Metodika rozvoje
klíčových kompetencí
dě a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami formou tema ckých měsíců

Tato publikace vznikla v rámci projektu „Najdi svou cestu“ financovaného z prostředků Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a státního rozpočtu České republiky.
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1. Svět módy
Tato publikace vznikla v rámci projektu „Najdi svou cestu“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky. Projekt realizovala příspěvková organizace DROM, romské středisko v partnerství s občanským
sdružením RATOLEST BRNO a ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21. Projekt byl zaměřen na dě
a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami žijící v sociálně vyloučených lokalitách
městských čás Brno-střed a Brno-sever. Projekt se snažil o zvýšení vzdělanostních
šancí těchto dě a jejich úspěšnos ve vzdělávání prostřednictvím realizace komplexních mimoškolních vzdělávacích a mo vačních programů zaměřených na rozvoj
jejich obecných i specifických znalos a dovednos . Klíčovými ak vitami projektu
byly: Program včasné péče, Program prevence školní neúspěšnos , Program rozvoje
klíčových kompetencí a Vzdělávací program pro pracovníky NZDM a dobrovolníky.
Projekt byl realizován v období duben 2013 – březen 2015 v Nízkoprahovém zařízení pro dě a mládež DROM (dále „NZDM DROM“) – DROM, romské středisko
a v Nízkoprahovém klubu Pavlač (dále „NK Pavlač“) – RATOLEST BRNO. Více informací o projektu a činnos zapojených organizací najdete na www.drom.cz a www.
ratolest.cz.
V rámci projektu byl pilotně ověřen rozvoj klíčových kompetencí formou temackých měsíců u dě a žáků žijících v brněnských sociálně vyloučených lokalitách.
Jednalo se o klienty NZDM DROM a NK Pavlač – dě od šes let, žáky základních
a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami. Ak vity pro rozvoj klíčových
kompetencí představují jeden ze způsobů, jak klienty podpořit v procesu sociálního
začleňování, které vede k jednání tolerovanému společensky uznávanými pravidly
a hodnotami. V rámci socializačního přístupu se pracovníci NZDM DROM a NK Pavlač v práci s klienty zaměřují na rozvoj sociálních kompetencí, které jsou pro klienty
dosažitelné a užitečné pro zvládání běžných životních situací. K jednotlivým ak vitám pro rozvoj klíčových kompetencí v rámci tema ckých měsíců byly vytvořeny
metodické listy, které představují podrobné návody k realizaci ak vit. Součás každého metodického listu je seznam pomůcek potřebných ke konkrétním ak vitám,
informace o časové náročnos a ideálním počtu účastníků. Délka a dynamika ak vit
je přizpůsobena věku, schopnostem a dovednostem klientů.

Oblečení a celkový vzhled nevypovídá jen o vkusu člověka a jeho schopnos obléci
se úměrně situaci, ale do určité míry odhaluje i osobnost člověka. Cílem ak vit pro
rozvoj klíčových kompetencí v tema ckém měsíci „svět módy“ byl rozvoj schopnos
práce s informacemi, budování sebedůvěry a ak vního přístupu k situacím. Dále
byly ak vity zaměřeny také na rozvoj schopnos klientů oblékat se vhodně vzhledem k situaci.

Autoři:
Tema cký měsíc 1–13: NZDM DROM
Tema cký měsíc 14–31: NK Pavlač
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Metodický list

Metodický list

Téma: Svět módy
Název: Nakupování doplňků
Zaměření: Orientace ve světě kolem nás
Cílová skupina: Klien ve věku 8–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Pracovat s kategoriemi a symboly
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma: Svět módy
Název: Cas ng
Zaměření: Ak vní přístup
Cílová skupina: Klien ve věku 8–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Zprostředkovat zkušenost, že vlastní inicia vou se nic nezkazí
Časová náročnost: 5 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky

Materiál a pomůcky

• obrázky různých typů oblečení, bot a doplňků
• peníze na hraní
• kalkulačka

Realizace

Realizace

PŘÍPRAVA:
• vystříhat z časopisů různé typy oblečení a doplňků, podlepit čtvrtkou a označit cenovkou
• vyrobit ceduli s informacemi o akční nabídce

PŘÍPRAVA:
• vy sknout inzerát
• mít nabité telefony

REALIZACE AKTIVITY:
• Zadání: „Každý máte 5000 Kč na nákup módního ou itu, kam patří oblečení,
boty a doplňky. Nakupte co nejvýhodněji – ušetřete peníze, nebo získejte další zboží, které se dá kombinovat.“
• Jeden pracovník je prodavač. Má vystavené zboží na stole a na viditelném
místě visí cedule s akční nabídkou např.:
2+1 – Kupte tři topy dle vlastního výběru a zaplaťte jen dva!
Na všechny černé šaty sleva 50%. Všechny sukně za 500 Kč.
Při nákupu sportovní obuvi nad 1000 Kč sleva 10%.
Pásky – sleva 50%
• Prodavač hraje svoji roli, další pracovník pomáhá klientům zorientovat se v informacích: „Máš koupit hezké oblečení za co nejmíň peněz. Když vybereš černé šaty, ušetříš polovinu ceny, kterou bys dala za jiné šaty…“
• Pracovník podporuje klienta, aby se ptal prodavače na informace, kterým nerozumí – např. není si jistý, na co všechno se sleva vztahuje. Prodavač ochotně
poskytuje informace a radí s výběrem oblečení, které by se k sobě hodilo.
Pozor! Prodavač není nepříjemný nebo rasis cký – v této ak vitě jde v první
řadě o práci s informacemi – ne o nácvik aser vního chování.
• Klien si vybrané věci koupí. Na závěr společně vyhodno me, kdo nejvýhodněji nakoupil, jak se nám líbí který ou it a kam by se dalo takové oblečení nosit.
6

• 2 služební mobily
• inzerát na cas ng

REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům přečteme a předáme inzerát: „Hledáme nové tváře pro focení svatebních šatů začínajícího návrháře. Ženy a dívky do 30 let mohou posílat fotografii tváře a celé postavy. Fotografování proběhne na zámku Lednice. S případnými dotazy se obracejte na Petru Koudelkovou na tel. čísle: 602 784 434.“
• S klienty se bavíme o tom, jakou mají představu o ženě, která by mohla uspět
v tomto cas ngu – jak by měla vypadat, kolik by jí mělo být let apod. Pravděpodobně narazíme na otázky, u kterých váháme s odpovědí – např. jestli musí
být modelka š hlá, jestli má mít dlouhé vlasy, jestli nevadí tetování apod.
• Zeptáme se klientů, jestli umí telefonovat a jestli by si nechtěli vyzkoušet sami
se na tyto otázky zeptat, jako by se sami o takovou práci zajímali. S klientem,
který bude mít chuť to zkusit, pracovník předem promluví o tom, co všechno
by potřeboval vědět, aby se mohl rozhodnout, jestli se cas ngu zúčastní nebo
ne – např. finanční odměna, doprava na místo focení (jakým způsobem, kdo
hradí), termín focení… Klient sám vytočí číslo v inzerátu a doptá se jiného pracovníka na otázky, které ho zajímají. Po telefonátu přítomný pracovník ověří,
jestli klient získal odpovědi na své otázky a jestli jim rozumí. Pokud zjis , že
klient něčemu plně neporozuměl, povzbudí ho, aby zavolal znovu.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Svět módy
Název: První dojem
Zaměření: Orientace ve světě kolem nás, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Bavit se s klienty o tom, jak se vidí a jak chtějí,
aby je vnímali ostatní
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma: Svět módy
Název: Oblékání podle příležitos
Zaměření: Orientace ve světě kolem nás, práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 8–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Diskutovat s klienty o vhodném oblečení podle příležitos
(nákupy, úřad apod.)
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky

Materiál a pomůcky

•
•
•
•
•

fotoaparát
notebook
obrázky různých lidí
několik kousků oblečení
hřeben, gumičky do vlasů, gel na vlasy apod.

• počítač
• PC hra Mission Runway

Realizace
PŘÍPRAVA:
• je potřeba mít v počítači nainstalovanou hru Mission Runway

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat v časopisech nebo na internetu obrázky různých lidí
• nabít fotoaparát
REALIZACE AKTIVITY:
• Na začátku řekneme klientům, že se budeme fo t a bavit se o životním stylu.
• Klientům ukážeme obrázky různých lidí a bavíme se o tom, jak na nás působí
a čím to je, že takto působí (dlouhé blonďaté vlasy – jemně, tetování – tvrdě
apod.). Pokud se klien „nechytají“, ptáme se takto: Kde asi tenhle pán pracuje? Co ho asi baví? Myslíte, že má rodinu? Kam asi právě jde?
• Každého klienta potom vyfo me – bez grimas, v přirozeném postoji nebo vsedě.
• Potom se bavíme o tom, jak by klien chtěli na lidi působit – pozor, to neznamená, že to musí být jinak, než jak se klient sám vnímá. Bavíme se o tom, jakým oblečením, účesem a chováním by se dala taková „imič“ podpořit. Pomůžeme klientům trochu změnit vzhled, nebo se jinak tvářit na fotce a vyfo me
je znovu.
• Fotky stáhneme do počítače a porovnáváme rozdíly mezi dvěma fotkami –
bavíme se o tom, která podoba se klientovi víc líbí, v čem se líp cí l.
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REALIZACE AKTIVITY:
• S klienty si povídáme o tom, jaké oblečení se jim líbí, jaké oblečení mají rádi
Romové a jaké jsou rozdíly v oblékání mezi Romy a Čechy.
• Vysvětlíme klientům, jak Češi vnímají různé oblečení vzhledem k situaci, že
je dobré o tom vědět a pracovat s m, protože se tak klien mohou vyhnout
nedorozumění a špatné „nálepce“.
• Klientům potom dáme za úkol obléknout modelku v PC hře podle námi vybrané příležitos např. na nákupy, k doktorovi, na „sociálku“, do divadla, na
předávání vysvědčení… Příležitost si každý vylosuje. Postavíme toto jako výzvu – pracujeme s m, že klien se oblékají jinak – nechceme zdůrazňovat, že
se neorientují ve společensky zažitém dresscodu. Správné řešení oceníme.
• Během vymýšlení oblečení dáváme klientům ihned zpětnou vazbu a korigujeme výsledek. Necháváme klienty diskutovat – bavíme se o tom, jak to vidí oni,
případně vysvětlujeme, proč není zvolené oblečení vhodné na danou příležitost.
• Na závěr samozřejmě zdůrazníme, že ve volném čase se každý může oblékat,
jak chce, a nemusí se bát, že by ho někdo „řešil“. Pro zdůraznění necháme
klienty, aby oblékli modelku na návštěvu k tetě nebo ke kamarádce.

9

2. Jídelní lístek, prosím

Metodický list

Jídlo pro člověka nepředstavuje jen výživu organismu a jednu ze životních nutnos .
Co jíme, a jak je jídlo upraveno, je z velké čás kulturně podmíněno a konzumace
i příprava jídla je velmi často společenskou záležitos .
Impulzem k realizaci tohoto tema ckého měsíce byly stravovací návyky našich
klientů. Klien si jako svačinku velmi často nosí například chipsy, čokoládové tyčinky
a energy drinky. Na pobytových akcích nezřídka odmítají jíst připravené jídlo – místo
něj si raději koupí hranolky. Cílem ak vit bylo jednak rozvíjet povědomí klientů o jídle, jeho složení a způsobech přípravy, jednak seznámit je s očekávaným chováním
při konzumaci jídla – v restauraci, na rautech apod.

Téma: Jídelní lístek, prosím
Název: Čajový dýchánek
Zaměření: Práce s informacemi, interakce, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Klien se naučí, jak se čaj vyrábí, připravuje a pije,
poznání nových chu a vůní
Časová náročnost: 30min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•

lístky s postupem od semínka k čaji
čaje – 10 druhů
dostatek kelímků (je možno použít malé kelímky „na panáky“)
koření x bylinky – 6 druhů v neprůhledných obalech
video „Čínská čajová farma“: h ps://www.youtube.com/watch?v=tYB-otSt3gA
cedulky s názvy čajů
papíry a tužky pro 5 dvojic
lístky na rozlosování klientů do dvojic

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout 2× lístky s postupem od semínka k čaji
• uvařit a rozlít čaje na ochutnávku
• napsat nebo vy sknout cedulky k čajům na ochutnávku (dle aktuální “nabídky”)
REALIZACE AKTIVITY:
• Přivítáme klienty a krátce představíme ak vitu (nikoli ale jednotlivé dílčí ak vity, ty budou pro klienty překvapením).
• Povídáme si o tom, jak se čaj vyrábí a jak se připravuje.
• Ak vita 1: klien se rozdělí na 2 skupiny – soutěží se v tom, kdo rychleji poskládá postup od semínka po pi čaje.
• Ak vita 2: klien se losováním rozdělí do dvojic. V místnos bude 6 vzorků
koření nebo bylinek, které budou v neprůhledných nepopsaných obalech (jen
očíslovány). Dvojice bude mít papír a tužku – jejich úkolem bude zapsat, co
si myslí, že cí . Poté společně vyhodno me a určíme „vítěze” – toho, kdo má
nejvíc správných odpovědí.
• Ak vita 3 – hlavní ak vita programu: probíhá ochutnávka čajů v klubovně
(které některý pracovník připraví do klubovny na stůl během předchozí ak -
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vity). Pracovníci hlídají „pořádek” během ochutnávek a mohou podávat klientům informace o čajích, které ochutnávají.
• Po ochutnávce pus me klientům videoukázku z Čínské čajové farmy.
• Na závěr proběhne zhodnocení – který čaj komu nejvíc chutnal, co si klien
z ak vity odnášejí apod.

Metodický list
Téma: Jídelní lístek, prosím
Název: Dnes pro vás vaří…
Zaměření: Ak vní přístup, práce s informacemi, orientace ve světě kolem nás
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Orientace v receptech, získání představy o tom,
co vše se dává do jídel, tréning komunikace s prodavačem
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• nůžky a lepidlo
• vy štěné recepty k jídlům uvedeným v prázdné kuchařce
• pracovní list – prázdná kuchařka s nadpisy Předkrm – Toast se šunkou a sýrem,
Polévka – Bramboračka, Hlavní chod – Vepřový řízek s bramborovým salátem,
Dezert – zmrzlinový pohár s ovocem a šlehačkou (jídla je možné obměňovat)
• listy s obrázky jednotlivých potravin (brambory, vejce, maso, sůl, pepř, olej,…)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout si prázdnou kuchařku
• vy sknout si list s potravinami
• vy sknout si recepty
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien dostanou prázdnou kuchařku a vy štěné recepty (svázané dohromady).
• Klientům je zadáno, že mají za úkol zjis t z receptů, jaké potraviny potřebují,
aby mohli připravit předepsané pokrmy. (Je vhodné s klienty na začátku ak vity recepty projít a určit, co je v receptu pro ně aktuálně důležité – seznam
ingrediencí nebo postup přípravy?)
• Klienty necháme pracovat samostatně, pracovníci jsou k dispozici – během
ak vity poskytují klientům informace a zároveň jeden pracovník dělá prodavače potravin.
• Klien během ak vity zjišťují, jaké suroviny potřebují do daných jídel a chodí
je „nakupovat“ k prodavači.
• Nakonec zhodno me společně, co ak vita klientům přinesla:
Jaký recept přijde nejjednodušší?
Kde se používá nejvíce surovin?
Který z receptů sis zapamatoval?…
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Metodický list
Téma: Jídelní lístek, prosím
Název: Slavnostní raut
Zaměření: Práce s informacemi, sebedůvěra
Typ ak vity: Skupinová – cca 10 klientů, 3 pracovníci
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Cíl: Mo vovat klienty vyzkoušet nové věci (situace, jídla) –
ztra t ostych z neznámého; skrze situaci slavnostního rautu
osvojení chování na slavnostním rautu a příp. při jiných
formálních událostech
Časová náročnost: 4 hod. příprava (příprava jídel), 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

talíře, skleničky, ubrus
připravit ochutnávkové jídlo
fotoaparát
CD nebo písničky s vážnou hudbou
vhodné oblečení
vytvořit pracovní list pro hodnocení chutnaného jídla

• Každý účastník po příchodu dostane svůj talíř s vidličkou, o který se musí po
celou dobu starat – kdo talíř ztra , odchází z klubovny.
• Pracovník představí každé jídlo a ukáže, jak se jídlo nabírá a konzumuje.
• Pracovník se postaví k rautovému stolu (jako číšník) a je k dispozici návštěvníkům rautu pro případné otázky.
• Každý klient si vybere 3 jídla, která chce ochutnat a s talířem odchází od rautového stolu – najde si vhodné místo v klubovně pro konzumaci jídla.
• Pracovník povzbuzuje už při nabírání jídel klienty, aby jídla ochutnali a vyzkoušeli nové chutě.
• Pracovník pozoruje klienty při konzumaci jídla.
• Následně se společně diskutuje, jak klientům jídla chutnala – jestli by si je ještě někdy dali, kolik by za ně zapla li, jestli by je někomu (kamarádovi, rodině)
doporučili, jestli si pamatují název jídla, které si dali, jestli ví, kde by si je mohli
koupit, jestli ví, jak se jídlo připravovalo, jak dlouho se vařilo…
• Nakonec se rozdají pracovní listy na hodnocení ochutnaného jídla a každý klient ohodno svá tři jídla – jestli se (ne)bál je ochutnat, jak mu chutnalo a jaký
měl pocit z rautu.

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit klubovnu na slavnostní raut – odstranit židle, vhodně postavit stůl
a prostřít ho
• připravit nádobí, na kterém se budou podávat hotová jídla
• připravit jídlo na raut – pro klienty nové (kuskus se zeleninou, bílý jogurt
s müsli (vločky a jiné), kousky ryb, vařená rýže, zelenina na másle, namazaný
knäckebrot s lučinou a rajče, pažitka, rajčatový salát, sojové maso, ochucená
pohanka, zdravé jednohubky
• připravit ke každému podávanému jídlu popisek, o co se jedná
• předat klientům informaci, aby se slavnostně přistrojili – kdo nebude mít slavnostní oblečení, nemůže se ak vity zúčastnit (max. 10 klientů)
• vy sknout pracovní list na hodnocení ochuceného jídla
REALIZACE AKTIVITY:
• Klubovna je připravená na slavnostní raut. Hraje vážná hudba, která má navodit slavnostní atmosféru.
• Do klubovny přicházejí první zájemci, kteří musejí mít slavnostní oblečení. Je
jim oznámeno, že jsou na slavnostním rautu.
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Metodický list
Téma: Jídelní lístek, prosím
Název: V restauraci
Zaměření: Orientace ve světě kolem nás, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4 klien , 2 pracovníci
Cíl: Seznámit se s očekávaným chováním v restauraci (komunikace
s číšníkem, společenské zvyklos ) v bezpečném prostředí NZDM
Časová náročnost: 15 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

• Improvizační část – pracovník vhodným způsobem reaguje na vzniklou situaci
(objednávání, doptávání se, počítání, placení,…).
• Ke konci pracovník a klien vystupují ze svojí role číšníka a hostů a debatují
nad m, v čem se cí li příjemně, jestli se v něčem styděli, co se jim nelíbilo,
jestli by po této ak vitě šli sami do restaurace a objednali si tam jídlo apod.
Zájemci si mohou vyzkoušet roli číšníka – pracovník, který dříve hrál číšníka,
provází nového číšníka, druhý pracovník asistuje klientům v roli zákazníků.

