tímto jednoduchým kódem 
šipek, se může práce obměnit tak, že se postup obrátí. Žák vymyslí vlastní obrázek, ten pak zašifruje 
do systému šipek a šipkové kódy si vymění se svým spolužákem. Hra je vystavěna na poměrně jedno-
duchém principu kódování, a právě tento princip pomáhá žákům rozvíjet důležitou schopnost orientace 
v prostoru, klade nároky na představivost a tvořivost. Žáci si během hry spontánně uvědomí, že je důle-
žité pracovat přesně a systematicky podle zadaných kritérií, jinak by se úspěch nedostavil. Hra je vhodná 
do dvojic nebo malých skupin. 
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CHODÍ PEŠEK OKOLO

Lindu můžeme zapojit do kolektivu vrstevníků i v pohybových hrách. Příkladem může být známá hra 
„Chodí pešek okolo“. Peška představuje srolovaný kapesník, který má uzel. Děti se postaví do kruhu če-
lem dovnitř. Ruce si spojí za zády. Jeden dobrovolník stojí vně kruhu. Drží peška a obchází či obíhá s ním 
kolečko a zpívá: „Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne.“ Poté 
zpívají děti: „Když k němu skočí, nechci vedle stát, musel bych se bát.“ Dítě s peškem několikrát obejde 
kruh. Když se nějaké dítě otočí, jemně ho peškem bouchne. V určité chvíli peška vloží do ruky některému 
spolužákovi a dá se na útěk. Dítě s peškem běží za ním. Když se dobrovolníkovi podaří alespoň jednou 
oběhnout kolečko a zařadit se na místo dítěte, které má peška nyní, jejich role se vymění. Když ho dítě 
předběhne, vezme si peška zpátky a znovu obchází kruh a zpívá. Obměnou může být, že si děti sednou 
na zem a dobrovolník nevkládá peška dítěti do ruky, ale jen ho za dítě položí.  

PANTOMIMA – PŘÍSLOVÍ

Žáci se rozdělí do skupin dle počtu, například po čtyřech, celkem šest týmů. Každý tým dostane papí-
rek, na kterém  bude mít napsáno pět přísloví (např. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Tak dlouho 
se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Bez práce nejsou koláče. Bez peněz do hospody nelez. 
Jaký pán, takový pes. Pes, který štěká, nekouše. Práce kvapná málo platná. Ráno moudřejší večera. Ruka 
ruku myje. S poctivostí nejdál dojdeš. S chutí do toho, půl je hotovo. Žádný učený z nebe nespadl.). Ty má 
za  úkol předvést. Skupiny, které zrovna nepředvádí, hádají přísloví. Kdo uhádne, má bod a  předvádí 
další přísloví. Na uhádnutí je časový limit tří minut. Pokud do té doby neuhádne  přísloví žádný tým, 
pokračuje pořád stejný tým s dalším příslovím. Vyhrává tým, jenž dosáhl největšího počtu bodů. Linda 
při této hře poznává naši kulturu.
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Náš spolužák Šimon
Jmenuje se Šimon, bude mu 6 let a chodí do první třídy základní školy.

V čem je Šimon jiný?

Šimon je mimořádně nadaný žák, na první pohled se vůbec neliší od svých spolužáků. Vypadá stejně, 
obléká se stejně. Jediné, co ho odlišuje, je to, že v některých předmětech je mnohem lepší než jeho spolu-
žáci. Zkrátka pro některé předměty má velké nadání, díky kterému mu jde učení lépe. Šimonovi jde dobře 
matematika, počítá mnohem lépe než ostatní děti. Má ale i hudební nadání, hraje výborně na housle, 
skoro jako jeho pan učitel. V ostatních předmětech je na stejné úrovni jako jeho spolužáci. Můžete si 
myslet, že mít mimořádné nadání je velká výhoda, ale zdaleka to tak nemusí být. Nadání může naopak 
žáka velmi znevýhodňovat. Je to tak trochu i případ Šimona, ten se totiž v matematice nudí, protože se 
už dávno všechno naučil. Pak vyrušuje, nebo si vymýšlí vlastní postupy, proto se občas neshodne s pa-
nem učitelem, který by chtěl, aby Šimon opakoval přesně ten samý postup, který učí ostatní žáky. Stejně 
tak nerad pracuje ve skupinkách, protože by chtěl všechno vyřešit sám. Řešení náročných úkolů ho totiž 
velmi baví a nepřestane, dokud se mu úkol nepodaří vyřešit.