Materiál a pomůcky
• jídelní lístek
• papírové peníze
• kostým číšníka pro pracovníka

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit si jídelní lístek
• vytvořit prostředí restaurace v klubu
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je před ak vitou oznámeno, že tato ak vita je pro uzavřenou skupinu, že „si budeme hrát na restauraci“. Čtyři klien – dvě dvojice – dostanou
papírové peníze, abychom podpořili mo vaci hry. Potom vejdou do klubu,
kde jsou připraveny dva prostřené stoly.
• Pracovník v roli číšníka počká, až se klien usadí ke stolu, případně jim s m
pomůže. Druhý pracovník vysvětluje společenské zvyky a dává klientům návody, jak postupovat.
• Přichází číšník, dá každému jídelní lístek a zeptá se, co si dají k pi – počká na
místě, dokud druhý pracovník nevysvětlí situaci klientům: „Ve většině restaurací mají k pi běžné nápoje jako třeba cola, sprite, různé džusy, vodu – nemusíš se proto dívat do lístku a rovnou si můžeš objednat, na co máš chuť. Pokud
ses ještě nerozhodl, řekni, že se ještě rozmyslíš. Číšník přijde později znovu
a za m se bude věnovat ostatním zákazníkům.“
• Na pokřikování „co to je?“ „ neumím číst“ apod. číšník nereaguje, korekci takového chování provádí druhý pracovník – např.: „Je neslušné na číšníka pokřikovat. On se teď věnuje jiným zákazníkům a za chvíli se zase přijde zeptat,
co sis vybral. Pokud chceš upozornit, že už máš vybráno a chceš si objednat,
zavři jídelní lístek a polož ho na kraj stolu.“
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Metodický list

Metodický list

Téma: Jídelní lístek, prosím
Název: Bláznivý jídelní lístek
Zaměření: Orientace ve světě kolem nás, práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Orientace v jídelním lístku a jednotlivých chodech (předkrm,
hlavní chod, dezert), získání představy o cenách jídla v restauraci
Časová náročnost: 20 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma: Jídelní lístek, prosím
Název: Toto jsem si neobjednal
Zaměření: Ak vní přístup
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Vymyslet vhodnou reakci v situaci, kdy mi v restauraci donesou
jídlo, které jsem si neobjednal (a v podobných situacích – jídlo,
které je studené, syrové, přesolené apod.), osvojit si vhodný
postup při reklamování jídla v restauraci, nácvik komunikace
s obsluhou restaurace, mo vování k překonání ostychu
a nepříjemných pocitů s reklamací spojených.
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• nůžky a lepidlo
• prázdný jídelní lístek s nadpisy: předkrmy, polévky, hlavní chody, dezerty
• obrázky různých jídel

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vytvořit si prázdný jídelní lístek
• vy sknout obrázky různých jídel

Materiál a pomůcky
• plastové jídlo
• připravené lístečky s možnými problémy u objednaného jídla
• fotoaparát

Realizace
REALIZACE AKTIVITY:
• Každý klient dostane prázdný jídelní lístek a zadání sestavit jídelní lístek – roztřídit jídlo do jednotlivých kategorií (podle nadpisů).
• Klienty necháme pracovat samostatně, pracovníci jsou k dispozici – během
ak vity poskytují klientům informace.
• Klien jsou po sestavení jídelníčku vyzváni k ocenění jednotlivých pokrmů podle svých zkušenos nebo představy.
• Nakonec si společně vyhodno me jídelní lístky – zdali jsou realis cké nebo
bláznivé.
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PŘÍPRAVA:
• připravit prostředí restaurace
• nachystat jídlo z plastových potravin
• připravit lístečky s možnými problémy u objednaného jídla
REALIZACE AKTIVITY:
• Do restaurace přichází dvojice klientů. Objednají si jídlo a pak si vylosují problém, který budou řešit u objednaného jídla. Pracovník v roli číšníka donese
objednané jídlo.
• Jeden z dvojice nebo oba společně musí reklamovat objednané jídlo – s problémem, který si vylosovali. Pracovník přichází po chvíli ke stolu s dotazem,
zda je všechno v pořádku, jak jsou spokojeni s výběrem jídla. Je na klientovi,
zda situace využije k reklamování, nebo jestli zůstane pasivní.
• Dvojice si losuje problém u jídla vícekrát – vyzkouší si reklamovat více pokrmů.
• Diskuze: bavíme se o tom, jaká je hranice, kdy už vrá t objednané jídlo a kdy
ne (osobní preference), co bylo těžké na tom něco vrá t, jak byli spokojeni
s chováním číšníka, jaká měli očekávání (čekali, že číšník jejich reklamaci přijme, nebo nepřijme), věděli, co znamenají slova na lístcích (přesolené, syrové
maso…), chtěli by si vyzkoušet roli číšníka, když host řeší reklamaci, jak by
situaci nejraději vyřešili oni (nové jídlo, odchod z restaurace, vrácení peněz…)
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3. Čistota – půl zdraví

Metodický list

Toto rčení znají snad všichni a je prokázáno, že dodržování hygienických návyků má
přímou souvislost se zdravím. U našich klientů se mnohdy setkáváme s nižší úrovní
hygienických návyků, než je ve společnos obvyklé. Cílem tohoto tema ckého měsíce bylo zlepšit informovanost klientů o tématu hygieny a zvýšit hygienický standard našich klientů.

Téma: Čistota – půl zdraví
Název: První krok k čistotě? Nákup kosme ky!
Zaměření: Práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Orientace na trhu kosme ckých firem, povědomí o výhodách
a nevýhodách podomního prodeje kosme ky (Avon, Oriflame…),
orientace v druzích kosme ky (pánská, dámská, dětská)
Časová náročnost: 20 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

nůžky a lepidlo
pracovní list Žebříček cen mýdla (možné variace – sprchové gely, šampony…)
pracovní list Moje objednávka
katalogy kosme ckých firem
listy s obrázky značek mýdel a jejich cen (popř. obměna dle výběru jiné varianty výrobku)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit a vy sknout si pracovní list Žebříček cen mýdla (možné variace – sprchové gely, šampony…)
• připravit a vy sknout si list s obrázky značek mýdel a jejich cen (popř. obměna
dle výběru jiné varianty výrobku)
• sehnat katalogy kosme ckých firem
• připravit a vy sknout pracovní list Moje objednávka
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům sdělíme dnešní téma – různé druhy a značky kosme ky.
• V úvodu se bavíme:
◦ Co je to vlastně kosme ka? (Vysvětlíme si význam slova kosme ka)
◦ Jaké znáte výrobky? (Myšleno obecně – mýdlo, šampon, pasta na zuby…)
◦ Jaké znáte značky kosme ky? (Zapisujeme na tabuli nebo na velký papír,
co klien odpovídají). Jaké mýdlo/sprchový gel/šampon doma používáte?
◦ Vyrábí všechny značky stejné výrobky? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? (Vypadají všechny výrobky – šampony, mýdla – stejně?)
◦ Je rozdíl mezi výrobky, co používá ta nek a co maminka? Jaký? Jak se pozná, pro koho je kosme ka určena?
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◦ Kde se dá kosme ka koupit? (drogerie, internet, podomní prodej – Avon,
Oriflame, apod.) Víš, že existuje i prodej kosme ky, kdy si vybereš doma
z katalogu, zadáš na internetu nebo tomu, kdo katalog dal, objednávku,
a dostaneš kosme ku až domů? Jaké to má výhody? Jaké to má nevýhody?
(Slovy klientů – v čem to podle tebe může být dobré?)
• Ak vita 1 „Teď si zkusíme vybrat levné mýdlo“: klientům dáme pracovní list
Žebříček cen mýdla a listy s obrázky mýdel a jejich cen. Úkolem klientů je seřadit obrázky na pracovní list od nejlevnějšího mýdla po nejdražší. Pracovníci
jsou klientům k dispozici a nápomoci.
• Ak vita 2 „Objednáváme z katalogu“: klientům rozdáme katalogy kosme ckých firem a pracovní listy Moje objednávka. Úkolem klientů je:
◦ Varianta A – vybrat, co by se hodilo tátovi, mamince, samotnému klientovi
(bez ohledu na cenu)
◦ Varianta B – klient má k dispozici 500 Kč (popř. jinou částku dle předchozí
dohody pracovníků). Do tohoto limitu má vybrat dárky pro rodinu (záleží
na klientovi, pro kolik lidí chce dárek koupit, ale minimální limit jsou 3 dárky). To, co vyberou klien v katalogu, zapíší do připraveného pracovního
listu.
• Zhodnocení ak vity s klienty – Zopakování: Jaké znají značky? Jaké mýdlo bylo
nejlevnější a jaké nejdražší? Co se jim nejvíc líbilo v katalogu? Co si z ak vity
nejvíc zapamatovali, co se jim líbilo?

22

4. Bulvár
Bulvární zprávy na nás dnes útočí ze všech médií. Pro tyto zprávy je typická aktuálnost témat, jednoduchost, povrchnost, útok na emoce, vyvolávání paniky a skandalizace. Téma tohoto měsíce vyplynulo z postřehu, že naši klien mají tendenci těmto
zveličeným zprávám přikládat mnohdy větší váhu, než považujeme za přiměřené.
Hlavním cílem tema ckého měsíce s názvem „Bulvár“ bylo rozvíjet u klientů
schopnost orientovat se ve světě médií a rozpoznávat důvěryhodné informace. Ak vity v tomto tema ckém celku byly dále zaměřeny na rozvoj samostatného myšlení
a reálného posouzení situace, schopnos aser vní komunikace, v neposlední řadě
také porozumění smyslu a účelu bulvárních zpráv a uvědomění si vlastních postojů.
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Metodický list
Téma: Bulvár
Název: Provokace
Zaměření: Interakce, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Vyzkoušet si, jak aser vně reagovat na neoprávněnou kri ku
(technika „otevřených dveří“)
Časová náročnost: 20 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

zástupné rekvizity pro přehrávání situací
flipchart nebo velký arch papíru
lístečky s modelovými situacemi
fix

• Ak vně se dotazujme na nega va: vyslechněme, neútočme, nepoužívejme
ironii, zrekapitulujme a ptejme se na řešení.
• Ak vita: „Teď si můžeme zkusit techniku otevřených dveří v praxi“ – klien si
do dvojice vylosují modelovou situaci, kterou pak přehrávají s použi m techniky otevřených dveří. Vhodné je, aby si všichni klien vyzkoušeli roli agresora
i použi techniky otevřených dveří. Pracovníci a další klien podávají v průběhu scénky zpětnou vazbu – které fráze byly „vydařené“ a které by bylo lepší
přeformulovat.
• Na závěr zhodnocení celé ak vity:
◦ Jak se řešila situace pomocí techniky otevřených dveří? Jak ses přitom
cí l? Co přišlo dobré a co ne?
◦ Jak ses cí l jako agresor, když s tebou partner mluvil za pomoci techniky
otevřených dveří?
◦ Vzpomeň si na nějakou situaci, kdy se tě někdo pokoušel vyprovokovat –
Co se tehdy stalo? Jak jsi to řešil? Jak bys to řešil teď?

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nastudovat téma, např. na: h p://www.pinos.cz/text02.html
• Vymyslet modelové situace (podle aktuálního dění v klubu), vy sknout a nastříhat na lístečky, aby si je mohli klien losovat
REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty seznámíme s cílem ak vity, tj. vyzkoušet si nové „finty“, jak reagovat
na lidi, kteří nás chtějí vyprovokovat.
• Rozvedeme s klienty diskuzi o tom, co to vůbec je provokace, jak to vypadá,
když je někdo provokuje (chce vyprovokovat), jaké znají klien možnos reagovat na různé provokace. Tyto informace (takový brainstorming s klienty)
zapisujeme na flipchart.
• Potom klienty seznámíme s technikou „otevřených dveří“:
• Souhlasme s každou pravdou, která je v tvrzení kri ka obsažena. Uznejme
všechny argumenty, na kterých by mohlo něco být. Kri k postupně ztrácí
energii na hledání dalších argumentů, jako by plnou silou zatlačil na dveře,
které nejsou zavřené.
• Používejme pomocné věty. („Občas se to stane.“, „Jsou chvíle, kdy bych si přála být inteligentnější.“, „Co máš konkrétně na mysli?“)
• Přeformulujme kri kova slova. („Jsi fiflena.“ – „Ano, jsem hezká.“)
• Ohraďme se ve věcech, které nás ponižují. („Tím, co jsi mi řekl, jsi mě naštval.“)Můžeme popsat vlastní emoce („Jsem z toho nervózní“).
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Metodický list
Téma: Bulvár
Název: Já mám právo sedět
Zaměření: Interakce, orientace ve světě kolem nás
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Prezentovat nevhodný způsob uplatňování práv a jeho důsledky
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

mohl k situaci vyjádřit (viz. role). Natočenou reportáž v této ak vitě již nepoužíváme (kromě slovního hodnocení a posuzování rozdílů opro reportáži TV
Nova).
• Po natočení videa si společně pus me reportáž TV Nova. Nejdříve se bavíme o rozdílech mezi oběma reportážemi. Pak vyzveme klienty, aby zkusili říct,
proč Nova reportáž pojala mto způsobem – co m chtěla sdělit?
• Na závěr shrneme důležité poznatky z ak vity, ke kterým klien došli.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

video z YouTube: h ps://www.youtube.com/watch?v=uy0LCSP_0q8
video z YouTube:h ps://www.youtube.com/watch?v=eDIoTia61P0
počítač/notebook
kamera/fotoaparát s možnos nahrávání videa

Realizace
PŘÍPRAVA:
• stáhnout videa a předem se na ně podívat
REALIZACE AKTIVITY:
• Na úvod se zeptáme klientů, jestli slyšeli o „paní Julii“, která v pražském metru
udělala ostudu kvůli sezení na sedadle. Bavíme se s klienty o tom, co si o tom myslí, kolik toho o tomto případu ví (jestli např. viděli reportáž ve zprávách apod.).
• Potom pus me první video (záznam na mobil jednoho ze spolucestujících,
který byl přímo u situace). Sledujeme první reakce klientů a necháme jim průchod. Pak diskutujeme o tom, jestli paní byla v právu nebo ne.
◦ Co si o tom myslíte? Kdo má pravdu?
◦ Jak byste reagovali v takové situaci vy?
◦ Proč je ta situace tak nepříjemná?
• Druhé video (reportáž TV Nova) uvedeme m, že paní z metra se díky ostudě
na veřejnos stala zajímavou pro mnoho lidí, čehož využila i televize.
• Před další ak vitou necháme klienty, aby si scénu „V metru“ přehráli, aby se
dostali do rolí, které pak budou využívat. (Role si klien vylosují – ušetří se
m čas, který by strávili dohadováním se, kdo bude mít jakou roli a eliminuje
se m vznik konfliktu mezi klienty. Role jsou – kameraman, reportér, svědek,
paní Julie, paní s kufrem.)
• Poprosíme klienty, aby si zahráli na televizní reportéry a připravili reportáž
o této událos . Podle situace necháme klienty pracovat ve dvojicích nebo pracujeme s celou skupinou. Společně vymyslí reportáž, pak ji natočí, tzn. jeden
bude reportér, další autor prvního videa, paní Julie nebo kdokoliv, kdo by se
26
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Metodický list

5. Můj idol

Téma: Bulvár
Název: Aha!
Zaměření: Interakce, postoje, orientace ve světě kolem nás
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Uvědomění vlastních postojů
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Termín „idol“ je chápán jako někdy až přemrštěně obdivovaná či zbožňovaná osoba.
V rámci tohoto tématu jsme se zaměřili jak na celebrity, například sportovce, herce
a zpěváky, tak na obdivované osoby z okolí klientů.
Hlavním cílem ak vit pro rozvoj klíčových kompetencí se souhrnným názvem
„Můj idol“ je rozvíjet schopnost klientů ujasnit si vlastní hodnoty a hranice. Jednotlivé ak vity jsou zaměřeny také na vyhledávání informací a rozlišování jejich důvěryhodnos , rozvoj představivos , empa ckého smýšlení a respektování názorů
druhých.

Materiál a pomůcky
• seznam různých pomluv
• nůžky
• jeden vý sk bulvárních novin

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout seznam různých pomluv v počtu účastníků ak vity
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům půjčíme bulvární noviny a dáme jim za úkol najít článek s největším
„drbem“. Povídáme si o tom, co je na článku zaujalo. Potom se bavíme o lidech, kteří v bulvárních novinách a časopisech jsou – a proč jsou to právě oni?
• Řekneme klientům, že si zahrajeme na hvězdy, o které se zajímá bulvár. Každému dáme seznam různých pomluv a nůžky. Klien si seznam rozstříhají
a seřadí od nejhorší pomluvy po tu nejmíň „drsnou“. Jinými slovy – nahoře
bude pomluva, která by je nejvíc „ztrapnila“.
◦ chodím s nejhezčím klukem/holkou ze třídy
◦ popral/a jsem se
◦ nemyju se
◦ nemám peníze
◦ fetuju
◦ dlouho jsem si nekoupil/a žádné nové oblečení
• Diskutujeme ve skupině, jednotlivci si sestavují svůj žebříček. Potom zkusíme
sestavit jeden společný. Všichni diskutují o pořadí a argumentují, dokud nemáme jeden společný žebříček, se kterým jsou všichni spokojení.
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Metodický list

Realizace
PŘÍPRAVA:
• je vhodné znát připravenou videoukázku „Blázniví fanoušci“
• vy sknout pracovní list „Čeho jsou fanynky schopné“
REALIZACE AKTIVITY:
• S klienty se bavíme o tom, jak si představují správnou fanynku/fanouška nějaké
slavné osobnos (herec, herečka, zpěvák, zpěvačka, hudební skupiny, sportovci).
• Ak vita 1: Zahrajeme si s klienty scénku, jak to vypadá, když přichází slavná
osobnost (ideálně jeden z pracovníků), např. na pódium (na koncert) – klien
hrají fanoušky. Jde o navození atmosféry k tématu, o kterém se bavíme.
• Poté pus me klientům ukázky „Blázniví fanoušci“ (viz odkaz), necháme ji klienty sledovat a sledujeme jejich reakce, popř. odpovídáme na případné dotazy.
• Po skončení ukázky s klienty rozvedeme diskuzi: Je vždy chování fanoušků celebritám příjemné? Proč ano? Proč ne? Kdy to může být nepříjemné? (Jak se
asi celebrity cí ?)
• Ak vita 2: Klientům předložíme pracovní list „Čeho jsou fanynky schopné“ –
jde o výběr ze zpráv, které jsou dohledatelné na internetu. Klienty necháme
pracovat – jde o jejich vlastní hodnocení, jak moc jim chování fanynek připadá
šílené. Pokud o to projeví klien zájem, můžeme nechat prostor diskuzi již při
vyplňování pracovního listu.
• Po vypracování listu se s klienty bavíme o jednotlivých případech, zajímáme
se o jejich názory. Klien mohou i hodno t, jestli by podobnou věc sami udělali – proč ano? Proč ne?
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v pohodě

Co se stalo?

to ještě
jde

ČEHO VŠEHO JSOU FANYNKY SCHOPNÉ
na hranici
šílenství

• videoukázka „Blázniví fanoušci“ např.: h p://tonyvera.com/harry-styles-from-one-direc on-running-from-crazy-fans/
• pracovní list „Čeho jsou fanynky schopné“

celkem
dost šílený

Materiál a pomůcky

• Aby si klien lépe dokázali představit, jak se může celebrita cí t, pokud je
atakována „bláznivými fanoušky“, můžeme si s klienty přehrát jednoduchou
scénku – vždy jeden klient je celebrita, která se pokouší jít po ulici, ostatní
hrají fanoušky, kteří se k ní seběhnou, pokouší se jí obejmout, vyfo t se s ní,
dostat autogram. Je důležité, aby si všichni klien vyzkoušeli roli celebrity.
• Na závěr celou ak vitu shrneme. Ptáme se klientů, co je zaujalo, jestli už se
sami někdy viděli s nějakou celebritou, kterou obdivují. Čeho všeho by byli oni
sami schopní?

nejvíc
šílený

Téma: Můj idol
Název: Setkání s „bohem“
Zaměření: Interakce
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Empa cké smýšlení vůči slavným osobnostem,
zjištění vlastních hranic v chování vůči celebritám
Časová náročnost: 60 min. vlastní ak vita

Vyhrožovala, že zabije svého psa, když jí zpěváci z On Direc on nenapíšou – svoji výhrůžku splnila, s mrtvým psem se ještě vyfo la a poslala
fotku kapele.
Přebarvuje si fotografie Karla Go a na modro (např. sako), aby se jí
lépe hodil do modře vymalovaného pokoje.
Neměla nikdy v životě jiného muže (je jí 48), protože tvrdí, že patří
Karlu Go ovi a nikomu jinému.
Na zápas, ve kterém hrál Balotelli (fotbal) přišla ve svatebních šatech
a mávala jeho fotografií.
Tvrdí, že má dítě s Jus nem Biebrem.
Vyhrožují přítelkyni Jus na Biebra, že ji zabijí, pokud se s ní nerozejde.
Utra la už asi milion korun za operace, aby vypadala stejně jako Kim
Kardashian.
Napadla herce Hugha Jackmana holicím strojkem a snažila se ho přesvědčit o své velké lásce k němu.
Zabila rodinnou kočku a potřela se její krví, aby napodobila svoji idolku
Lady Gaga (takto vystrojená chtěla jít na její koncert).
Tvrdí, že je manželkou Leonarda DiCapria a čeká s ním dítě jménem
Ježíš.
Je jí 47 let a má na sobě 20 tetování kapely On Direc on.
Poslala Michaelu Jacksonovi milostný dopis.
Každý večer líbá plakát svého idolu a přeje mu dobrou noc a sladké
sny.
Za turné svého idolu je schopná utra t i dese síce korun, aby nevynechala jediný koncert.
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Metodický list
Téma: Můj idol
Název: Kdo to je?
Zaměření: Práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Procvičování si vyhledávání na internetu, rozeznávání
důležitých informací od podružných, rozeznávání relevantnos
internetových zdrojů
Časová náročnost: 15 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Metodický list
Téma: Můj idol
Název: To je on, mého srdce šampión
Zaměření: Sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 12–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Dát klientům prostor pro vytvoření představy o vlastním
žebříčku hodnot, orientaci ve svých postojích, preferencích a ve
svém hodnotovém žebříčku; vzhledem k povaze ak vity je zde
také prostor pro „nácvik“ respektu vůči názorům jiných lidí
Časová náročnost: 5 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• pracovní list Můj idol
• tužky
• PC s připojením na internet

• čisté papíry A4
• pastelky

Realizace

Realizace

PŘÍPRAVA:
• Připravit a vy sknout pracovní list Můj idol
• ověřit, jestli funguje internet

PŘÍPRAVA:
• Připravit papíry, pastelky a prostor pro práci

REALIZACE AKTIVITY:
• Ak vita se realizuje v počítačové učebně.
• Klienty seznámíme s náplní ak vity. Bavíme se o tom, kdo to je idol. Kdo je
jejich idolem a proč (Co se na něm líbí? V čem jste stejní? V čem bys chtěl/a být jako on? Je i něco, co se na něm nelíbí?) V podstatě bychom měli
shrnout vše, co klien o svém idolu ví.
• Potom klien dostanou pracovní list Můj idol a zadání úkolu: „Vyhledej o svém
idolu co nejvíce informací, které pokládáš za důležité.“ Je důležité upozornit
klienty, že nám jde o to, aby vyhledávali pravdivé informace, nikoli „drby“. Klien by potom měli samostatně vyhledávat na internetu informace (pracovní
list slouží jako návod, co by měli klien o svém idolu zjis t, zároveň ale poskytuje „volnou ruku“ klientům ve výběru dalších informací, které jim přijdou
zajímavé a důležité). Pracovníci působí jako poradci při vyhledávání (pokud
klient nemá vůbec s vyhledáváním zkušenost), popř. poskytují zpětnou vazbu
ohledně relevantnos webových stránek, ze kterých klient čerpá.
• Poté, co klien ukončí svoji práci s vyhledáváním informací, mohou jednotlivě
představit svoje idoly ostatním klientům s nově nabytými informace. Můžeme
zároveň nechat prostor diskuzi o tom, co jsou podle klientů důležité informace a co ne (např. rozdíl mezi informací „má krásné nebesky modré oči ×
pracuje jako herec“).
32

Materiál a pomůcky

REALIZACE AKTIVITY:
• Klien dostanou na začátku ak vity za úkol, aby nakreslili a popsali, jak si představují svého ideálního partnera (kluka/holku, manžela/manželku): „Představ
si, že už jsi dospělý/á, jaký je tvůj partner?“ – jak by měl vypadat a jaký by měl
být. Klientům necháme dostatek času na samostatnou práci.
• Poté, co klien dokončí tuto činnost, se bavíme o tom, proč vlastně partnera
kreslili – popíšeme, co to je žebříček hodnot (je důležité podotknout, že každý
může mít žebříček hodnot trochu jiný a neexistuje jediné správné řešení).
• Necháme klienty, aby se zamysleli, které vlastnos partnera (které si před m
napsali) jsou důležitější a které méně důležité – např. jak bude vypadat x co
bude mít za majetek x jak se bude chovat.
• Společně prodiskutujeme, co je pro koho důležité (mj. se přitom klien učí
respektovat názory ostatních). Zde se klien vyjadřují ve vztahu k ideálnímu
partnerovi. Na závěr se můžeme klientů zeptat, co je důležité pro ně samotné
(možnost nechat klienty, aby si sestavili svůj vlastní hodnotový žebříček podle
toho, co je pro ně osobně v životě důležité).
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6. Životní štěs

Metodický list

Pocit štěs je člověku dán nejen vnějšími okolnostmi, jako je dostatek finančních
prostředků, zdraví, věk, ale z podstatné čás i osobním nastavením a záměrnou prací na vlastním životním štěs . Prožívat pocity štěs je důležité pro každou lidskou
bytost, i když jsou tyto pocity u každého z nás vyvolány jinými skutečnostmi – souvisí to především s osobními preferencemi, postoji a žebříčkem hodnot.
Cílem tema ckého měsíce „Životní štěs “ bylo vést klienty k uvědomování si
vlastních pocitů a přání. Ak vity s tématem štěs jsou zaměřeny nejen na uvědomování si a prožitky vlastního štěs , ale i na zlepšení komunikace, sebereflexi, vyjadřování pocitů, práci ve skupině a trénink pozi vního myšlení.

Téma: Životní štěs
Název: Divadlo snů
Zaměření: Interakce, sebedůvěra, uvědomění, vyjádření
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 8 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Přemýšlet o příjemných věcech, zážitcích, situacích a přáních;
diskutovat o tom, proč je důležité a hezké mít příjemné zážitky
a přání; následně ve skupině zažít něco příjemného, přehrát si
situaci, kterou si přejeme zažít
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

rekvizity
křída na tabuli/fixy
tabule/flipchart
papírky na losování

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit různé rekvizity – oblečení, deštník, knihy, papírové brýle, atd., které
by se daly použít pro hraní divadla
• (1) křída na tabuli (klubovna) nebo (2) velký papír, fixy a připínáčky, které slouží k připevnění námětů pro hraní divadla
• připravit židle do půlkruhu před tabuli, odstěhovat stůl (klubovna); v klubu
připravíme posezení, které bude sloužit jako zapisovací místo
• papírky na losování pořadí přehrávání námětů
REALIZACE AKTIVITY:
• Sedneme si na židle do půlkruhu – odstraníme stůl, abychom si sedli hned
před tabuli a mohli zaznamenávat náměty.
• Zahájíme ak vitu – připomeneme téma životní štěs a název ak vity Divadlo
snů. Představíme, o co v ak vitě půjde – vymyslet společně příjemné situace,
které si společně přehrajeme. Stanovíme dvě důležitá pravidla: (1) každý bude
mít jednu hlavní roli, aby si každý zažil něco příjemného. (2) Ostatní vytváří
příjemnou a pozi vní atmosféru, abychom si pomohli vzájemně zažít něco
pěkného.
• Brainstorming: co má kdo rád za zážitky, z čeho má radost, z čeho je šťastný,
z čeho je mu dobře, co bychom si přáli, aby nějak bylo – může to být i ab-
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•
•
•
•

•

surdní, nebo nereálné – podstata je v tom, že jde o něco hezkého. Zapojují se
i pracovníci a přináší také své pozi vní zážitky a pozi vní představy.
Následně se hlasuje o to, které náměty zahrajeme – vybereme jich tolik, kolik
klientů se ak vity zúčastní.
Náměty, které jsme vybrali, očíslujeme.
Losujeme pořadí přehrávání námětů, abychom se vyhnuli hádkám o to, kdo
kdy půjde první.
Přehráváme jednotlivé náměty podle pořadí(k dispozici jsou rekvizity) – snažíme se, aby celá skupina podporovala pozi vní zážitek pro toho, kdo si přeje
něco hezkého zažít.
Po přehrání všech námětů proběhne diskuze o tom, jak se kdo cí l, co můžu
udělat pro to, aby se můj sen vyplnil, jak jsem se cí l v přehrávání pozi vního
zážitku.

Metodický list
Téma: Životní štěs
Název: Malování při hudbě
Zaměření: Práce s emo vitou, sebevyjádření, představivost
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Ak vita je zaměřena na vyjádření momentálních pocitů, snaha
o navození prožitku splynu s hudbou, kresba má účinky
uklidnění a uvolnění
Časová náročnost: 20 min. příprava, 45–60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• vhodná hudba (L. van Beethoven, Emanuel Falla)
• balicí papír, barvy (prstové, remakoly), štětce

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit klub/klubovnu pro ak vitu – vhodně rozmís t nábytek, připravit rádio
• poslechnout si připravenou hudbu, připravit pomůcky
• připravit koberečky
REALIZACE AKTIVITY:
• V přední místnos seznámíme klienty s ak vitou – upozorníme klienty, že
může během ak vity dojít k zašpinění oblečení.
• Před samotnou ak vitou zjis me náladu skupiny. Vestoje si každý před sebou představí tyč se stupnicí od nuly do dese . Nula je u země a znamená tu
nejhorší náladu. Desítka je nahoře, kam kdo dosáhne. Znamená tu nejlepší,
skvělou náladu. Pracovníci se můžou klientů doptávat: Proč máš dnes náladu
na desítce, pětce atd. Náladu si můžeme znovu změřit po ak vitě.
• V klubovně/klubu je na zemi nebo na stole připravený balicí papír a barvy.
Pracovníci klientům vysvětlí, že je nutné, aby si příjemně a pohodlně sedli
nebo lehli na připravené koberečky na zemi. Pus me připravenou hudbu. Klien si hudbu poslechnou.
• Pak se přesuneme k papíru. Na papír budeme malovat štětcem nebo rukou.
Pracovníci opět pus hudbu. Klien se do hudby zaposlouchají. Libovolnými
tahy štětcem nebo rukou po papíře v rytmu hudby začneme vyjadřovat svoje
momentální pocity. Při této ak vitě nejde o to, abychom na papír namalovali
kresbu ale o splynu s hudbou, o spontánní „tanec štětcem po papíře“. Čárání
má velmi uklidňující a uvolňující účinky.
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• Zhodnocení ak vity:
◦ Jak se klien během malování cí li. Bylo vám v této situaci příjemně nebo
naopak?
◦ Jaké jste používali barvy světlé nebo tmavé?

Metodický list
Téma: Životní štěs
Název: Moje štěs
Zaměření: Uvědomění, ak vní přístup
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Bavit se s klienty o činnostech, které jim dělají radost a posílit
potřebu věnovat se jim častěji
Časová náročnost: 10 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• čtvrtky A4
• tužky, pastelky, fixy
• kostýmy pro pracovníky, barvy na obličej

Příprava
• příprava pomůcek

Realizace
VERZE PRO VĚKOVOU SKUPINU 6 9 LET:
• Pro ak vitu se (pracovníci) nějak ozvláštníme – např. barvami na obličej, brýlemi, srandovním kloboukem apod. Řekneme dětem, že dneska se budeme
bavit jen o věcech, které je baví a ve kterých jsou dobří.
• Začneme warm-upem: k oknu běží dě , které baví/jsou dobré v…, na opačnou stranu ke zdi ty dě , které daná činnost nebaví, nebo si myslí, že v ní nejsou dobré. Pracovníci vykřikují jednotlivá zadání střídavě, aby dě byly pořád
v pohybu. Takže např.: „K oknu jdou , kdo rádi tancují.“, „K oknu jdou , kdo
umí pracovat s počítačem.“ atd. Měníme místo určení a zadání s cílem dě co
nejvíc rozhýbat a pobavit.
• Dětem rozdáme papíry a pastelky – řekneme jim, že se před dalším pokračováním trochu vydýcháme a zklidníme, a požádáme je, aby nakreslily sluníčko.
• Když mají dě (pokud možno všechny) sluníčko hotové, řekneme jim, aby na
každý paprsek nakreslily činnost, která je baví nebo jsou v ní dobří. Počet paprsků samozřejmě předem neznáme, protože nevíme, jaké sluníčko dítě namaluje, přesto mo vujeme dě , aby skutečně ke každému paprsku nakreslily
aspoň symbol nějaké činnos – čím víc, m líp. Pracovníci se v průběhu ak vity mohou s dětmi o činnostech bavit, případně je i oceňovat a vyzdvihovat
činnos , které dětem dobře jdou.
• Na závěr se dě rozdělí do dvojic a povídají si o činnostech, které nakreslily.
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VERZE PRO VĚKOVOU SKUPINU 10 20 LET:
• Klientům rozdáme papíry a požádáme je, aby na papír napsali svoje jméno
a příjmení (nejlépe ozdobným písmem).
• Poprosíme klienty, aby ke každému písmenu svého jména vymysleli něco, co
mají rádi (lidi, věci, činnos ) a napsali zase nějakým ozdobným písmem. Výsledný obrázek bude tedy vypadat nějak takto:
T anec
O malovánky
M amka
Á uta
Š plhat
• Během vytváření si klien můžou vzájemně pomáhat vymýšlet slova na písmena, která nejsou obvyklá. Pracovníci se taky zapojují – kromě toho, že si
s klienty povídají o konkrétních věcech, které napíšou, se můžou zajímat, jak
často se klient věnuje činnostem a lidem, se kterými se cí dobře…
• Výkresy vystavíme nebo si je klien můžou nechat.

Metodický list
Téma: Životní štěs
Název: Co bychom měli říkat častěji
Zaměření: Interakce, empa e
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Uvědomění, že nejen hmotné věci, ale i slova nás mohou činit
šťastnými, naučení nových frází, které mohou klien využívat
v komunikaci s dalšími lidmi, sebereflexe vlastního vyjadřování,
procvičení pozi vně laděné ges kulace
Časová náročnost: 5 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• propiska a papírky (+ možno nádoba nebo pytlík na losování)
• kamera

Realizace
PŘÍPRAVA:
• podívat se na video
h p://www.loupak.cz/video/umeni-a-respekt/17818-20-veci-ktere-bychommeli-rikat-casteji
REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty seznámíme s tématem ak vity. Bavíme se o tom, co rádi slyší od druhých lidí za slova, věty, fráze? Jaká gesta či výraz v obličeji u druhého člověka
ve vás vzbudí pocit rados , štěs ?
• Poté se klientů zeptáme, o jakých slovech, větách či gestech si myslí, že by si
je lidé mezi sebou měli říkat častěji. Pracovník zapisuje tyto nápady na lístky
(kvůli následující ak vitě).
• „Natočíme video – vzkaz pro všechny lidi na světě“ – Klien si vylosují každý,
co budou předávat za vzkaz ze slov, vět, gest, které před m navrhli (podle
toho, kolik „vzkazů“ klien vymyslí, si vylosují počet lístečků – není nutné,
aby měl každý jen jeden vzkaz, ale je vhodné, aby měli stejný počet všichni).
Klientům vysvětlíme, jakým způsobem mohou svůj vzkaz předat (pracovníci
mohou pro ukázku přehrát kousek z videoukázky „20 věcí, které bychom měli
říkat častěji“). Podle času můžeme klienty nechat, ať si svoje vzkazy zkusí nanečisto, potom natáčíme.
• Po natočení videa zhodno me ak vitu – ptáme se klientů např. „A co ty? Říkáš tyto věty? Komu? Jak často? Co nejčastěji? Jak se tváří lidé, kterým to
říkáš?…“
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Metodický list

7. Čím vším jsem

Téma: Životní štěs
Název: Ideální den
Zaměření: Uvědomění, krea vita, schopnost vyjádřit se
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 12 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Stmelení skupiny. Společné zakončení tématu životní štěs .
Časová náročnost: 20 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Člověk v průběhu svého života vystřídá spoustu sociálních rolí. Každé sociální roli
přísluší škála určitého druhu chování a jednání, které je okolím očekáváno. Sociální
role nám usnadňují orientaci ve společnos , na druhé straně ale také svazují naše
chování a jednání určitými pravidly – jinak se například chová dítě před babičkou,
v roli vnoučete, jinak se chová před kamarády, v roli vůdce party.
U našich klientů se nezřídka setkáváme s problémem neznalos norem chování, které většinová společnost přisuzuje určitým rolím. V prostředí sociálně vyloučených lokalit jsou tyto normy často odlišné, což způsobuje rozpor mezi adekvátním plněním rolí z pohledu člověka, pocházejícího z prostředí sociálního vyloučení
a očekáváním většinové společnos . Hlavní myšlenkou tema ckého měsíce „Čím
vším jsem“ bylo vést naše klienty k uvědomění si rolí, které ve svém životě zastávají
a jaké projevy tomuto jednání, podle očekávání okolí, přísluší.

Materiál a pomůcky
• fotoaparát
• kamera

Realizace
PŘÍPRAVA:
• podívat se na předchozí seberozvojové ak vity na téma životní štěs , abychom je dětem mohli připomenout.
• připravit lístečky s nápisy „ráno“ „odpoledne“ „večer“
REALIZACE AKTIVITY:
• S dětmi si zahrajeme pohybovou ak vitu – molekuly. Při posledním kole zadáme číslo 4 a oznámíme jim, že v těchto skupinkách zůstanou i na další ak vitu.
• Každý z pracovníků se přiřadí k jedné skupince a skupinka si vylosuje, zda
bude ráno, odpoledne nebo večer.
• Po rozdělení čás dne si klien secvičí scénku, jak by vypadala jejich ideální
část dne. Následně si scénku předvedou. Pokud klienty ak vita bude bavit,
mohou si čás dne prohodit.
• V další čás ak vity vybídneme klienty, aby ze svých těl na zemi udělali nějaký
nápis – př. parta, láska.
• Pracovníci následně nápisy vyfo .
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Metodický list
Téma: Čím vším jsem
Název: Jede, jede mašinka
Zaměření: Interakce v sociální roli „cestující“
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Zprostředkování informací o chování a pravidlech pro přepravu
v prostředcích hromadné dopravy
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Na závěr si s klienty sedneme do kroužku a ptáme se, co si z ak vity odnáší –
Co se naučili nového? Jaká pravidla si zapamatovali? Jestli pro ně bylo některé
z pravidel doteď neznámé?

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

fotografie metra
jízdenky (použité) jako rekvizita pro přehrávání scének
papíry a pastelky na kreslení metra
velký papír (pokud nebudeme využívat tabuli)
možno využít i další rekvizity pro scénky – zavazadlo, oblečení pro hraní rolí
(např. starý člověk,…)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout fotografie metra
REALIZACE AKTIVITY:
• Nejdříve seznámíme klienty s tématem ak vity – bavíme se o tom, co to je
dopravní prostředek? Jaké znáte dopravní prostředky? Jakými dopravními
prostředky nejčastěji jezdíte? Víte, co má Praha za dopravní prostředek jako
jediné město v ČR? (na mysli je metro)
• Úkol 1 – Po úvodním povídání zadáme klientům, aby namalovali, jak si představují metro. Dáme jim čas samostatně pracovat a zapojit svoji fantazii. Až budou
mít svoje obrázky hotové, můžeme jim ukázat připravené fotografie metra.
• V další čás ak vity se zaměříme na chování v prostředcích hromadné dopravy a na povinnos cestujících. Požádáme klienty, aby říkali, co se musí, co
se smí, co se nesmí v metru (popř. tramvaji, autobusu,…). Pracovník zapisuje
návrhy klientů na flipchart nebo na tabuli – společně tak vytvoříme soubor
pravidel, která je potřeba v hromadné dopravě dodržovat.
• Úkol 2 – „Teď si zkusíme některá pravidla zahrát“. Necháme klienty, aby hlasováním vybrali 3 pravidla (počet scének lze upravit podle toho, kolik času
zabraly předešlé čás ak vity), která si chtějí přehrát. Potom společně přehráváme. Vždy alespoň 1 pracovník nehraje s klienty, ale organizuje scénky
a dává zpětnou vazbu jako nezúčastněná osoba.
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Metodický list
Téma: Čím vším jsem
Název: Jednání v různých sociálních rolích
Zaměření: Mapování vlastní rolové existence, nácvik rolového chování
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Uvědomění si vlastní rolové existence, nácvik rolového chování
Časová náročnost: 20 min. příprava, 45–60 min. vlastní ak vita

• Diskuze s klienty: Jak ses cí l v nové roli? Bylo hraní role příjemné? Věděl jsi,
jak se daná role představuje, chová? Je pro tebe blízká tato role? Jaké sociální
role znáš ze svého okolí?

Materiál a pomůcky
• tužky a čisté papíry pro klienty (případně podložky, pokud není možné, aby
seděli za stoly)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nastudovat potřebné informace k sociálním rolím
• připravit papírky se sociálními rolemi (viz níže)
REALIZACE AKTIVITY:
• Na začátku ak vity klienty seznámíme se základními informacemi k sociálním
rolím. První ak vita je zaměřená na mapování vlastní rolové existence.
◦ Každý klient si udělá seznam svých rolí (dítě, žák, kamarád, člen kroužku,
člen skupiny kamarádů, fotbalista, cyklista aj.)
◦ Ke každé sociální roli si můžeme vytvořit číselnou osu, na kterou zapíšeme
známku, která vyjádří, jak dobří jsme v této sociální roli. Výsledky můžeme
sdílet se skupinou a o zajímavých rolích pohovořit pohromadě.
• Druhá ak vita je zaměřená na nácvik rolového chování. Klientům řekneme, že
si zkusíme zahrát divadlo. Každý si vylosuje papírek.
◦ Na papírku jsou napsány dvě různé sociální role a situace z oblas vrstevnických vztahů, z rodinného života a biologické role. Můžeme použít i role
socioprofesní povahy, z prostředí školy, z obchodu, z oblas veřejného pořádku, z pracoviště.
◦ Role a situace jsou: kamarád a kamarád – na fotbale, nahrávka na gól, kamarádka a kamarádka v obchodě s oblečením – ve zkušební kabince, babička a vnučka na oslavě narozenin – přání babičce, dědeček a vnuk v parku –
krmení holubů, žena a muž v obchodě – výběr potravin, žák a učitel ve škole
– pochvala za dobré chování, zákazník a prodavač v řeznictví – výběr masa
na večeři, policista a bezdomovec na ulici – kontrola dokladů a jiné. Pokud
klient nebude vědět, jak vylosovanou roli zahrát, doptá se pracovníka.
◦ Každý klient by si měl zahrát alespoň jednu sociální roli.
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8. Vyrážíme za kulturou

Metodický list

Se životem v prostředí sociálního vyloučení souvisí, mimo jiné, také snížená možnost
smysluplného a bezpečného trávení volného času a ob žný přístup k volnočasovým
ak vitám. Život v málo podnětném prostředí sociálně vyloučených lokalit s velmi
omezenou možnos kulturního vyži často bývá jedním ze spouštěčů patologického
chování. Hlavní myšlenkou tohoto tema ckého měsíce bylo přiblížit našim klientům
možnos trávení volného času, se kterými se běžně nesetkávají.
Mezi našimi klienty je poměrně běžným jevem malá schopnost orientace v oblas kulturního vyži ve smyslu znalos kulturních památek, prostředí divadel, muzeí, galerií, kin atd. Tema cký měsíc „Vyrážíme za kulturou“ je zaměřen na zvýšení
kompetencí našich klientů v této oblas .

Téma: Vyrážíme za kulturou
Název: Google
Zaměření: Práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 7–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
(je nutné, aby účastníci uměli číst)
Typ ak vity: skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Seznámení se strukturou webových stránek,
vyhledávání informací od nejobecnějších ke konkrétním
Časová náročnost: 30 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• role papíru
• silné fixy různých barev
• ideálně v prostorech, kde jsou dvě oddělené místnos

Realizace
PŘÍPRAVA:
Hra je inspirovaná portálem h p://programy.sms.cz/kina/brno. Na velké archy papíru proto napíšeme v hierarchickém pořadí informace o jednotlivých kulturních akcích
včetně adresy, času a krátkého popisu, co to je za akci. Pro názornost zhruba takto:
Oko

Mamo miri!

Olympia

Pravá blondýna

Fičák

DJ Cuk

Jízda

La no party

kina

Romská verze úspěšného
muzikálu Mama Mia

DNES
kluby

Čím v pnější názvy a popisky, m lepší…
REALIZACE AKTIVITY:
• Na zeď v jedné místnos (nebo na chodbě) pověsíme archy s informacemi
o kulturních akcích. S dětmi jdeme do druhé místnos , vyžádáme si jednoho
dobrovolníka a mo vujeme ostatní m, že se chceme jít večer někam zabavit
a tak se podíváme na náš speciální internet… Dobrovolník je „Google“
• Dě formulují požadavek – např. co dávají dnes v kinech? Google pak odběhne k archům s informacemi a tam vyžádanou informaci vyhledá, zapamatuje
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si ji a přinese zpátky k ostatním. V místnos s informacemi je i jeden z pracovníků, který strukturu archu zná, a pomáhá dětem informace najít.
• Googlem se stává někdo jiný a dě se ptají na další otázku, která je zajímá –
např. O čem je ten film Mamo miri!? Google odbíhá, vyhledává, přináší. Adrenalin můžeme zvyšovat sledováním, kdo má nejrychlejší připojení k internetu.