Otázky pro třídu:

x V jakých oblastech (předmětech) může být žák nadaný? Jak se to pozná?

x Jaké obtíže může mít nadaný žák ve škole?

x Jak byste mohli nadanému žákovi ve škole pomoci?

x Navrhněte, co by Šimonovi mohlo pomoci, aby neměl obtíže ve škole.
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Poznáš, které obrázky by si Šimon vybral, protože mu něco připomínají?

Při práci s nadaným žákem lze využívat nesmírné množství různých pomůcek. Záleží na oblasti nadání. 
Mohou to být encyklopedie, hlavolamy, hádanky, noty, hry, stavebnice, příklady atd.

      

Zahrajme si společně se Šimonem hry:

ČÍM BUDU? 

Každý z dětí má jistě nějaké vysněné povolání. Děti se obléknou tak, jak by se oblékly do vybraného 
zaměstnání, donesou si pomůcky, které by pro výkon takového povolání potřebovaly, a představí toto po-
volání ostatním. Každý žák ukáže spolužákům, o co se zajímá, a představí své vysněné povolání. 
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KOSTKY NAVÍC

Při hře „Kostky navíc“ se budeme snažit u dítěte o rozvoj prostorové představivosti. Dítě bude mít oba 
obrazce před sebou na obrázku na pracovním stole. Jeho úkolem bude určit, kolik kostek je třeba přidat, 
aby se ze stavby vlevo postavila stavba vpravo. Matematiku, geometrii, hlavolamy Šimon miluje, takže 
i tato hra bude pro něj zábavou.

MAGICKÝ ČTVEREC

Cílem hry je doplnit chybějící čísla 1 až 9 v předem dané předvyplněné tabulce. Tato tabulka je rozdělená 
na 9x9 polí, která jsou seskupena do 9 čtverců (3x3). K předem vyplněným číslům je potřeba doplnit 
další čísla tak, aby platilo, že v každé řadě, v každém sloupci a v každém z devíti čtverců byla použita vždy 
všechna čísla jedna až devět. Pořadí čísel není důležité. Čísla se nesmí opakovat v žádném sloupci, řadě 
nebo v malém čtverci. Obtížnost není dána počtem nepředvyplněných políček, ale jejich vzájemnými 
vazbami, které na první pohled nejsou vidět. Protože je Šimon matematicky nadaný a rád si hraje s čísly, 
je tato hra pro něj jak dělaná. Určitě bude ze všech dětí první hotov.
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KRYCHLE

Žáci se ve  třídě rozdělí do  skupin po  čtyřech (Šimon může hrát sám). Každá skupina dostane papír 
formátu A4, na kterém bude vyobrazen boční pohled na kostku se zadanými třemi čísly na jejích třech 
stěnách. Úkolem žáků spolupracujících ve skupině bude zakreslit všechny možné kombinace zbývajících 
čísel do rozložené sítě hrací kostky. Děti musí dbát základního pravidla, které říká, že součet čísel na pro-
tějších stranách kostky musí být roven 7. Vyhrává skupina, která zakreslí správně největší počet řešení 
v časovém intervalu 20 min. K rychlé kontrole bude vyučujícímu sloužit předtištěná šablona se všemi 
správnými řešeními pro dané vyobrazení hrací kostky. Tato hra slouží především k rozvoji prostorové 
představivosti a spolupráci v kolektivu. Příklad zadání úkolu se všemi možnými řešeními je vyobrazen 
na obrázcích níže. 
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