Metodický list
Téma: Vyrážíme za kulturou
Název: Památka a já
Zaměření: Práce s informacemi, sebedůvěra, interakce
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Orientace v mapě a podle turis ckých značek ve městě, získání
informací o kulturně významných budovách v Brně, nácvik
komunikace s cizími lidmi, nácvik dovednos práce
s fotoaparátem
Časová náročnost: cca 60 min. příprava, cca 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• souhlas zákonných zástupců s účas klienta na akci
• fotoaparát
• h p://www. cbrno.cz/cz/informacni-centra

Realizace
PŘÍPRAVA:
• studium stránek informačního střediska (h p://www. cbrno.cz/cz/informacni-centra)
• studium nejznámějších kulturních budov, které se nacházejí v centru Brna
REALIZACE AKTIVITY:
• Několik dní před ak vitou je potřeba klienty seznámit s ak vitou a rozdat jim
k podpisu souhlasy pro zákonné zástupce + vyžádat si od klienta a zákonného
zástupce souhlas s bezplatným zveřejněním fotografie.
• V den ak vity se s klienty sejdeme v určený čas na určeném místě. Klientům
dáme mapu, na které je zaznačena pěší trasa z Bra slavské 41 na adresu informačního centra Radnická 8.
• Před informačním centrem dostanou klien za úkol požádat pracovníky informačního centra o bezplatnou mapku centra Brna s vyznačenými kulturními
památkami. Klien chodí do informačního centra po jednom. Jeden pracovník
doprovází klienta v IC, druhý pracovník čeká s ostatními klienty venku.
• Na získaných mapách mají klien za úkol najít 6 (pro ně zajímavých) kulturních
památek. K vybrané památce vede vždy skupinu klient, který si toto místo vybral.
U památky se potom tento klient nechá dalším klientem vyfotografovat. Klient
sám nebo s pomocí pracovníků sdělí skupině základní informace o dané památce.
• Fotografie kulturních míst se použijí na výrobu nástěnky v klubovně, která poslouží ostatním klientům k tomu, aby se také dozvěděli, jaké památky v Brně máme.
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Metodický list

9. Praha

Téma: Vyrážíme za kulturou
Název: Co tam patří?
Zaměření: Získání nových informací, orientace v prostředí kultury
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Objasnění pojmu kultura, co do kultury patří, které předměty se
v kulturních ins tucích nachází, schopnost třídit informace,
chovat se nenápadně a pracovat individuálně
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma ak vit pro rozvoj klíčových kompetencí na měsíc duben přirozeně vyplynulo
z plánovaného výletu do Prahy. Cílem tema ckého měsíce bylo připravit klienty na
nadcházející událost – výlet do hlavního města ČR. Ak vity byly připraveny tak, aby
alespoň zčás naše klienty v bezpečném prostředí klubovny připravily na to, co je
v průběhu výletu do Prahy čeká.

Materiál a pomůcky
• obrázky divadla, muzea, koncertní haly, kina, galerie
• obrázky mikrofonu, sedadel, masky, obrazu…
• prostorná místnost

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nakreslení, vy sknu obrázků kulturních ins tucí a předmětů, které do nich
patří
• po místnos poschováváme obrázky věcí, které patří do výše zmíněných ins tucí
REALIZACE AKTIVITY:
• V kruhu se s dětmi pobavíme o tom, jestli vědí, co je to kultura, kam můžeme
chodit za kulturou.
• Rozdělíme dě do dvojic a dáme jim obrázek nějaké kulturní ins tuce. Řekneme jim, že v místnos jsou poschovávané obrázky věcí, které do dané ins tuce patří.
• Dě mají za úkol věci najít a zapsat si je na papír – ale jen ty, které patří do
ins tuce, kterou si vytáhli oni.
• Nesmějí prozrazovat, co našli, obrázek nechají na místě. Chovají se nenápadně.
• Shrneme a zkontrolujeme, jestli všichni našli správné obrázky. A popovídáme
si, kterou ins tuci by rádi navš vili.
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Metodický list
Téma: Praha
Název: Marabou
Zaměření: Příprava na situace, které mohou nastat v Praze v hostelu
a jejich nacvičení v bezpečném prostoru
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Vyzkoušení modelových situací, které se mohou stát v Praze
v bezpečném prostoru klubu za účas pracovníků; nácvik reakcí
a řešení situací + jejich skupinová reflexe; vedlejší očekávaný
efekt: snížení strachu a pocitu nejistoty z podobných situací.
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

• Přehráváme jednotlivé situace. Po každé ze situací je reflektujeme. Přehrávání
i reflexe se musí vejít do 5 minut (při počtu 8 klientů, při počtu 6 klientů je to
asi 6 minut), abychom dodrželi časový rámec 60 minut na celou ak vitu.
• Reflektování nejprve zaměřujeme na hlavního hrdinu. Jaké to bylo? Kde sis byl
jistý? Kde sis nebyl tak jistý? Co bys potřeboval jinak? Co/kdo by pomohl/o?
Následně reflektujeme s těmi, kteří se hraní také zúčastnili, nakonec s pozorovateli. Úloha pracovníka je v udržení ak vity, vedení ak vity – zejména reflexivní čás – je důležité zachovat směr od hlavního hrdiny k širšímu okolí.
Pracovníci se mohou do hraní zapojit, pokud je klien přizvou. Pokud klien
nereagují vhodně, pracovníci je na to přiměřeným způsobem upozorní – ideálně takovým způsobem, aby si klien našli odpověď sami pomocí vhodně položených otázek (pracovník vede klienty ke vhodné odpovědi cestou vhodně/
návodně položených otázek).

lístečky se situacemi, které se mohou v Praze v hostelu stát
nádoba na losování
prostorná místnost
rekvizity, pokud ak vitu chceme udělat jako show

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknu lístečků se stručným popisem modelových situací
REALIZACE AKTIVITY:
• V kruhu se s dětmi pobavíme o tom, že nás čeká výlet do Prahy, na kterém
budeme spát v hostelu. Vysvětlíme, co je hostel (jaké máme pokoje, cizí lidi),
následně sdělíme účel této ak vity: vyzkoušet si a případně „natrénovat“ tady
v klubovně (bezpečném prostoru), jak v určitých situacích, které nás mohou
potkat, reagovat, jak je řešit. Sdělíme, že bude ak vita probíhat formou přehrávání situací, které si budeme losovat.
• Pravidla bezpečného přehrávání: na zemi viditelně oddělíme prostor, ve kterém se hraje a prostor aktuální reality (křídou, švihadly, židlemi – podle toho,
co je v prostoru k dispozici). Pokud kdokoli nebude vědět, jak v situaci dál,
„sekne se“ nebo nebude ch t situaci dohrát, má právo vystoupit ze zóny, kde
se hraje, do reality a mluvit s ostatními, jak by situaci řešili oni, jak by mohl pokračovat. Až je připraven, vstupuje zpět do zóny hraní. Pokud nechce vstoupit
do role zpět, je nahrazen někým dalším.
• Losujeme situace. Hlavní hrdina situace si k sobě může vzít další osoby jako
spoluhráče.
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Metodický list
Téma: Praha
Název: Pražákovy ak vity
Zaměření: Ak vní přístup, práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Zopakování již získaných znalos a dovednos z předchozích
ak vit pro rozvoj klíčových kompetencí formou společenské hry,
prostor pro zjištění nedostatků v informacích klientů
Časová náročnost: 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

hrací deska Pražákovy ak vity – příloha č.1
figurky ze hry Člověče, nezlob se!
speciální hrací kostka
kar čky s úkoly – příloha č. 2

Příloha č.1:

PŘÍPRAVA:
• vše, co je ke hře potřeba – hrací deska, kar čky s úkoly, hrací kostka (jednorázově připraveno, stačí odnést do klubu/klubovny)
• nachystat figurky – vypůjčit z Člověče, nezlob se!
• vytvořit speciální hrací kostku (má 2× jedničku, 2× dvojku, 2× trojku)

ŽLUTÉ KARTIČKY:
• Jdi o 2 políčka dopředu.
• Žolík: Tuto kartu můžeš použít jako odpustek za jakýkoli 1 úkol.
• Jdi na nejbližší políčko „Hraní“ (modré).
• Jdi o 5 políček zpátky.
• Pohodová cesta: odpočiň si, v tomto kole nemáš žádný úkol. (tato kar čka 2×)
• Posuň se dopředu na nejbližší žluté políčko.
• Jdi o 3 políčka dopředu.
• Jdi na nejbližší políčko „Mluvení“ (červené).

REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům představíme novou společenskou hru Pražákovy ak vity a seznámíme je s pravidly:
◦ červená karta se symbolem úst – mluvení – popis, vysvětlení (tak aby
ostatní poznali, co to je) či zodpovězení otázky
◦ modrá karta se symbolem divadelních masek – hraní – hráč má za úkol přehrát buď s pracovníkem, popř. s druhým hráčem scénku, kterou si vytáhne
z hracích karet
◦ žluté karty označené obrázkem Pražského hradu jsou takové „oddechové“ – jsou tam oznámení typu „jdi o 3 políčka vpřed“, „jdi o 5 políček zpátky“ apod.
• Cílem každého hráče je přesunout se z Brna do Prahy po vyznačené trase na
hracím poli.
• Každý hráč si libovolně vybere první úkol. Pokud ho úspěšně splní, hází kostkou a posunuje se o příslušný počet políček kupředu. Další úkoly pak hráč už
nevybírá libovolně, ale podle barvy políčka, na které v předchozím tahu stou-

MODRÉ KARTIČKY „HRANÍ“ :
• Ztra l/a ses v Praze, zeptej se kolemjdoucího na cestu ne nejbližší stanici metra.
• Je náledí, na ulici před tebou spadl starý pán a stěžuje si na nohu, nemůže
vstát, sežeň pro něj pomoc.
• Byl/a jsi svědkem, když se opilec v šalině začal rvát s revizorem, reportér z televize s tebou dělá rozhovor o této událos .
• V restauraci jsi dostal/a přesolené jídlo, požádej si o jeho výměnu.
• V Praze na ulici potkáš Rytmuse, požádej ho o společnou fotku a podpis.
• Chceš jít na prohlídku Vyšehradu, zeptej se u stánku se vstupenkami na všechny informace, které k tomu potřebuješ.
• Před vchodem do domu Bra slavská 41 se tě cizí člověk zeptá na cestu na
zastávku MHD Malinovského náměs – popiš mu cestu. (možno variovat)
• Nastoupíš do tramvaje, bolí tě noha a chtěl/a by sis sednout. Všechna sedadla
jsou obsazená, ale vedle jedné paní je jen odložený kufr, co uděláš?
• Bezdomovec tě na ulici prosí o drobné, odmítni ho.
• Objednej telefonicky lístky pro 8 lidí na divadelní představení.

Realizace
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pl. Pokud hráč úkol nesplní, zůstává stát na stejném místě (nehází kostkou)
a v další kole plní další úkol ze stejné kategorie.
• Hra se dá hrát v párech (stejně jako klasické ak vity) či jako skupina (viz výše
– jednotlivec plní úkol – např. popis slova – a všichni ostatní hádají. V této
možnos je vhodné klienty namo vovat tak, že přece nechtějí jet do Prahy
sami a je tedy jejich cílem, aby cíle dosáhli všichni hráči).
• Hra může začít. Pracovníci se nezúčastňují jako hráči, ale monitorují hru, dávají
zpětnou vazbu na splnění úkolů, příp. fungují jako spoluúčastníci ve scénkách.
• Po dokončení hry se můžeme klientů zeptat, které úkoly jim připadaly lehké,
které pro ně byly příliš těžké (na tom, co bylo pro klienty těžké, se potom
může pracovat v rámci dalšího seberozvoje).
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• Jdeš po ulici a někdo do tebe strčí a začne tě provokovat. Jak zareaguješ?
• Jdeme na oběd do restaurace – objednej si u číšníka.
• Byl/a jsi svědkem krádeže auta a reportéři TV Nova s tebou chtějí udělat rozhovor, odmítni je.
• Během divadelního představení si potřebuješ odskočit na WC, požádej vedle
sedícího diváka, aby tě nechal projít.
• Kup si v bufetu na vlakovém nádraží svačinu na cestu do Prahy.
• Bezdomovec tě na vlakovém nádraží žádá o cigaretu. Jak zareaguješ?
• Nějaký kluk tě předběhl ve frontě v obchodě, řekni mu, ať tě nepředbíhá.
• Sedíš v přeplněné tramvaji, na zastávce nastoupí stará paní s hůlkou – nabídni
jí svoje místo k sezení.

Příloha č. 2:

ČERVENÉ KARTIČKY „MLUVENÍ“ :
• Provokace
• Co musíš udělat, když vstoupíš do tramvaje?
• Popiš 3 věci, které dělá člověk označovaný za bláznivého fanouška.
• Jízdní řád
• Jakým dopravním prostředkem se můžeš dostat z Brna do Prahy? Uveď alespoň 3.
• Bulvár
• Můžeš vrá t v restauraci jídlo, pokud číšník donese něco, co sis neobjednal/a?
• Idol
• Jak poznáš, kde můžeš bezpečně přecházet silnici? Uveď 2 ukazatele.
• Drb
• Popiš, co za informace potřebuješ vědět, když chceš jít na prohlídku do hradu?
• Respekt
• Kde můžeš zjis t, kolik stojí vstupné do bazénu?
• Jak poznáš, že člověk, který chce v tramvaji vidět tvoji jízdenku, je revizor?
• Co se stane, když tě v tramvaji chy revizor bez platné jízdenky?
• Právo
• Kdo to je revizor?
• Jak v restauraci zjis š, kolik stojí jídlo, které si chceš objednat?
• Kde zjis š, v kolik hodin jede vlak, nebo autobus? Uveď alespoň 2 možnos .
• Co uděláš, když to v restauraci donesou studené jídlo?
• Jaké je vhodné oblečení do divadla?
• Kde si můžeš koupit jízdenku na šalinu? Uveď alespoň 2 možnos .
• Jaké je zcela nevhodné oblečení do restaurace?
• V jakém obchodě si koupíš svačinu na cestu do Prahy?
• Slavnostní raut
• Seberozvojovka
• Co to je metro?
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Metodický list
Téma: Praha
Název: Jak se s m poperu?
Zaměření: Příprava na situace, které mohou nastat v Praze a jejich
nacvičení v bezpečném prostoru
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Vyzkoušení modelových situací, které se mohou stát v Praze
v bezpečném prostoru klubu za účas pracovníků; nácvik reakcí
a řešení situací + jejich skupinová reflexe; vedlejší očekávaný
efekt: snížení strachu a pocitu nejistoty z podobných situací
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Reflektování nejprve zaměřujeme na hlavního hrdinu. Jaké to bylo? Kde sis byl
jistý? Kde sis nebyl tak jistý? Co bys potřeboval jinak? Co/kdo by pomohl/o?
Následně reflektujeme s těmi, kteří se hraní také zúčastnili, nakonec s pozorovateli. Úloha pracovníka je v tomto udržení ak vity, vedení ak vity – zejména
reflexivní čás – je důležité zachovat směr od hlavního hrdiny k širšímu okolí.
Pracovníci se mohou do hraní zapojit, pokud je klien přizvou. Pokud kliennereagují vhodně (tzn. např. v situaci, kdy potřebuje klient uvolnit místo
pro výstup z šaliny začne vedlesedící paní přelézat), pracovník je na to přiměřeným způsobem upozorní – ideálně takovým způsobem, aby si klien našli
odpověď sami pomocí vhodně položených otázek (pracovník vede klienty ke
vhodné odpovědi cestou vhodně/návodně položených otázek).

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

lístečky se situacemi, které se mohou v Praze stát
nádoba na losování
prostorná místnost
rekvizity, pokud ak vitu chceme udělat jako show

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknu lístečků se stručným popisem modelových situací
REALIZACE AKTIVITY:
• V kruhu se s dětmi pobavíme o tom, že nás čeká výlet do Prahy. Sdělíme účel
této ak vity: vyzkoušet si a případně „natrénovat“ tady v klubovně (bezpečném prostoru), jak v určitých situacích, které nás mohou potkat, reagovat, jak
je řešit. Sdělíme, že bude ak vita probíhat formou přehrávání situací, které si
budeme losovat.
• Pravidla bezpečného přehrávání: na zemi viditelně oddělíme prostor, ve kterém se hraje a prostor aktuální reality (křídou, švihadly, židlemi – podle toho,
co je v prostoru k dispozici). Pokud kdokoli nebude vědět, jak v situaci dál,
„sekne se“ nebo nebude ch t situaci dohrát, má právo vystoupit ze zóny, kde
se hraje do reality a mluvit s ostatními, jak by situaci řešili oni, jak by mohl pokračovat. Až je připraven, vstupuje zpět do zóny hraní. Pokud nechce vstoupit
do role zpět, je nahrazen někým dalším.
• Losujeme situace. Hlavní hrdina situace si k sobě může vzít další osoby jako
spoluhráče.
• Přehráváme jednotlivé situace. Po každé ze situací je reflektujeme. Přehrávání
i reflexe se musí vejít do 5 minut (při počtu 8 klientů, při počtu 6 klientů je to
asi 6 minut), abychom dodrželi časový rámec 60 minut na celou ak vitu.
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10. Prodej sám sebe

Metodický list

Naši klien vyrůstající zpravidla v prostředí sociálního vyloučení se velmi často potýkají s problémy se sebeprosazením. Nejde jen o prosazení se ve většinové společnos , jak by se mohlo na první pohled zdát. Někteří z našich klientů se potýkají
i s problémy se sebeprosazením ve vrstevnické skupině, ve školním kolek vu, ale
i v rodinném prostředí. Tyto problémy souvisí se životem v sociálně vyloučených
lokalitách, tedy s nedostatečným začleněním ve většinové společnos . Na individuální úrovni pak mezi nejvýraznější problémy patří nedostatek znalos a dovednos
potřebných pro plnohodnotný život v našich kulturních a společenských podmínkách, a nízké sebevědomí.
Cílem tema ckého měsíce „Prodej sám sebe“ je podpořit klienty, žijící v prostředí sociálního vyloučení, v poznávání a rozvoji vlastní osobnos tak, aby byli schopni
vyjádřit své preference, názory, potřeby a požadavky, a případně je prosadit v kolek vu.

Téma: Prodej sám sebe
Název: Představ mě!
Zaměření: Sebepoznání, odbourání studu, prezentační
a komunikační dovednos
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Umět se zamyslet nad sebou a svými klady a zápory
Časová náročnost: 40 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

pozvánky pro členy skupiny
vy sknutý životopis
bělítko, propisky
deka na sednu , podložky na psaní

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit si životopis
REALIZACE AKTIVITY:
• Dva dny před ak vitou rozdáme klientům souhlasy pro rodiče. Klienty přivítáme na ak vitě a řekneme jim, že tato ak vita bude jiná. Rozdáme jim pozvánky. Odcházíme do parku. V parku si najdeme vhodné místo pro ak vitu. Každý
klient dostane za úkol vytvořit si svůj životopis. Klienty upozorníme na to, aby
si do svého životopisu napsali jen takové věci, které chtějí, aby o nich ostatní
věděli. Jejich životopis si budou číst ostatní.
• Zpracovaný životopis odevzdají pracovníkovi, který jméno na životopise zabělí. Klientům rozdáme zabělený životopis tak, aby se klientovi nevrá l jeho
vlastní.
• Klientům necháme 10–15 minut na pročtení životopisu. Klien začnou představovat člověka z životopisu, který dostali. S prezentací začíná klient, jehož
jméno je abecedně první. Na ostatních klientech je, aby z dané prezentace
poznali, o jakého klienta se jedná.
• Po každé prezentaci dostane klient formulář na zpětnou vazbu, který vyplní.
Pracovníci vyplněný formulář vyberou a začne prezentovat další klient.
• Po prezentaci všech životopisů proběhne diskuze ke zpětné vazbě.
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Téma: Prodej sám sebe
Název: Najdi sám sebe
Zaměření: Seznámení se s novými povahovými vlastnostmi, schopnost je
objek vně přiřadit k lidem, prezentace, odbourání studu,
sebepoznání, schopnost mluvit před skupinou
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Správné porozumění novým slovům a jejich významům,
ověření si schopnos tato slova dále správně využívat
Časová náročnost: 20 min. příprava, 40 min. vlastní ak vita

Téma: Prodej sám sebe
Název: Po stopách sebe
Zaměření: Sebepoznání, odbourání studu, prezentační
a komunikační dovednos
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Uvědomit si, že žijeme ve společnos ; zastavit se a přemýšlet
v bezpečném prostoru o tom, že lidé kolem mě mají spoustu
dobrých vlastnos ; trénovat dávání pozi vní zpětné vazby.
Časová náročnost: 20 min. příprava, 40 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky

Materiál a pomůcky

•
•
•
•
•

vy sknutý papír s vlastnostmi
nůžky
čistý tvrdý papír
lepidlo
fixy, pastelky

• tvrdý papír s nákresem cesty se šlápotami

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit a vy sknout pracovní list s nákresem cesty se šlápotami
• připravit propisky

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout list s vlastnostmi
REALIZACE AKTIVITY:
• Zopakujeme s klienty, kterému tématu se tento měsíc věnujeme. Na začátku
ak vity necháme prostor pro klienty na zopakování pojmu „vlastnost“. Pracovník může uvést jako příklad své povahové vlastnos , aby se klien lépe
orientovali.
• Každý si sám najde pro sebe bezpečný prostor v klubovně, kde se usadí. Pracovník každému rozdá čistý bílý papír. Klient na papír napíše své jméno (přezdívku) a papír si vyzdobí podle svého přání.
• Rozdáme klientům papír s vy sknutými vlastnostmi a dáme jim pokyn, aby si
papír přečetli a nastříhali. Klient si vybere, které vlastnos jej charakterizují
a nalepí si je na svůj papír.
• Proběhne „závěrečné kolečko“ o tom, jak bylo náročné vybrat vlastnost, která ho charakterizuje. Dáme prostor i ostatním klientům, co si myslí o výběru
vlastnos daného klienta. Společně můžeme zhodno t, zda klient vnímá sebe
sama jako „frajera“, nebo je skromný nebo realis cký.
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REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům oznámíme, že se této ak vity účastní i pracovníci. Klientům dáme
zadání: rozhlídni se kolem sebe a na každém kamarádovi v této místnos najdi
jednu věc: v čem je dobrý, za co ho obdivuješ, v čem by si chtěl být jako on,
čeho si na něm vážíš, v čem je podle tebe frajer, kvůli čemu ho bereš.
• Necháme prostor (cca 10 minut) na to, aby se každý zamyslel, a na každém členovi skupiny našel něco (viz. bod 1). Zdůrazníme, že nemluvíme nahlas, neříkáme ostatním, co na kamarádovi obdivujeme atd., necháváme si to pro sebe.
• Ukončíme fázi přemýšlení. Přesuneme se k pracovnímu listu. Klientům rozdáme pracovní list s cestou a šlápotami s m, že teď dáme dohromady, co jsme
všichni vymysleli.
• Vysvětlíme klientům, jak s pracovním listem pracovat. Nahoře všichni podepíší svůj list a pošlou jej kamarádovi po levici (od srdce). Kamarád po levici
vepíše do šlápoty to, čeho si váží, co obdivuje atd. na kamarádovi, jehož list
dostal. Takto pokračujeme, dokud se k nám nevrá náš vlastní list.
• Proběhne „závěrečné kolečko“ o tom, jak kdo vnímá, co o něm napsali, jestli
je z něčeho překvapený, jestli ho někdo zaskočil, jestli si to o sobě nemyslel,
atd. Do této reflexe se opět zapojí i pracovníci.
• Cílem je, aby všichni odcházeli v pohodě – proto, pokud se objeví nějaké nepříjemnos , je úkolem pracovníků tyto rozptýlit a udržet pohodu i po skončení ak vity.
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11. Setkání s jinakos , Setkání s jinakos II.

Téma: Prodej sám sebe
Název: Řekni, jaký seš!
Zaměření: Ak vita je zaměřena na rozvoj prezentačních dovednos ,
na odbourání studu, sebeuvědomění a sebepoznání
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 4 pracovníci
Cíl: Aby si každý klient z této ak vity odnášel koláž o sobě samém
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Lidé jsou různí, různě barevní, různě tvarovaní… Přesto jsme si v mnohém podobní.
Odlišnost nemusí být vidět hned na první pohled, může se skrývat ve schopnos
vnímání, způsobu myšlení, nebo v možnostech, které jsou nám nabízeny. Stejně tak
nemusíme být vždy schopni vidět to, že i přes nejrůznější rozdíly máme nakonec
všichni společnou minimálně jednu věc – jsme lidé.
Přehled o světě kolem nás je u našich klientů v převážné většině případů omezen
životem v prostředí silně ovlivněném sociálním vyloučením. Zároveň jsou naši klien chápáni většinovou společnos jako „jiní“. Ak vity pro rozvoj klíčových kompetencí realizované v tema ckém měsíci „Setkání s jinakos “ nejsou zaměřeny na
zjevnou jinakost, i když i ta je zde zčás tema zována. Tyto ak vity jsou zaměřeny
spíše na práci s jinakos , kterou si naši klien možná ani neuvědomují – jde o rozdíly
na úrovni myšlení a možnos , které jsou nám dány.
Vzhledem k aktuálním problémům v kolek vu klientů v klubovně jsme se rozhodli téma jinakos a tolerance rozvinout v dalším tema ckém měsíci, který byl
nazván „Setkání s jinakos II.“. V obou tema ckých měsících jsou, kromě rozvoje
vědomí o lidské různos obecně, ak vity zaměřeny také na rozvoj empa e, tolerance, sebepoznání, skupinové spolupráce, schopnos argumentace, rozhodování
a sebeprosazení. Ak vity jsou koncipovány interak vně.

Materiál a pomůcky
• noviny a časopisy
• nůžky a lepidla
• čistý tvrdý papír

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit pomůcky
REALIZACE AKTIVITY:
• Na začátku klientům představíme připravenou ak vitu a vysvětlíme, co se
očekává. Klientům řekneme, aby si zkusili v chos popřemýšlet o sobě samém, o svém životě. Klien mohou přemýšlet nad svojí minulos , budoucnos a přítomnos .
• Klienty pozveme ke stolu, kde jsou nachystané noviny a časopisy. Z těchto novin a časopisů si klien mohou vystříhat obrázky, které budou potřebovat na
vytvoření koláže o sobě. Pokud klient potřebný obrázek nenajde v novinách
nebo v časopisu, může si jej sám nakreslit.
• Hotovou koláž klient představí ostatním klientům. Po představení proběhne
i s pracovníky diskuze, při které budeme vycházet z celkového dojmu koláže
(upravenost, chao čnost, originalita). Společně se zamýšlíme nad m, co mohou znamenat prázdná, nezaplněná místa na papíře (pokud tam nějaká najdeme) nebo naopak plocha zaplněná do posledního místečka, obrázky přesahující plochu, které téma v koláži převládá (rodina, kamarádi, zájmy a jiné).
Dále můžeme společně diskutovat nad m, zda se v koláži více objevuje přítomnost, budoucnost nebo minulost.
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Téma: Setkání s jinakos
Název: Umíme si pomáhat
Zaměření: Setkání se s různými druhy pos žení, osobní zkušenost s tělesným
omezením, spolupráce při kompenzací individuálních omezení
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: skupinová – 10 dě , 5 pracovníků
Cíl: Seznámení se s různými druhy pos žení, vyzkoušet si na vlastní
kůži existenci s omezením (nevidomost, chybějící konče ny),
zlepšit schopnost spolupráce
Časová náročnost: 30 min. příprava, 40–60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•

chléb s paš kou
příborový nůž
10 x šátky na zavázaní očí a rukou
fotoaparát
kreslící potřeby
jednoduchý obrázek na A4
1 kus oblečení (nejlépe sukně)
kostky různých tvarů a forma, do které se budou vkládat podle různých tvarů

Realizace
PŘÍPRAVA:
• pracovníci připraví v prostoru klubovny jednotlivá stanoviště, na kterých budou klien zastavovat – jsou to: a) na rání půlky chleba; b) focení; c) kreslení;
d) oblékání; e) kostky.

• Jednotlivá stanoviště a úkoly:
a) Nevidomý musí za instrukcí bezrukého natřít půlku krajíce chleba a bezrukého nakrmit.
b) Nevidomý musí za instrukcí bezrukého vyfo t celou dvojici.
c) Nevidomý musí za instrukcí bezrukého namalovat obrázek, který slouží
jako předloha.
d) Nevidomý musí za instrukcí bezrukého obléct bezrukému sukni.
e) Nevidomý musí za instrukcí bezrukého vložit 5 kusů kostek různých tvarů
do nádoby přes šablonu – musí trefit správný tvar do správného prostoru.
• Pracovníci se snaží nechat hlavní instrukce a navigaci na klientech samotných,
v případě potřeby však zasahují. Zabezpečují také, aby se klien hýbali správným směrem, a koordinují jev případě, že některé stanoviště zabere dvojicím
víc času.
• Když se všechny dvojice vystřídají na všech stanoviš ch, vymění se ve dvojicích role a celá hra pokračuje znova.
• Když zase skončí celé kolo, odloží pracovníci šátky.
• Klien se společně s pracovníky posadí do kruhu a proběhne kolečko, ve kterém každý řekne:
◦ jaký má z hry celkový pocit
◦ co bylo pro něho těžší – nevidomost nebo když neměli ruce
◦ jak se jim spolupracovalo ve dvojici
◦ co si z ak vity odnáší

REALIZACE AKTIVITY:
• Do klubu je pozvaných 10 klientů. Je jim prezentována ak vita – půjde o to,
abychom si vyzkoušeli, jaké to je, když někdo nevidí a když někdo nemá ruce –
když si lidé musí navzájem pomáhat, aby mohli dělat věci, které děláme běžně
každý den. Každý z nás si vyzkouší obě dvě věci.
• Klien se za asistence pracovníků rozdělí do dvojic.
• Pracovníci klientům ukážou, jaké úkoly je čekají v této hře. Vysvětlí jim, že
každou dvojici bude provázet jeden pracovník a dohlížet, aby všechno bylo ok.
• Klien si ve dvojicích určí, kdo bude mít jaké omezení v prvním kole.
• Pracovníci zavážou „nevidomým“ oči a „bezrukým“ ruce za zády.
• Jednotlivé dvojice jsou přivedeny na stanoviště tak, aby na každém byla jedna
dvojice. Pracovníci vysvětlí „bezrukým“ klientům, v jakém směru budou splňovat jednotlivé úkoly (postupovat mezi stanoviš ).
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Téma: Setkání s jinakos
Název: Největší mrcha
Zaměření: Morální dilemata, schopnost argumentace a sebeprosazení
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Zprostředkovat zkušenost, že někdy se lidé dostanou do situace,
kdy jednají tak, že je těžké určit, jestli se zachovali „dobře“
nebo „špatně“.
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

• Klien se rozdělí do skupin podle toho, jakou postavu v příběhu vidí jako nejnevinnější.
• Potom skupiny diskutují. Diskusi můžeme mo vovat hrou na soud, kde každá
skupina představuje obhájce své postavy. Soudce je jeden z pracovníků, který pracuje se skupinovou dynamikou a dělá „proces“ napínavější. Po nějaké
době se na základě argumentů vyjádří, kterou postavu „osvobozuje“.
• Celou ak vitu zakončíme vystoupením z rolí a upozorněním na to, že neexistuje žádné správné řešení a poděkujeme klientům za nasazení a argumenty.

Materiál a pomůcky
• menší papíry a tužky/propisky
• příběh:
V jednom městě žije maminka se svou malou dcerou. Jsou moc chudé, protože žijí
samy a maminka nemá práci. Jednou, když už doma neměli opravdu nic k jídlu, dala
maminka dceři posledních 20 korun a řekla jí, aby šla koupit chleba. Dcera vzala peníze a šla do obchodu. Po cestě potkala svoji kamarádku, která šla taky zrovna na nákup, tak šly společně do večerky. Prodavačka ve večerce viděla, že holky mají peníze,
tak jim začala nabízet různé koblihy a žvýkačky, až z nich všechny peníze dostala.
Kamarádky snědly koblihy a žvýkačky, ale pak si dcera vzpomněla, že měla za peníze
koupit chleba, a že když všechny peníze utra la, nebudou teď mít s maminkou co
jíst. Začala brečet, protože jí to bylo líto. Kamarádka ji navedla, aby šla do „Interšpáru“ a chleba ukradla. Dcera nevěděla, co má dělat, tak šla a chleba opravdu ukradla.
Na krádež se přišlo u pokladny, prodavačky udělaly hrozný povyk, ale dcera s hla
utéct. Za mco šla dcera s chlebem domů, řekla sousedka o té krádeži v „Interšpáru“
mamince. Maminka se hrozně rozčílila a dceru zbila.

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit pomůcky
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům přečteme příběh výše, potom jim zopakujeme jednotlivé postavy
příběhu: maminka, dcera, kamarádka, prodavačka, sousedka (můžeme je napsat na tabuli nebo na nějaké viditelné místo, ale v pořadí, v jakém se postavy
vyskytují v příběhu). Příběh přečteme ještě jednou.
• Klientům dáme papíry a tužky a poprosíme je, aby na papír napsali všechny
postavy od „největší mrchy“ po nejmenší, tzn. podle míry viny.
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Příloha č. 1:

Téma: Setkání s jinakos II.
Název: Já mám rád, ty máš rád
Zaměření: Mezilidské vztahy, empa e, tolerance, pozi vní zpětná vazba,
sebepoznání
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Rozvinout vzájemné vztahy ve skupině klientů;
posílit schopnost empa e; posílit vzájemné dávání
zpětné vazby; zaměřit pozornost na pozi vní vlastnos klientů
Časová náročnost: 10 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

1. Kterou z těchto 4 pohádkových postav bych chtěl/a být?
a. Šípková Růženka
b. Čarodějnice
c. Vlk, který snědl Karkulku
d. Princ z Popelky
2. Kdybych si mohl/a vybrat, kam bych šel/šla na dovolenou?
a. K moři
b. Na hory
c. Zůstal/a bych doma
d. Na opuštěný ostrov

Materiál a pomůcky
• papíry, fixy, propisky

Realizace
PŘÍPRAVA:
• pro každého účastníka připravíme 2 papíry velikos A4
REALIZACE AKTIVITY:
• Na úvod se účastníci shromáždí uprostřed místnos . Ten, kdo ak vitu vede,
postupně čte jednotlivé otázky a možnos podle přílohy č. 1. Každá ze 4 možnos patří do jednoho kouta. Účastníci si vždy mají vybrat jednu možnost
a podle své volby se přesunou do kouta, kam patří jejich volba. Je potřebné
na úvod účastníkům vysvětlit, že z daných možnos by si vždy měli jednu vybrat, i když to třeba není ta, kterou by oni sami nejvíc chtěli. Každý by se měl
rozhodovat sám za sebe, neřídit se podle ostatních – tato ak vita není o tom,
kdo je s kým kamarád, ale o tom, co všechno máme rádi. Je také důležité, aby
bylo toho, kdo ak vitu vede, dobře slyšet.
• Každý klient dostane jeden list A4, na kterém je před štěná tabulka s otázkami podle přílohy č. 2. Každý klient si sám vyplní tabulku podle sebe – je důležité, aby klien navzájem neznali své odpovědi. Pracovník pak papíry sesbírá
a v náhodném pořadí přečte odpovědi. Účastníci ak vity musí hádat, koho
odpovědi čte. Je důležité, aby se účastníci neprozradili, když se čte jejich papír.
• Každý účastník si na čistý list A4 obkreslí vlastní dlaň. Pak si každý na záda
připne svou dlaň – u připínání můžou účastníci spolupracovat. Úkolem každého účastníka je pak napsat všem ostatním na záda do jejich dlaně jednu
věc, která se mu na daném člověku líbí, kterou má na něm rád, za co ho chce
pochválit. Nakonec si každý přečte svou dlaň a v kolečku řekne, co ho potěšilo
a poděkuje ostatním.
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3. Které z těchto zvířat bych chtěl/a mít doma?
a. Želvu
b. Křečka
c. Koně
d. Hada
4. Na jaký film bych šel/ šla do kina?
a. Na pohádku
b. Na roman cký film
c. Na akční film s Jackiem Chanem
d. Na komedii
5. Které z těchto povolání bych si nejspíš vybral/a?
a. Módní návrhář/ka
b. Ošetřovatel/ka zvířat v ZOO
c. Poli k/čka
d. Opatrovatel/ka starých lidí
6. Kdybych měl/a být slavný, chtěl/a bych, aby to bylo jako:
a. Zpěvák/zpěvačka
b. Sportovec/sportovkyně
c. Herec/herečka
d. Tanečník/tanečnice
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7. Kdybych si měl/a vybrat z těchto květů, vybral/a bych si:
a. Pampelišku
b. Tulipán
c. Růži
d. Hřebík

14.

Z těchto vlastnos se mi nejvíc líbí:
a. Když má někdo smysl pro humor
b. Když je někdo odvážný
c. Když někdo pomáhá ostatním
d. Když je někdo chytrý

8. Z těchto zpěváků a zpěvaček bych chtěl/a nejvíce potkat:
a. Karel Go
b. Dara Rolins
c. Hannah Montana
d. Notar Mary

15.

Na lidech se mi nejvíc nelíbí:
a. Když ostatní mlá
b. Když ze sebe moc dělají
c. Když se pořád nudí
d. Když jsou falešní

9. Kdo z těchto lidí je mým vzorem?
a. Rodiče
b. Někdo jiný z rodiny
c. Někdo slavný (fotbalista, zpěvačka, tanečnice, herec…)
d. Někdo z mých kamarádů

16.

Kdybych si měl/a vybrat dárek, bral/a bych:
a. Počítačovou hru
b. Nové oblečení
c. Pastelky a fixy
d. Výlet

10.

Kdybych si měl/a vzít s sebou jednu věc na opuštěný ostrov, vzal/a bych si:
a. Mobil
b. Pero a papír
c. Jídlo
d. Oblečení

17.

Kdybych si mohl/a vybrat, kolik dě budu jednou mít, chtěl/a bych:
a. 1–2
b. 3
c. 4
d. 5 a víc

11.

Kdybych se měl/a změnit na zvíře na 1 den, chtěl/a bych být:
a. Opice
b. Motýl
c. Del n
d. Lev

18.

Co mi vždy zlepší náladu:
a. Kamarádi
b. Dárek
c. Hudba
d. Já sám/ sama

12.

Z ročních období mám nejraději:
a. Jaro
b. Léto
c. Podzim
d. Zimu

19.

Z těchto barev bych si vybral/a:
a. Modrou
b. Červenou
c. Zelenou
d. Žlutou

13.

Z těchto jídel bych si vybral/a:
a. Řízek a salát
b. Palačinky
c. Zeleninový salát
d. Čočkovou polévku

20.

Nejraději slavím:
a. Vánoce
b. Narozeniny
c. Začátek léta
d. Vysvědčení
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Příloha č. 2
Oblíbená barva
Oblíbené jídlo
Člověk, kterému bych se chtěl/a podobat (můj vzor)
Země, do které bych se chtěl/a jednou podívat
Oblíbený den v týdnu
Oblíbený předmět ve škole
Jednou bych chtěl/a být
Oblíbené zvíře
Oblíbený film

Metodický list
Téma: Setkání s jinakos II.
Název: Apokalypsa
Zaměření: Rozvoj skupinové spolupráce, mezilidské vztahy
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8–10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Uvědomění, že není dobré odsuzovat lidi podle prvního dojmu
a rozvoj skupinové spolupráce
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• barevné papíry
• tabule, křídy

Oblíbená pohádka
Největší radost mi udělá
Oblíbený předmět ve škole

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit a vy sknout kar čky s postavami + kar čky s charakteris kami postav
REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty uvedeme do děje. Svět zachvá la epidemie neznámé nemoci, při které ve velkém umírají lidé. Existuje jeden jediný ostrov, kam se tato nemoc
ještě nedostala a ten je jedinou záchranou. Háček je v tom, že na ostrov odplouvá poslední loď, kde zbývají místa pro 3 lidi.
• Klientům rozdáme kar čky s postavami, které budou představovat (např. lékař, zloděj, uklízečka, černoch…). Jejich úkolem bude společně vybrat postavy,
které se dostanou na loď a zdůvodnit proč.
• Zeptáme se klientů, jestli je jejich rozhodnu konečné, jestli opravdu dobře
zvážili, koho vlastně zachraňují. Připomeneme jim, že o těchto lidech vlastně
neví nic bližšího.
• K jednotlivým postavám prozradíme jejich charakteris ky, které by měly zvrát pohled na danou postavu (např. lékař – odmítá léčit kohokoli jiného, než
bílé a bohaté lidi) – pro přehlednost je napíšeme na tabuli.
• Necháme klienty, aby znovu zvážili, které 3 postavy zachrání – opět by měli
uvést důvody. Pokud se klien rozhodnou, hra končí – pravděpodobné ale je,
že se nebudou moci rozhodnout a v tomto případě hru ukončí pracovník.
• Po skončení hry se s klienty posadíme do kruhu a diskutujeme o hře. Jak jste
se cí li, když jste měli rozhodnout o životě nebo smr někoho druhého? Jaké
bylo rozhodnou se, koho vzít na loď? Jaké to pro vás bylo, když jste se dozvěděli bližší informace o postavách? Změnilo to nějak váš pohled? Co bylo podle
vás smyslem této hry?
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PONÍŽENĚ

ZPRUZENĚ

ZAMILOVANĚ

V KLIDU

HLOUPĚ

ŠPATNĚ

VESELE

BLÁZNIVĚ

VYČERPANĚ

UKŘIVDĚNĚ

NAŠTVANĚ
VYSTRAŠENĚ
AGRESIVNĚ

PŘÁTELSKY
ZNECHUCENĚ

NEPOSLUŠNĚ

RADOSTNĚ
POVZBUZENĚ
NORMÁLNĚ

ZMATENĚ
NADŠENĚ
PLNÝ ENERGIE
UNAVENĚ

REALIZACE AKTIVITY:
• Účastníci musí posbírat všechny papírky s jednotlivými pocity, které najdou
v prostoru.
• Lístky se shromáždí na stole kolem papíru, který leží uprostřed stolu a na kterém je napsané „CÍTÍM SE…“. Účastníci se shromáždí kolem stolu.
• Lístečky se rozdají mezi klienty tak, aby měli všichni stejně. Pak následuje kolečko, kdy se postupně čtou pocity z papírků a pak se lepí na papír v souvislos s m, jestli je účastníci považují za pozi vní nebo nega vní. Průběžně se
o jednotlivých pocitech diskutuje a účastníci můžou vykládat, jak jim rozumí
a s čím se jim spojují.
• Klien jsou pak rozděleni do dvojic – jejich úkolem je zahrát modelovou situaci, kterou si vyberou. Mají ji zahrát jenom krátce, stačí několik vět. Po každé
scénce se ptáme nejdřív aktérů, jak se u toho cí li – při popsání emocí si můžou pomoct našim seznamem pocitů. Pak se ptáme i ostatních klientů, co si
o tom myslí. Dvojice má pak situaci zahrát ještě jednou tak, aby se oba aktéři
cí li dobře.

VINNĚ

PŘÍPRAVA:
• pracovník rozstříhá 1 tabulku pocitů na jednotlivé pocity, které různě rozmís
po prostoru klubovny

PŘEKVAPENĚ

Realizace

ODHODLANĚ

• 2 x tabulka s paletou pocitů (viz. příloha č. 1)
• 1 plakát (větší papír), kde je uprostřed napsáno „CÍTÍM SE…“, po stranách jsou
pozi vní a nega vní „smajlíky“
• předem připravené modelové situace

NAMYŠLENĚ

Materiál a pomůcky

PODEZÍRAVĚ

SPOKOJENĚ
V ŠOKU

ZNUDĚNĚ

Téma: Setkání s jinakos II.
Název: Paleta pocitů
Zaměření: Uvědomění si různos pocitů a emocí,
zvýšení schopnos empa e
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozšířit představu účastníků o jednotlivých pocitech a emocích
a situacích, ve kterých je můžou zažít; umožnit účastníkům
prožít tyto emoce v situacích z běžného života, popsat je a vcí t
se do jiných lidí
Časová náročnost: 15 min. příprava, 45–60 min. vlastní ak vita

Příloha č. 1: CÍTÍM SE…

ŠŤASTNĚ

Metodický list
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Příloha č. 2: MODELOVÉ SITUACE
1. Dva kamarádi jdou po ulici – jeden z nich vidí v obchodě kopačky, které by si
chtěl koupit, ale nemá dost peněz. Kamarád se mu za to posmívá …
2. Dva spolužáci si společně malují. Jeden z nich odběhne na záchod – když se
vrá , vidí, že jeho obrázek je počmáraný. Začne obviňovat svého kamaráda
bez toho, aby viděl, co se stalo.
3. Holka a kluk se jdou projít do města. Když kluka pozdraví jeho spolužačka ze
školy, začne holka žárlit a být na něho hnusná.
4. Mamka vaří oběd, který tátovi nechutná, a proto ji chce zbít.
5. Jedna kamarádka řekne té druhé své tajemství a poprosí ji, aby to nikomu
neříkala. Druhá kamarádka však na to nehledí a řekne tajemství dál. Ostatní
pak holku pomlouvají.

Metodický list
Téma: Setkání s jinakos II.
Název: Svět jako mozaika
Zaměření: Rozvoj všeobecného přehledu
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8–10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Seznámení se zvyky a tradicemi různých kultur,
rozšíření všeobecného přehledu, zlepšení schopnos
spolupráce a tolerance k jinakos
Časová náročnost: 10 min. příprava, 50 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

barevné papíry
větší papír, např. flipchartový
nůžky
pastelky, fixy, psací potřeby
rekvizity k scénkám – např. oblečení, šátky, brýle…

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout obrázky osob z různých etnik a kultur + pojmenování těchto osob
REALIZACE AKTIVITY:
• S klienty si společně vysvětlíme, co je to mozaika.
• Jednu mozaiku si společně vyrobíme. Půjde o „mozaiku kultur/etnik“. Klienty
vyzveme, aby rozstříhali barevné papíry na menší kousky – na každý kousek
napíšeme označení příslušníka některé z kultur/etnik, se kterými se můžeme
ve světě setkat (např. Indiáni, Romové, Inuité…). U každé kultury/etnika se
krátce zastavíme a diskutujeme, co o ní, jejich příslušnících víme (jak vypadají, kde žijí, jaké mají zvyky, zajímavos …). Tyto popsané papírové kousky
nakonec nalepíme na větší papír tak, aby tvořily mozaiku. Na této mozaice si
vysvětlíme rozmanitost lidí, kultur a pestrost světa. Mluvíme s klienty o tom,
že rozmanitost je přirozená věc, a že „jiné“ neznamená „špatné“.
• Na stůl rozházíme obrázky osob z různých kultur a etnik a pojmenování těchto
osob. Klien budou mít za úkol přiřazovat osobu a pojmenování.
• Nakonec se klien rozdělí do skupinek a dostanou k dispozici rekvizity. Každá
skupinka si vylosuje několik (podle počtu) lístečků s označením příslušníků
různých kultur/etnik. Klien dostanou za úkol se převléci za člověka, kterého si vylosovali a zahrát scénku (např. typická činnost pro daného člověka).
Ostatní budou hádat, o koho jde.
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12. Barevný svět

Metodický list

Barvy jsou v naší společnos jedním z důležitých komunikačních kanálů, mají vliv
na lidskou psychiku, zároveň každá z barev nese určitou symboliku. Barvami jsme
doslova obklopeni a jejich rozlišování patří mezi základní dovednos , kterým se dě
učí již od malička. Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli do programu na rozvoj
klíčových kompetencí zařadit tema cký měsíc „Barevný svět“ byl fakt, že řada našich klientů, často i těch, kteří už navštěvují základní školu, má problém s rozeznáváním a pojmenováváním barev. Dalším důvodem byla snaha intenzivněji zapojit do
ak vit mladší klienty, kteří ještě neumí číst a psát.

Téma: Barevný svět
Název: Všechny barvy světa
Zaměření: Abstraktní myšlení, práce s náladami a emocemi,
mul kulturní výchova
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 3–4 pracovníci
Cíl: Rozvoj abstraktního myšlení, zlepšení sebepoznání,
získaní nových vědomos o jiných kulturách
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

velké barevné papíry v 6 barvách
post-it lístky
lepící páska, dostatečný počet barviček
připravené lístky s podstatnými jmény a vlaječkami
jednoduchá mandala pro každého účastníka ak vity
vhodná hudba (je možné použít jakýkoliv mix relaxační nebo jiné, pro klienty
vhodné, spíše klidnější hudby z youtube.com)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vytvořit lístky s podstatnými jmény, které budou klien přiřazovat k barvám
• pověsit na zeď v prostoru velké barevné papíry
• stáhnout z internetu hudbu
• vy sknout jednoduché mandaly
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci si klienty rozdělí do dvojic nebo trojic tak, aby s každou dvojicí/
trojicí byl jeden pracovník.
• Každý klient si na úvod může vybrat jednu jednoduchou mandalu na velkos
papíru A5 . Může si vybrat jenom tři barvy, kterými mandalu vybarví. Každý by
si měl vybrat barvy, které se mu nejvíc líbí. Klien vybarvují v malých skupinkách (dvojicích/ trojicích).
• Po vybarvení mandaly mají klien za úkol seřadit své pastelky podle toho,
která se jim líbí nejvíc a která nejmíň. Ke každé z nich mají vymyslet přirovnání
– např. červená jako … Přirovnání napíší klien na post-it lístek a nalepí ho na
velký papír stejné barvy, ke které se váže dané přirovnání.
• Každá skupinka klientů pak dostane post-it lístečky s už napsanými podstatnými jmény (např. dobrosrdečnost, smutek, klid, rozum, …). Tyto lístky pak
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mají po vzájemné dohodě (ve dvojici nebo trojici) přilepit na papír té barvy,
ke které se jim dané slovo hodí.
• Každý tým dostane jeden speciální papírek, na kterém bude podstatné jméno
společně s vlajkou cizí země. Skupinka bude mít za úkol uhodnout, jaká barva
v dané zemi náleží k danému slovu (např. ve Španělsku je černá barvou slavnostní).
• Na závěr si sedneme všichni do kruhu a přečteme si, jaké slova přiřadili klien
k různým barvám – budeme o tomto výběru diskutovat a zamyslíme se víc nad
rozličnými významy, které jsou barvám přisuzované v různých kulturách.

Metodický list
Téma: Barevný svět
Název: Všichni jsme lidé
Zaměření: Tolerance, komunikace, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 8–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Uvědomění si, že všichni lidé mají stejnou hodnotu,
bez ohledu na barvu ple
Časová náročnost: 15 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• „novinové“ články (viz. příloha )
• rekvizity na přehrávání situací

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout „novinové“ články
REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty krátce seznámíme s tématem fyzické odlišnos lidí. Klientů se ptáme,
s jakými typy lidí už se setkali, jak na ně to lidé působili.
• Rozdáme klientům články do dvojic, aby si je přečetli a připravili si příběh ze
článku jako scénku.
• Poté každá dvojice přehraje scénku ostatním. Po každé scénce probíhá diskuse, co bylo v příběhu „rasis ckého“.
• Na závěr shrnu , o čem celá ak vita byla, co si z ní klien odnáší, co se jim
líbilo/nelíbilo.
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Příloha:
ČERNOCH SE VLOUPAL DO DOMU! CHTĚL HO VYKRÁST?!
NEW YORK, 10. dubna 2014 ve večerních hodinách obyvatel bohaté čtvr města
New York zavolal místní policii, že do jednoho z luxusních domů se vloupá černoch.
Na místo okamžitě přijel policista a vyzval muže, ať vyjde z domu. Muž odmítl.
Tvrdil, že je profesor z Harvardovy univerzity a řekl policistovi, ať si s ním moc nezahrává. Policista černocha zatknul za nepřístojné chování.
Při výslechu na policejní stanici se zjis lo, že černoch mluvil pravdu – byl to profesor a dům byl jeho. Velitel policie podal dodatečné vysvětlení: „Do domu se profesor
vloupal oknem, protože si doma zabouchnul klíče.“
/Autor: Petra Vomáčková/

My v redakci si přesto myslíme, že Číňané a jim podobní, se své touhy po našich
kočičkách a pejscích jen tak nevzdají.

BOMBA V LETADLE?
PRAHA, 2. června 2014 na Le š Václava Havla byl na několik hodin zadržen muž z Iráku.
Ochranka měla podezření, že se snaží na palubu letadla propašovat bombu.
K případu se vyjádřil i velitel ochranky: „Muž byl podezřelý už na první pohled. Byl
snědý, na hlavě měl turban. Muž vypadal nervózně a pořád sledoval svůj mobil. Měli
jsme obavy, že by mohl ohrozit další cestující.“
K celé situaci se po propuštění z vyšetřovací místnos vyjádřil i sám zadržený
Abdul Ali: „Jednání ochranky se mě opravdu dotklo. Šlo o velké nedorozumění. Sledoval jsem mobil, protože moje žena dnes rodila. Teď už můžu jen děkovat Alláhovi,
že vše dobře dopadlo. Narodil se mi zdravý syn.“
/Autor: Karel Bednář/
Aljašské listy, 25. 3. 2014
ZÁHADA MRTVÝCH MEDVĚDŮ
V minulém týdnu bylo nalezeno poblíž městečka Elmo na Aljašce několik mrtvých
ledních medvědů bez tlap. Pachatel za m nebyl odhalen.
Náčelník místní policie k tomu řekl: „Podle mě to určitě byla skupina těch Eskymáků. Jsou to primi vové s těma jejich šikmejma očima v iglů.“
Naše redakce zjis la, že se již asi dva roky potuluje po Aljašce banda pytláků
a obchodníků se zvířaty.
Další informace dodáme, jak je zjis me.
Hrom, 15. 6. 2013
NA ŽIŽKOVĚ PŘIBÝVAJÍ ČÍNSKÉ RESTAURACE A UBÝVAJÍ ZVÍŘATA!
V Pražské čtvr Žižkov bylo za poslední rok otevřeno několik nových restaurací.
V souvislos s m se objevují s žnos obyvatel, že se jim ztrácejí domácí mazlíčci.
Jednu takovou s žnost jsme dostali i my v redakci, paní Bohuslava K. napsala:
„Mám doma asi 20 koček, sice mám každou chvíli koťátka, ale od té doby, co je vedle
ta ťingťong restaurace, jsem neviděla svého nejstaršího kocourka. Je mu už 25 let.“
Praporčík Maňas, mluvčí Pražské policie, se k situaci vyjádřil takto: „Kde jste přišli
na to, že se ztrácejí zvířata? Nám nikdo nic nehlásil. Paní K. je známá po celém Žižkově, že ani neví, kolik těch koček doma má.“
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Metodický list
Téma: Barevný svět
Název: Barevné hry
Zaměření: Orientace v prostoru, postřeh, rozeznávání barev,
ohleduplnost vůči spoluhráčům
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Nácvik orientace v prostoru, zvyšování postřehu
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• barevný a bílý papír
• barevné stuhy

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nachystat prostor klubovny na pohybové hry (přesunout na jedno místo stoly
a židle)

na vlakové nádraží Hradec Králové.“ Vlak se žlutou stužkou dvakrát objede
hlavní nádraží a vydá se na cestu na nádraží Hradec Králové. Následuje další
vlak a další nádraží, až všechny vlaky odjedou. Pak pracovník vyhlásí odjezd
všech vlaků na hlavní pražské nádraží a hra pokračuje.
HRA „CO MÁ STEJNOU BARVU“:
• Pracovník si vezme do ruky jednobarevné díly stavebnice šes různých barev (bílá, červená, zelená, modrá, žlutá, černá). Když pracovník ukáže jednu
barvu, klient nemá říkat její název, ale jmenovat co nejvíce předmětů, které
mohou danou barvu mít.
HRA „ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU“:
• Úkolem této hry je chy t, dotknout se, najít určitou barvu, kterou ukazuje
pracovník. Dě mohou barvu ukazovat na svém oblečení, na oblečení svého
kamaráda nebo na předmětech, které najdou v klubovně.
Na závěr ak vity si pohovoříme s klienty o tom, zda se naučili nějaké nové barvy.
Jaké hry se jim líbili? Jak se při hraní her cí li?

REALIZACE AKTIVITY:
• Tuto ak vitu dětem představíme jako ak vitu plnou barevných her. Hry, které
si s dětmi zahrajeme, se jmenují barevný domeček, na vlaky a nádraží, co má
stejnou barvu a čáp ztra l čepičku.
HRA „BAREVNÝ DOMEČEK“:
• Nakreslíme na zemi několik velkých kruhů, pro každou skupinu dě jeden a do
jeho středu dáme praporek nebo jiné označení (kostku, kuželku – pro každý
kruh jinou barvu). Nakreslené kruhy představují domečky. Na povel pracovníka se dě postaví do kruhů, každá skupina do jednoho. Na další znamení se
dě rozběhnou volně po klubovně a na smluvený signál (úder do bubínku) se
vracejí zpět do svého domečku.
HRA „NA VLAKY A NÁDRAŽÍ“:
• Pracovník utvoří z dě několik menších skupin. V každé skupince určí jednoho strojvůdce, který obdrží stužku určité barvy. Do rohů umís obrázek vždy
jednoho nádraží. Pracovník se postaví doprostřed, kde je umístěno hlavní nádraží a řekne: „Všechny vlaky přijíždějí na hlavní nádraží.“ Dě stojí v zástupu,
mají ruce na ramenou předcházejícího dítěte, a tak tvoří vlak. První dítě jako
strojvůdce drží barevnou stužku. Všechny vlaky přijedou na hlavní nádraží,
dvakrát ho objedou a zůstanou stát. Poté pracovník řekne: „Žlutý vlak odjíždí
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Metodický list
Téma: Barevný svět
Název: Barvy a nálady
Zaměření: Iden fikace, úsudek
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Schopnost mít vlastní názor, nácvik objek vního úsudku
Časová náročnost: 20 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Vypíšeme si na tabuli postavy, řekneme si jejich charakteris ku a klien budou mít za úkol ke každé postavě přiřadit barvu. Poté si v kruhu řekneme,
kdo ke komu jakou barvu přiřadil a proč, co by podle něj daná barva mohla
znamenat.
• Na zem rozložíme obrázky s barvami a klien mají za úkol přiřadit k barvám
vlastnos .
• V závěru prozradíme, co která barva znamená.

Materiál a pomůcky
• pohádka
• barevná kolečka
• zalaminované charakteris ky barev

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nachystat prostor v klubovně tak, aby tam byla 2 pracovní místa pro 2 skupinky klientů (možno na stolech nebo na zemi)
• vyhledat charakteris ky základních barev
• stáhnout z internetu hudbu
REALIZACE AKTIVITY:
• Na začátku ak vity hrajeme s klienty hru „čáp ztra l čepičku – pro uvědomění
barev (jak se která barva jmenuje, jak vypadá a které předměty danou barvu
mohou mít).
• Přečteme si příběh o farářových uších:
Jednou přinesl lovec domů dvě housata a dal je své ženě. Pravil: „Pozval jsem
faráře na oběd. Pěkně ty ptáky upeč. Jedno bude pro mne a druhé pro faráře.“ Žena nic neřekla, ale rozzlobilo ji to, protože s ní muž ke stolu nepočítal.
Upekla ptáky, jak nejlépe uměla, a aby se svému muži poms la, obě housata
snědla. Když přišel farář, žena mu řekla: „Utečte, pane faráři, můj muž mi říkal,
že vám uřízne obě uši. To, že vás pozval k obědu, je jen záminka, aby vás sem
nalákal.“ Farář už víc neposlouchal a hned byl ze dveří. Sotva zmizel, vrá l se
manžel a hned se ptal, jestli už farář přišel. „Ach ano, byl zde, ale nechtěl na
tebe čekat, vzal si housata a šel pryč.“ Muž se otočil a běžel za farářem. Ještě
ho zahlédl a křičel za ním: „Pane, nechej mi alespoň jedno!“ „Ani jedno, ani
dvě!“ zavolal farář a přidal do běhu1.
1)
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Zdroj: JINDŘIŠKA DRAHOTOVÁ. ESPERANTO [online]. [cit. 29. 01. 2014].
Dostupný na WWW: h p://esperanto.wz.cz/drahotova/pohadky.pdf
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Metodický list
Téma: Barevný svět
Název: Svět naruby
Zaměření: Interakce, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Nácvik kooperace a komunikace klientů ve skupině,
rozvoj fantazie
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

2× velký papír
temperové barvy + štětce a kelímky na vodu
pro případ, že budou klien sedět na zemi – koberečky na sednu
vhodná hudba (je možné použít jakýkoliv mix relaxační nebo jiné, pro klienty
vhodné, spíše klidnější hudby z youtube.com)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nachystat prostor v klubovně tak, aby tam byla 2 pracovní místa pro 2 skupinky klientů (možno na stolech nebo na zemi)
• stáhnout z internetu hudbu
REALIZACE AKTIVITY:
• Na začátku ak vity hrajeme s klienty hru „molekuly“ (klien pobíhají po místnos , pracovník vykřikuje čísla – klien podle toho vytváří skupinky např. po
třech, po pě ) tak, aby posledním číslem bylo 4. Ve vzniklých čtveřicích budou
klien dále pracovat.
• Zadání ak vity je „namalovat ve čtveřicích svět naruby“. Aby skupinky mezi
sebou nesoutěžily (nebo se klien nehádali, kdo má lepší obraz), může jedna
skupina malovat město a druhá přírodu.
• Při práci jde o to, aby klien mezi sebou komunikovali a domlouvali se, co jak
namalují. Zároveň jde o procvičení fantazie: „naruby“ znamená, že věci nemají svoje pravé barvy (např. zelené sluce, oranžový mrak, fialová tráva)
• Pro navození příjemné atmosféry při práci je možné pus t nějakou relaxační
hudbu.
• Klientům dáme dostatek prostoru pro práci. Když obě skupinky obrazy dokončí, navzájem si je zhodno (jde o to, aby se klien nestyděli chválit druhé,
proto je úkolem, aby každý řekl, co se mu na daném obrazu líbí (stačí 1 věc),
může se také třeba zeptat, kdo danou věc maloval a ocenit přímo malíře).
• V úplném závěru společně obrazy vyvěsíme v klubovně.
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13. Cesta kolem světa
CESTUJEME EVROPOU, CESTUJEME ASIÍ, CESTUJEME PO SVĚTĚ
Cestování dává člověku možnost poznat cizí země, odlišné kultury, zvyky a tradice.
Cestováním si můžeme rozšířit obzory a poznat, jak žijí lidé v různých částech světa.
Naši klien mají ve většině případů jen málo možnos , jak se vymanit ze života v sociálně vyloučené lokalitě. Hlavním mo vem pro vytvoření programu rozvoje
klíčových kompetencí „Cesta kolem světa“ bylo zlepšit všeobecný přehled našich
klientů, atrak vní formou jim nabídnout informace o různých zemích a kulturách.
Elementární znalos o zemích světa a jejich obyvatelích patří k základní vzdělanos ,
a jsou potřebné k úspěšnému absolvování povinné školní docházky.
Soubor ak vit pro rozvoj klíčových kompetencí „Cesta kolem světa“ byl vytvořen
tak, aby měli klien možnost v bezpečí klubovny poznávat různé země a kultury
zážitkovou formou a pokud možno všemi smysly. Ak vity tedy nejsou zaměřeny jen
na zlepšování obecného přehledu a informovanos o různých zemích a kulturách.
Jejich cílem je také rozvíjení spolupráce a komunikace mezi klienty, představivos
a fantazie, práce s textem, orientace v mapách, trénink jemné i hrubé motoriky
atd. Jednotlivé země a oblas , kterými byly tema cky inspirovány, byly vybírány na
základě uvážení pracovníků i zájmu klientů. Protože ak vity s mo vem cestování
vyvolávaly u našich klientů pozi vní ohlasy, byly vytvořeny další ak vity v podobném duchu. Vnikly tak ak vity celkem ke třem tema ckým měsícům: „Cestujeme
Evropou“, „Cestujeme Asií“ a „Cestujeme po světě“. Protože tyto tema cké měsíce
vznikly v přímé návaznos , byly shrnuty v jeden tema cký celek nazvaný „Cesta
kolem světa“.
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Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Austrálie
Zaměření: Práce s informacemi, interakce, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Klien získají nové informace o Austrálii,
procvičí spolupráci ve skupině a práci s informacemi
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• pracovní list – Křížovka – Kam dnes cestujeme?
• video: Austrálie – naše cesta a Austrálie – tajemství rudého kon nentu (zdroj:
youtube.com)
• notebook
• flipchartový papír, na němž je předkreslená křížovka pro společné doplnění
• vlajka Austrálie – obrázek
• obrázky australských zvířat (kolibřík, krokodýl, wombat, emu, klokan, koala…)

◦ Kolibřík – rychlé mávání rukama a běh
◦ Krokodýl – plazení nebo běh po 4 tak, aby byl klient co nejnižší
◦ Wombat – rychlý běh po 4
◦ Emu – běh po 2 s prohnutými zády a hlavou téměř v záklonu
• Po skončení této ak vity pus me klientům připravená videa s australskou téma kou – nejdříve Austrálie – tajemství rudého kon nentu, v případě zájmu
klientů poté i Austrálie – naše cesta. Video můžeme průběžně doplňovat informacemi (např. v Tajemství rudého kon nentu je slyšet hraní didgeridoo,
apod.)
• Ak vitu uzavíráme u mapy světa, kde si ukážeme, kde Austrálie leží – ptáme
se klientů, co si zapamatovali a co si z ak vity odnáší, co se jim nejvíce líbilo.
Výherce křížovky nalepí na mapu vlajku Austrálie.

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout pracovní listy – Křížovka – Kam dnes cestujeme? (viz příloha)
• připravit na flashdisk videa k promítnu
• překreslit křížovku na flipchartový papír a nalepit na tabuli v klubovně
• vy sknout vlajku Austrálie
• vy sknout obrázky zvířat
REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty uvítáme, ale neprozrazujeme jim, jaké je téma dnešní ak vity.
• Každý klient jednotlivě má za úkol vyluš t křížovku a přijít tak na to, o jaké
zemi se dnes budeme učit. Klien dostanou pracovní list Křížovka – Kam dnes
cestujeme? a nápovědové lístečky (ty jsou součás pracovního listu). Klienty
necháme nejprve samostatně pracovat. Ten, kdo vyhraje, bude mít tu „čest”
v závěru ak vity přilepit na mapu světa vlajku Austrálie.
• Poté, co klien dokončí samostatnou práci, společně doplňujeme křížovku na
flipchartu, čímž si klien kontrolují správnost svých křížovek. Zároveň se bavíme o tom, co jednotlivá slova znamenají a proč jsou spojena právě s Austrálií.
• Další ak vita je pohybová. Klientům ukazujeme obrázky jednotlivých zvířat,
klien je pojmenovávají a předvádí, jak se tato zvířata pohybují. Klien si mohou dát „závody“, musí se ovšem pohybovat jako konkrétní zvíře:
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Příloha:
NÁPOVĚDA:
KLOKAN, EUKALIPTUS, OSTROV, WOMBAT, DIDGERIDOO, BUMERANG, KOALA,
ABORIGINI,CANBERRA2

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Afrika – kolébka lidstva
Zaměření: Poznání nové země, jejich tradic, zvyků;
rozvoj všeobecného přehledu
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Rozšířit všeobecný přehled klientů, poukázat na problém hladu
a tře ho světa
Časová náročnost: 45 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2) Zdroje obrázků:
Klokan: AUTOR NEUVEDEN. ZŠ Želechovice nad Dřevnicí[online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.zszelechovice.cz/25937n-matema cky-klokan
Eukalyptus: AUTOR NEUVEDEN. Rostliny – semena.cz [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.rostliny-semena.cz/cz/clanky-semena-osiva-tropicke-a-subtropicke-rostliny/eukalyptus-blahovicnik-eucalyptus-semena/
Ostrov: AUTOR NEUVEDEN. Idnes.cz [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný nah p://zpravy.idnes.cz/ sice-ziznivych-velbloudu-oblehaji-australskou-obec-chysta-se-odstrel-1ou-/zahranicni.aspx?c=A091127_120801_zahranicni_ipl
Wombat: AUTOR NEUVEDEN.TheDodo[online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.thedodo.com/6 -reasons-wombats-are-excep o-620083537.html
Didgeridoo: AUTOR NEUVEDEN. Noncyclopedia.wikia.com [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný nah p://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Didgeridoo.jpg
Bumerang: AUTOR NEUVEDEN. ireceptar.cz [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.ireceptar.cz/zajimavos /jak-vyrobit-bumerang-polevka-minestrone-a-jak-vyrobit-kus/
Koala: AUTOR NEUVEDEN.OneKind[online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.onekind.org/be_inspired/animals_a_z/koala/
Aborigini: AUTOR NEUVEDEN. Lidé Austrálie a Nového Zélandu [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.lideaustralie.websnadno.cz/Australane.html
Canberra: AUTOR NEUVEDEN. Austrálie [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na www.australie24.cz/canberra-23
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rozstříhaný obrázek znázorňující stádia vývoje člověka od opice
obrázek mapy Afriky s vyznačenou E opií
malé obrázky – ukázky zástupců různých ras
lístečky s názvy zvířat (slon, zebra, žirafa, lev, hroch, plameňák, pštros…)
obrázky afrických zvířat ve formě vhodné k vybarvování
plakát s nákresem africké krajiny
ukázky afrických masek (před štěné ve zmenšené verzi)
bílé barvy na obličej
ukázky africké hudby a tance Masajů (video např. na youtube)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit materiál a pomůcky v místnos , kde ak vita proběhne
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien dostanou do dvojic rozstříhaný obrázek znázorňující vývoj od opice po
člověka. Jejich úkolem je seřadit jednotlivé stupně správně. Následuje povídání o vývoji člověka – co si myslí klien – jak se na zemi ocitli lidé? Pak klien
dostanou obrázek Afriky, na kterém je označeno, kde přesně se našly stopy
po prvních lidech na zemi (E opie). Pak je jednoduchým způsobem pomocí
obrázku celé zeměkoule znázorněno, jak se lidi přesouvali do celého světa.
• Abychom se cí li jako praví Afričani, pomalujeme si obličeje tak, jak to dělají
v Africe. Bílou barvou na obličej si malujeme masku podle předloh stažených
z internetu.
• Když už vypadáme jako Afričani, tak si můžeme zatančit jako Afričani. Pus me
si ukázku tance Masajů, kteří při tanci skáčou do výšky, a pokusíme se je napodobit – zahrajeme si hru „kdo vyskočí nejvýš“.
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• V současnos je v některých částech Afriky velký hlad. Pro přiblížení tohoto
tématu klienty požádáme, aby si napsali svůj včerejší jídelníček. Pak si povídáme o dětech v Africe, které nemají dostatek jídla. Bavíme se o tom, jak se
chováme k jídlu, jak jídlo nevyhazovat apod.
• Afrika je známá bohatou přírodou – s klienty si zahrajeme pantomimu, ve
které budou znázorňovat různá africká zvířata. Vždy jeden klient znázorňuje
jedno zvíře, ostatní hádají, o jaké zvíře jde. Když někdo uhodne, dostane obrázek zvířete, které uhodl.
• Na závěr si tyto zvířátka nalepíme na plakát, na kterém je namalovaná africká
krajina – krajinu a zvířátka společně vybarvíme.

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Jižní Amerika
Zaměření: Poznání nové země, její tradice a zvyky; rozvoj všeobecného
přehledu
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Získat nové informace o Jižní Americe, poznat jiné kultury, zvýšit
všeobecný přehled
Časová náročnost: 45 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

ukázky vlajek (8 zemí jižní Ameriky), mapa světa
pastelky, papíry
7 ukázek různých vůní (káva, levandule, alpa, ocet, máta, skořice, hřebíčky)
šátky na zavázání očí
video ukázka karnevalu v Riu, video ukázka samby (např. youtube)
maté

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout černobílé vlajky 8 největších zemí Jižní Ameriky (Peru, Bolívie, Chile, Argen na, Brazílie, Paraguay, Uruguay, Venezuela)
• připravit vzorky 7 různých vůní
• připravit video s ukázkou karnevalu v Rio de Janeiro a výukou samby
• uvařit maté
REALIZACE AKTIVITY:
• Při vstupu do klubovny dostane každý z účastníků jednu vlajku s názvem
země, ke které vlajka patří – písmena názvu země však budou popřehazovány. Pracovníci účastníkům asistují při vybarvování správnými barvami a při
vytváření správných názvů zemí. Klien mají jako pomůcku mapu celé jižní
Ameriky s názvy států. Potom účastníci společně s pracovníky přiřadí vlajky
k zemím, o kterých bude dnešní ak vita (použijí na to mapu světa, která již visí
v klubovně). Účastníkům řekneme, že dnes cestujeme po Jižní Americe a že se
zastavíme ve 4 zemích, budeme luš t staré šifry v číslech, budeme poznávat
svět prostřednictvím čichu, budeme pít tradiční jihoamerický nápoj a budeme
se učit tančit tradiční brazilský tanec.
• Peruánské šifry: účastníci budou mít připravených 6 příkladů napsaných starými čísly Inků, budou je luš t ve dvojicích. (Ukázka „aztéckých“ čísel viz příloha).
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◦ Kolumbijské kafe: Účastníci budou po slepu poznávat 7 vůní.
◦ Argen nské maté: Účastníci budou ochutnávat tradiční maté z Argen ny
◦ Brazilská samba: Účastníci se podívají na video o karnevalu v Rio de Janeiro
a pak se budou podle krátkého videa učit tancovat sambu.
• Na závěr reflexe: V jakých zemích jsme byli, a co jsme se tam naučili?

Příloha:
„AZTÉCKÁ ČÍSLA“3

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Kanada
Zaměření: Práce s informacemi, propojení souvislos , jemná motorika
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Klien získají nové informace o Kanadě,
vyzkoušejí nové výtvarné techniky
Časová náročnost: 15 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• toasty, javorový sirup, čaj a kalíšky
• 10× tvrdý papír, 10× obyčejný papír, 10× červená pastelka a tužka, javorové
listy, lepidla, nůžky
• video Kanada (např. h ps://www.youtube.com/watch?v=uIKqqsYgLGk)
• notebook

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout obrázky související s Kanadou (medvěd, losos, javor, hokejový
dres…) a rozmís t v místnos před příchodem klientů
• nachystat ochutnávku čaje a toastů s javorovým sirupem
• vyrobit vzorový kanadský hokejový dres
• připravit počítač s videem

3)
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Zdroj obrázku: AUTOR NEUVEDEN. Encyklopedie fyziky [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na h p://fyzika.jreichl.com/main.ar cle/view/1479-mayska-matema ka

REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty uvítáme anglicky v zimním oblečení. Usadíme je na židle do kruhu.
Neprozrazujeme, do které země dnes cestujeme.
• Ak vita 1: Klien mají za úkol najít v místnos obrázky země, o které dnes bude
řeč (každý má najít jeden obrázek) – kdo už našel, posadí se zpátky do kruhu.
• Když sedí všichni na svých místech, postupně každý ukáže svůj obrázek – řekne, co na něm je a která země by to mohla být. Na závěr prozradíme, kdo
měl pravdu a shrneme, že je Kanada v mnoha ohledech podobná Spojeným
státům americkým – mrakodrapy, indiáni, anglič na – ale je tam větší zima,
protože je na severu – zasněžené hory, hokej, teplé zimní oblečení indiánů.
• Ak vita 2 – ochutnávání javorového sirupu: Posadíme klienty ke stolu a ukážeme lahvičku se sirupem. Znakem Kanady je javor a typickým jídlem je javorový sirup. Dá se jíst s ostatním jídlem nebo pít. Každému nalijeme do čaje
a na toust trošku sirupu – upozorníme, že je hodně sladký. Sirup nalévá vždy
pracovník.
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• Ak vita 3 – výroba kanadského hokejového dresu: Postup výroby – javorový
list položíme pod papír žilnatou stranou nahoru. Šrafujeme po papíře červenou pastelkou tak, aby se objevila struktura listu. Obkreslený list vystřihneme.
• Z tvrdého papíru vystřihneme hokejový dres a nalepíme na něj námi vyrobený
červený javorový list. Červenou pastelkou napíšeme „Kanada“ a dres dozdobíme dalšími červenými mo vy.
• Na závěr pus me krátké video o Kanadě. Doplníme je soutěží – kdo si všimne
ve videu nejvíce druhů zvířat (klien si během sledování zapisují, menším mohou pomoci ostatní pracovníci).

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Indie
Zaměření: Práce s informacemi, interakce, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Osvojení nových informací o indické kultuře zážitkovou formou,
trénink komunikace s vrstevníky
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• suroviny na indický chléb: hrubá celozrnná mouka, sůl, voda, trocha oleje na
pánvičku
• lístečky s „indickými“ jmény + nádoba, ze které se dá losovat
• 2× obrázek Taj Mahalu na dvou barevných papírech
• obrázky a pojmy související s Indií
• mísa, váleček, prkénko nebo čistý igelit na stůl, vařič, ubrousky
• obrázek vlajky Indie

Realizace
PŘÍPRAVA:
• do klubovny nachystáme suroviny a nádobí na přípravu indického chlebu a vařič
• poschováváme rozstříhané obrázky Taj Mahalu
• rozstříháme lístečky se jmény na losování – viz příloha (POZOR: zvlášť mužská
jména a zvlášť ženská)
• dohledat obrázky k pojmům např. Ind, Indka, Šiva, kráva, slon indický, sárí,
čočka, Taj Mahal, bindi, sitár…
REALIZACE AKTIVITY:
• Klienty seznámíme s tématem ak vity. Jejich prvním úkolem v poznávání indické kultury bude vylosovat si vlastní indické jméno – jména izolepou přilepíme klientům viditelně na oblečení a po celou dobu ak vity se nazýváme
těmito jmény.
• Ak vita 1: Připravujeme těsto na indický chléb:
Suroviny: 225 g hrubé celozrnné mouky; 1/2 lžičky soli; 200 ml vody
Postup přípravy: V míse smícháme mouku a sůl. Ve směsi uděláme důlek, do
kterého nalijeme po částech vodu a vymícháme na vláčné těsto. Těsto na vále intenzivně hněteme asi 7 až 10 minut. Potom necháme sebe i těsto asi 15 až 20 minut
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odpočinout. Z těsta vyválíme asi 10–12 placek. Placky pečeme na pánvi s těžkým
dnem.
• Ak vita 2: V mezičase, kdy těsto „odpočívá“, klien ve dvojicích přiřazují obrázky k pojmům (příloha č. 2). Společně pak hodno me, kdo „trefil“ kolik dvojic a bavíme se o dalších zajímavostech z Indie. Podle pořadí (od vítězů k těm,
co mají nejméně bodů) se pak klien seřadí k další práci na indickém chlebu.
• Klien si vyválí placky a s pomocí pracovníků opečou na pánvi. Poté je mohou
samozřejmě sníst.
• Ak vita 3: Klienty rozdělíme na 2 skupiny a sdělíme jim, že v prostorách klubovny jsou uschovány kousky dvou obrazů asi nejznámější indické budovy Taj
Mahalu na modrém a červeném (může být samozřejmě i jiná barva) papíru.
Skupinám řekneme, která má kterou barvu. Jejich úkolem je kousky pohledat
a celý obraz společně složit.
• Závěrem si shrneme, co se klien dozvěděli, co je nejvíce zaujalo, co si z ak vity odnáší, a zaneseme do mapy, kde je Indie a přilepíme k ní vlajku Indie.

PŘÍLOHA:
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AMAR

ANUSÚJA

BALAVANT

DEVI

DÁS

GÍTA

DÉV

KÁLÍ

GAUTAM

KAMALA

LÁL

LAKŠMÍ

MÁNIK

LALITA

MITRA

PARVATÍ

NÁG

SANGÍTA

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Čína
Zaměření: Práce s informacemi, interakce, sebedůvěra
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Osvojení nových informací o čínské kultuře zážitkovou formou,
trénink komunikace s vrstevníky, trénink jemné motoriky
(práce s hůlkami, kreslení)
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• krabice (čím víc, m líp – takové, aby klien nebyli schopni s nimi manipulovat
jednou rukou sami)
• rýže + špejle
• čínský čaj (dle vlastního výběru pracovníků) + kelímky
• papíry, černá tempera nebo vodové barvy, štětce, kelímky na vodu
• tradiční čínská hudba
• pověst o tvůrci čínského písma
• koberce na sednu na zemi
• lístečky s fakty o Číně

Realizace
PŘÍPRAVA:
• uvařit rýži
• uvařit čínský čaj
• sehnat dostatek krabic (minimálně však 10 podle počtu klientů)
• pročíst si pověst o tvůrci čínského písma (viz níže) pro další interpretaci klientům
• před samotnou realizací pus t v klubovně hudbu pro navození atmosféry
a rozprostřít po zemi do kolečka koberce na sednu
• vy sknout a rozstříhat lístečky s fakty o Číně
REALIZACE AKTIVITY:
• Když klien vejdou do klubovny, představíme jim ak vitu:„Dnes se společně
vypravíme za čínskou kulturou“.
• Ak vita 1: V chodbičce jsou vyskládané krabice. Aby se klien dostali do Číny,
musí překonat Velkou čínskou zeď, tj. přeskládat krabice z chodbičky do klubovny. Pozor: každý klient může používat jen jednu ruku – je tedy potřeba,
aby klien spolupracovali.

105

• Po úvodní ak vitě se s klienty posadíme na koberce a diskutujeme o tom, co již
o Číně vědí, předáváme jim základní informace o Číně, čínské kultuře a Číňanech.
• Ak vita 2: Mezi povídáním je také potřeba se posilnit. Každý klient dostane
na ochutnání kelímek čínského čaje. Zároveň rozdáme klientům špejle a necháme kolovat misku s rýží. Úkolem každého klienta je nabrat si na špejle
(imitující čínské hůlky) trochu rýže a vpravit si ji do úst.
• Až obejde rýže celé kolečko, převyprávíme klientům pověst o tvůrci čínského
písma:
Podle pověs , čínské písmo vytvořil Changjie. Byl to prý vysoce postavený úředník
u vládce HuangDiho. V té době vysoce postavený úředník stejně jako pros lidé neměl žádné výsady. Šlo jen o dělbu práce. ChangJie dostal za úkol starat se o dobytek
a obilí pro kmen. Tento úkol zvládl dobře. Později se zvyšoval stav dobytka i množství
obilovin. Tato množství se neustále měnila a on si je nemohl zapamatovat. Tak si
začal dělat uzly na provaze. Když přibyl jeden kus, udělal na provaze jeden nový uzel.
Když ubyl jeden kus, rozvázal jeden uzel. Udělat uzel nebylo těžké, ale rozvázat jej už
nebylo tak snadné. Vymyslel proto další způsob. Udělal na provaze smyčku a navlékal škeble na smyčku. Když něco přibývalo, navlékl na ni jednu škebli a naopak vzal
jednu škebli pryč.Této metody používal několik let.
Vládce Huang Di byl spokojen s jeho prací. Dal mu ještě víc úkolů. Nařídil mu,
aby si pamatoval počet obětních obřadů a přirozený pohyb členů kmene i rozděloval ulovená zvířata, atd. Tolik věcí najednou! Jak si zapamatovat všechna ta čísla!
Jednoho dne, když se zúčastnil lovecké výpravy, přišel na křižovatku. Několik starců
se začalo hádat o tom, kam mají jít. Jeden trval na tom, že je třeba jít na sever, kde
podle něho byli jeleni, druhý chtěl jít na západ, kde prý byli tygři. ChangJie se jich
ptal, podle čeho tak soudí. Podle jejich stop, odpověděli. Najednou mu bleskl hlavou nápad: Když podle stopy je možno poznat různá zvířata, proč nemohu označit
různé předměty, o které se mám starat, různými značkami. S rados se vrá l domů
a vymyslel podle tvaru různých věcí různé značky. Od této doby byly všechny věci
pod jeho správou v dobrém pořádku. Dostal pochvalu od vládce, který nařídil, aby
vytvořil znaky i pro řeky, hory, živočichy a jiné věci a naučil je i ostatní. Tak se zrodilo
čínské obrázkové písmo. Ale kam ty znaky napsat? To byl další problém, který musel
řešit tvůrce čínského písma ChangJie. Náhodou někdo chy l želvu a přišel k němu,
aby vytvořil znak pro ni. ChangJie si uvědomil, že na želvím krunýři jsou čtverečky.
Podle toho vytvořil pro ni znak a vryl jej do čtverečku. Želva pak zmizela v řece. Za tři
roky někdo jiný náhodou objevil tuto želvu a ukázal ChangJieovi, že ten znak zůstal
na krunýři nesmazán. Pro tuto výhodu nařídil všem, kteří vyloví želvy, aby mu dali
jejich krunýře. Začal vrývat znaky na želví krunýře. Provlékl přes krunýře šňůru. Odtud asi pocházely nápisy na želvím krunýři z pozdější dynas e Shang, objevené na
začátku minulého stole .
Za to, že vytvořil písmo, získal ChangJie od vládce velké ocenění a hlubokou úctu
od členů kmene. Začal být domýšlivým a vytvářel znaky ledabyle.
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Když se to vládce dozvěděl, rozzlobil se na něho. Zavolal stařešinu, aby pomohl
ChangJieovi napravit nedostatky. Stařec měl na vousech 120 uzlů, což znamenalo,
že je mu 120 let. Šel ke tvůrci písma, který stařešinu velmi respektoval. Stařec se ho
ptal: „Proč znaky‚ kůň, osel a mezek‘, které jsi vytvořil, mají vesměs čtyři nohy, ale
skot má jen jeden ocásek, za mco znak „ryba“ má čtyři nohy? Nynější znak „těžký“,
který podle obrazu má znamenat vzdálenost síc kilometrů, se podle mne lépe hodí
ke znaku „ven“‘ a nynější znak „ven“, který se skládá z dvojí hory, má být naopak
znakem pro „těžký“. Proč? Nerozumím tomu.“ Jak ChangJie jeho slova slyšel, hned si
uvědomil, že udělal mnoho chyb z nedbalos . Ale tyto znaky se už rozšířily po kmenech a nedalo se to opravit. Zastyděl se a hluboce toho litoval. Od této doby začal
být skromný a vytvářet znaky pečlivě.4
• Ak vita 3: S klienty se přesuneme ke stolu, kde každý dostane znak jednoho
zvířete podle čínského horoskopu. Klien si zkusí tento znak překreslit na papír formátu A4 vodovými barvami nebo temperou.
• Na závěr se s klienty sejdeme u mapy světa – ptáme se, co si o Číně zapamatovali,
co si z ak vity odnáší a požádáme je, aby určili, kde je Čína na mapě(zde ji potom
také zapíšeme – můžeme připojit i datum, aby klien věděli, kdy “byli v Číně”).

4)

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. CRI [online]. [cit. 29.01.2014].
Dostupný na czech.cri.cn/321/2010/01/08/1s104377.htm
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Příloha:

Metodický list

FAKTA O ČÍNĚ

Téma: Cesta kolem světa
Název: Česká republika
Zaměření: Rozvoj všeobecného přehledu
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 9 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Získat nové informace o České republice, zvýšit všeobecný
přehled, prohloubit znalos o české kultuře
Časová náročnost: 10 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Čína je tře největší země na světě.
V Číně žije nejvíce obyvatel na světě.
Čína má velice dlouhou a bohatou historii.
V Číně bylo vynalezeno mnoho, dnes běžných, věcí, například porcelán, papír, kompas, střelný prach.
Velká čínská zeď je prý vidět i z vesmíru.
Hlavním městem Číny je Peking.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

mapa světa, mapa České republiky
pastelky, papíry
chléb, sůl
pověst o praotci Čechovi (např. h ps://www.youtube.com/watch?v=A9ZSlD5IK54)

Jídlo se jí pomocí čínských hůlek.

Realizace
V Číně mají jiný horoskop než my – mají tam zvířata: krysa, buvol, tygr, zajíc…
Hlavní náboženství v Číně je buddhismus.
Čínš na má speciální písmo – znaky, které se tradičně zapisovaly do sloupců (odshora dolů).
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PŘÍPRAVA:
• vy sknout mapu ČR
• nakrájet chléb na tác, připravit sůl do mis čky
REALIZACE AKTIVITY:
• Při vstupu do klubovny budou klien přivítáni chlebem a solí, jak je u nás v ČR
tradicí (chlebem a solí vítali své hosty již staří Slované, chléb = každodenní
nezbytná výživa, znak pohos nnos a dobrosrdečnos , sůl = znamení čistoty
a vzácnos ; odmítnu tohoto pohoštění se považovalo za urážku, stejně, jako
když hos tel chléb se solí hostu nenabídnul) a budou informování, že po dlouhé cestě kolem světa jsme se dostali domů do ČR.
• Český státní znak: Klienty rozdělíme do tří týmů, dostanou rozstříhaný Český
státní znak – kdo ho poskládá nejrychleji? Poté probíhá diskuse, co které zvíře
na znaku symbolizuje (lev – Čechy, šachovaná orlice – Morava, černá orlice –
Slezsko).
• Hymna:Doplňujeme chybějící slova. Poté si ji můžeme zazpívat, případně poslechnout.
• Pověst o praotci Čechovi: Co je to pověst? Znáte pověst o člověku, podle kterého se jmenuje země, ve které žijeme? Slyšeli jste někdy o praotci Čechovi?
Jak to tedy bylo? Pus me si pověst.
• Každý klient si namaluje 3 věci, které by si vzal s sebou na cestu do úplně
neznámé krajiny. Proč zrovna tyto věci? Mohl si něco takového vzít na cestu
i praotec Čech a jeho kmen?
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• Putování praotce Čecha – pantomima: Klien dostanou za úkol představit si,
že jsou kmen praotce Čecha a putují do nové země – a protože u kají před
nepřáteli, musí být úplně z cha, aby je žádný nepřítel neslyšel. Pracovník napovídá, co mají klien předvádět (může předvádět s nimi) – např. brodíte se
ve studené řece; jdete lesem a ukrýváte se před nepřáteli; přecházíte nad propas po kmeni spadlého stromu; v potoku přeskakujete z kamene na kámen;
jdete rozkvetlou loukou; jdete v noci a nic nevidíte, vtom najednou zahouká
sova; topíte se v močálu, musíte si navzájem pomoct ven… konečně jste přišli
na horu Říp!

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Skandinávské země
Zaměření: Rozvoj par cipa vních dovednos , rozvoj zeměpisných znalos ,
rozvoj abstraktního myšlení a fantazie
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Zvýšit všeobecný přehled; získat par cipa vní dovednos spojené
se sdíleným rozhodováním; rozvíjet představivost a fantazii
Časová náročnost: 45min. příprava, 40 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• papíry, nůžky, lepidlo, propisky
• katalog s nábytkem (IKEA)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit malé vlajky skandinávských států (barevné)
• připravit popisky s názvy států
• připravit obrázky znázorňující Vikingy a jejich život, první parlament, český
parlament
• připravit krátké návrhy „zákonů“ (např. návrhy pravidel, sankcí, práv …)
• vy sknout komiks, který budou klien doplňovat (viz příloha)
• připravit nákres pokoje, který budou klien zařizovat
REALIZACE AKTIVITY:
• Při vstupu do klubovny hledají klien vlajky skandinávských zemí, které jsou
rozmístěné v prostoru – Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Island. Vlajky jsou
barevné, ale není jasné, která vlajka patří které zemi. Na stole jsou na jednotlivých papírech názvy jednotlivých zemí.
• Klien hádají, která vlajka patří ke které zemi a to podle indicií, které ke každé
zemi poskytují jednu informaci a umožňují rozlišit jednotlivé vlajky (např. na
švédské vlajce je barva, která není na žádné jiné vlajce)
• Přesuneme se k mapě světa – klien se podívají, kde se jednotlivé země nacházejí.
• Povídání o Vikinzích: S pomocí obrázků jsou účastníkům představeni Vikingové – kde žili, co dělali, jak vypadali, způsob obživy, zazní i informace o tom, jak
si povídali své příběhy a tak se zachovala jejich historie.
• Vikinská sága: Účastníci dostanou jednoduchý komiks, ve kterém vystupují
Vikingové – do něj mají doplnit do bublinek slova, a každý za sebe tak vymyslí
příběh.
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• Parlament – povídání o islandském parlamentu: Účastníci jsou postaveni do
úlohy starých Islanďanů, kteří se přišli poradit o problému a dohodnout se
na zákonech, které budou pla t. Účastníci se rozdělí do dvojic – úlohou každé dvojice bude prezentovat svůj návrh k zákonům o sankcích za porušování
pravidel v klubovně (návrhy dostanou napsané na papírcích). Každá dvojice si
v krátkos připraví, jak bude svůj návrh prezentovat. Postupně potom přejde
kolečko, ve kterém bude každá dvojice prezentovat svůj návrh před ostatními tak, aby ho ostatní pochopili. Následně proběhne hlasovaní – každý člen
dvojice může hlasovat maximálně za jeden návrh, jednotliví členové dvojice
můžou hlasovat rozdílně. Je důležité, aby účastníci chápali, že hlasují za návrh, který jim nejvíc vyhovuje, který se jim nejvíc líbí. Z prvního kola vyjdou
dva návrhy, které získaly nejvíc bodů. Mezi těmito dvěma se bude rozhodovat
v dalším hlasovaní, kde vyhraje ten, který má nadpoloviční většinu hlasů.
• Zařízení pokoje podle IKEA katalogu – účastníci dostanou nákres pokoje jenom s dveřmi a oknem, který mají zařídit s pomocí obrázků z katalogu.

Příloha:5

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Rusko – cestujeme Transsibiřskou magistrálou
Zaměření: Poznání nové země, jejich tradic, zvyků, práce s informacemi
Cílová skupina: Klien ve věku 6–20 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Rozšířit povědomí klientů o největším státu světa, o odlišném
stylu písma a jeho správném čtení, o odlišných zvycích v Rusku
Časová náročnost: 20 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•
•

tabulka s azbukou
nápisy měst napsané v azbuce a ruské věty napsané v azbuce
ruská hudba
ukázka s ruským národním tancem Kozáčkem (např. youtube)
mapa, na které je znázorněno, kudy vede transsibiřská magistrála
jízdenky
pohádka o velké řepě v ruš ně (video/záznam/znalost pohádky)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout tabulku s azbukou
• nastříhat jízdenky
• vylepit po místnos mapu a nápisy měst v azbuce
• napsat ruské věty v azbuce
• vyrobit ruský slovníček
• nachystat videa a hudbu
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien přijdou do klubovny, posadí se a zeptáme se jich, jestli vědí podle nápisů na stěnách, kterou zemí dnes budeme cestovat. Po dopátrání toho, že
pojedeme Ruskem, vysvětlíme klientům, co je to Transsibiřská magistrála, jak
dlouho se po ní jede a kudy Ruskem vede. Rozdáme dětem jízdenky.
• První zastávka bude Moskva. Zde budou mít klien za úkol rozdělit se do dvou
až tří členných skupinek. Každá skupina dostane jinou ruskou větu napsanou
v azbuce, azbuku a slovníček. Jejich úkolem bude přeložit větu z azbuky do
la nky, a poté jí přeložit z ruš ny do češ ny (pomáhají pracovníci).
• Další zastávka bude Sankt Peterburg. Název města si dě opět přeloží z azbuky do la nky. Zde bude úkolem rozpoznat pohádku. Pracovník vypráví/pus
5)
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Zdroj obrázku: Vytvořila Anna Krchňavá na www.pixton.com/.
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pohádku O veliké řepě v ruš ně (dá se dohledat např. video na youtube). Úkolem dě je uhádnout, o jakou pohádku se jedná.
• Tře zastávka je Irkutsk. Zde dě dostanou slovní úlohu – kolik cestuje vlakem
na Transsibiřské magistrále průvodčích, pokud má vlak 32 vagónů a v každém
vagónu jsou 2 průvodčí?
• Poslední zastávkou je Vladivostok. Zde dě zhlédnou ukázku ruského národního tance – poté si ho za doprovodu ruské hudby mohou zatancovat.

Metodický list
Téma: Cesta kolem světa
Název: Balkán
Zaměření: Rozvoj všeobecného přehledu
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 9 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Získat nové informace o zemích Balkánského poloostrova, zvýšit
všeobecný přehled, přiblížit jiné kultury
Časová náročnost: 40min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

mapa světa, mapa balkánského poloostrova
obrázky vlajek, názvy zemí
pastelky, papíry
černý turecký čaj
hudba: tradiční řecké rytmy, „balkánská dechovka“ (např. youtube)
otázky k minikvízu s balkánskou tema kou

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout: obrázky vlajek + názvy zemí
• připravit a vy sknout otázky k minikvízu (přizpůsobit věku a znalostem klientů)
• uvařit silný turecký čaj, připravit horkou vodu
• připravit hudbu
REALIZACE AKTIVITY:
• Při vstupu do klubovny budou klien informováni, že se tentokrát společně
podíváme na Balkán. Na mapě světa v klubovně se společně podíváme, kde
leží Balkánský poloostrov.
• Na stole budou rozházené vlajky jednotlivých balkánských zemí s názvy v jazyce, kterým se v dané zemi mluví (a případně také napsané příslušným písmem). Každý klient si vylosuje lísteček s názvem jedné ze zemí v českém jazyce a jeho úkolem bude najít správnou vlajku. Následně si klien mohou vlajky
vybarvit. Nakonec si na velké mapě světa společně ukážeme, kde jednotlivé
země leží.
• Bulharsko: Bulhaři krou hlavou jinak než zbytek Evropy. Naše kývání hlavou
ve smyslu ANO znamená v Bulharsku NE. Naopak ANO znamená NE. – Zkusíme si to. Pracovník bude klientům pokládat otázky, na které se dá odpovědět
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ANO/NE. Klien si zkusí odpovídat s „bulharsky“ obrácenými gesty.
• Minikvíz s balkánskou tema kou (např.: Co je to „pljeskavica“? a) pokrm
z mletého masa b) facka c) bramborová kaše …): Klien se rozdělí do malých
skupinek (cca po třech). Pracovník klientům přečte příslušnou otázku. Klien
dostanou na výběr z 3 možných odpovědí – na správné odpovědi se musí dohodnout a zapsat si ji. Nakonec pracovník odhalí správné odpovědi.
• Turecko: Ochutnávka tureckého černého čaje. Tradiční podávání – Turci si silně koncentrovaný čaj ředí horkou vodou podle chu .
• Řecko: Na připravenou hudbu si zatančíme řecký kolový tanec. Kolové tance
se tančí v otevřeném kruhu (někdy i v řadě) směrem doprava, tanečníci se
drží za ramena, nebo za ruce ve výši ramen – tanečník na pravém konci vede,
ostatní po něm opakují.
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14. Zdraví 1
Tímto tématem jsme se v rámci rozvoje klíčových kompetencí zabývali z důvodu,
že při kontaktní práci s klienty často řešíme problema ku zdraví, lidského těla, prevence, aktuálního zdravotního stavu, preven vních prohlídek, těhotenství, prevence v oblas bezpečného sexuálního chování, možných zdravotních rizik spojených
s užíváním návykových látek, nezdravého stravování, zdravotních pojišťoven aj.
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Metodický list
Téma: Zdraví
Název: Zdravé a nezdravé potraviny
Zaměření: Práce ve skupině a rozvoj myšlení
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Pracovat skupinově na společném úkolu, rozvíjet tvořivé
myšlení, propojování znalos s vlastními zkušenostmi,
sdílení nových znalos
Časová náročnost: 15 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

flipchartový papír
letáky různých obchodních domů
nůžky
lepidla
barevné fixy na flipchart
igelitová podložka

• Poté probíhá debata nad zvolenou potravinou ve skupině dě – zdůvodňuje
se, zda patří na určené místo či nikoliv. Po odsouhlasení proběhne nalepení
dané potraviny a dále se ak vita opakuje až do zaplnění flipchartového papíru.
• Poté, co máme flipchartový papír zaplněný a hotový, se klien vyjadřují k daným potravinám na základě vlastního uvážení a zkušenos , zda jim nechybí
něco z jednotlivých kategorií zdravé/nezdravé, a ke složení potravin, aby mohli flipchart případně doplnit.
• Klien společně s pracovníky uklidí prostor, který byl pro práci vyhrazený
a poté umís flipchartový papír pro lepší přehlednost na nástěnku.
• Následně probíhá diskuze ve skupině – zdůvodňujeme si jednotlivé volby dě ,
určujeme si potřebnost a nepotřebnost jednotlivých potravin v jídelníčku a jejich vliv na lidský organismus. Klien mají možnost se vyjádřit k tomu, co si
myslí, že jim v jídelníčku často chybí, co mají a nemají rádi, jak vnímají stravovací návyky v rodině, u sebe aj.
Flipchartový papír s téma kou zdravé/nezdravé potraviny je poté umístěn v prostoru klubu a využívá se i nadále v kontaktní práci v rámci tema ckého měsíce.

Realizace
PŘÍPRAVA:
• sesbírat několik typů letáků různých obchodních domů
• najít a využít obalový materiál od potravin
• připravit prostor – odsunu vybavení, rozprostření igelitové podložky
• společně vytvořit nadpis na flipchartový papír
• rozložit potřebný materiálu
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník klienty seznámí s danou ak vitou a vysvětlí jim, jak bude ak vita
probíhat.
• Každý z klientů si zvolí vlastní leták, který si společně s pracovníky/jinými klienty prolistuje a pojmenovává jednotlivé věci a potraviny, které jsou v nabídce – selektují se z nabídky pouze obrázky jídla. Pracuje se dle individuálních
možnos jednotlivých klientů – spolupráce ve skupině 2–3 dě nebo spolupráce s pracovníkem.
• Klien si postupně vybírají jednu potravinu, kterou si připravenými nůžkami
vystřihnou a umís ji na flipchartový papír dle vlastního uvážení do kategorie
zdravé nebo nezdravé, za m bez nalepení.
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Metodický list
Téma: Zdraví
Název: Šibenice
Zaměření: Podpora myšlení, logiky, trénink abecedy a posloupnos
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová nebo individuální, 1 pracovník
Cíl: Trénink a upevňování základních školních dovednos –
procvičování abecedy a posloupnos , psaní, podpora logického
myšlení a představivos , ak vizace klientů
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

• Pokud slovo zapisuje klient, který dostatečně neovládá abecedu a neví, jak
se správně slovo píše, pomůže mu pracovník. Využívá k tomu nejrůznější knihy a materiály o Zdraví – společně s klientem vybere slovo, které chce zadat
ostatním.
• Způsob a styl hry se dále opakuje stejným způsobem.
Hra může být realizována ve více variantách, např. ve skupině dě , individuálně
s pracovníkem, za pomocí výukových knih, letáčků aj.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

flipchartový papír nebo klasický papír
psací potřeby
magne cká tabule
fixy a čis cí materiál
knihy a letáky o Zdraví

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava prostoru
• nachystání psacího materiálu
• příprava magne cké tabule/flipchartu
REALIZACE AKTIVITY:
• Formou losování si klien s pracovníkem určí, kdo začíná hru a bude psát slovo
(pokud se ve skupince objeví někdo, kdo hru nezná, je mu princip hry vysvětlen).
• Klien si sami určí slovo z oblas zdraví a zdravého životního stylu, které zapíší
na tabuli/flipchart a to tak, že je napsáno pouze první a poslední písmenko
daného slova. Počet písmen uprostřed je znázorněn pomlčkami.
• Klien si v rámci trénování posloupnos abecedy procvičují, která písmena
by mohla patřit za pomlčky – při hře se klientům vysvětlí, co jsou samohlásky
a souhlásky.
• Při špatně zvoleném písmenu klient, který zapisuje, nakreslí část obrázku šibenice. Pokud není slovo uhádnuto, hra je u konce.
• Klient poté zapíše slovo, které bylo předmětem hádání, a vysvětlí, k čemu se
slovo vztahuje a co znamená. Ve skupině více dě se s pracovníkem dále rozvíjí diskuze (např. předmětem hádání bylo slovo GRAPEFRUIT – mluvíme o tom,
co je grapefruit, k čemu je dobré mít ve stravě zahrnuto ovoce, vyjmenovávají
se jednotlivé druhy ovoce).
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Metodický list

Metodický list

Téma: Zdraví
Název: To je bašta!
Zaměření: Rozšíření povědomí o potravinách, skladbě jídelníčku, zdravém
stravování, pitném režimu
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová , 1 pracovník
Cíl: Prohlubovat povědomí u klientů o zdravém jídelníčku, pitém režimu a potravinách, rozvíjení komunikace ve skupině
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma: Zdraví
Název: Film Byl jednou jeden život
Zaměření: Předání informací o nutnos očkování,
léčbě drobných poranění a prevenci
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová, 1 pracovník
Cíl: Informovat klienty o nutnos a významu očkování,
názorně ukázat a vysvětlit, jak postupovat v případě poranění
a jak jim předcházet
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• společenská hra To je bašta!
• stůl, židle

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava prostoru, úklid stolu, zajištění dostatečného množství židlí
• nachystání hry
• určení počtu hráčů, případně dvojic

Realizace ak vity:
• Hra se přichystá na stůl, zamíchají se kar čky a rozprostřou se na stůl. Klien
si vylosují z hracích desek daný počet dle velikos skupiny.
• Každý z klientů si hrací desku otočí směrem k sobě texty a obrázky. Následně
se určí podle nejmladšího hráče, kdo začne.
• Klien si postupně losují kar čky s čísly, obrázky a textem. Po vylosování musí
správně zodpovědět dotaz z karty a mohou si kar čku přidat na svou hrací desku.
• Během hry jsou klien vyzýváni k tomu, aby dávali prostor při zodpovídání
otázek tomu, kdo je na řadě a nepřekřikovali se, což vytváří dobrý prostor pro
trénink vzájemného respektování se a podporu pro samostatné vyjadřování
i méně ak vním hráčům.
• Po zodpovězení otázky následuje debata s klienty nad jednotlivými tématy,
např. vyvážení jídelníčku, pitný režim – vhodnost nebo naopak nevhodnost
určitých nápojů.
• Tažení hracích kar ček se opakuje do doby, než mají všichni hráči plné hrací
desky. Debaty nad otázkami probíhají průběžně.
• Po ukončení hry je nabídnut prostor pro klienty, aby mohli debatovat nad
vlastními stravovacími návyky – jakým způsobem se stravují doma/ve škole/
ve volném čase/s rodinou aj.
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Materiál a pomůcky
• PC
• film Byl jednou jeden život
• lékárnička a vybavení

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava PC
• nachystání a spuštění filmu
• příprava lékárničky a materiálu
• barvy na tělo
• preven vní leták s jednotlivými druhy nejčastějších poranění
• maketa telefonu
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník pus klientům film „Byl jednou jeden život“.
• Klien film zhlédnou a mají možnost se během filmu doptávat na neznámé
pojmy a situace, které jsou ve filmu. Film je vždy při dotazu pozastaven, aby
mohlo proběhnout vysvětlování.
• Po filmu proběhne debata s klienty nad celým filmem, jsou vysvětleny jednotlivé pasáže filmu, klien mají možnost se vyjádřit ke svým zážitkům s očkováním a ošetřováním ran.
• Po zhlédnu filmu se vypne počítač a přecházíme k prak ckým ukázkám ošetřování.
• Klien jsou nejprve vyzváni k debatě nad m, jak jsou zvyklí si rány ošetřovat,
případně s čím se setkali.
• Prohlédneme si obsah výukové lékárničky. Klien mají možnost vyzkoušet si
jednotlivý materiál.
123

• Na vybrané čás těla si namalujeme barvami zranění. Klien mají možnost si
vyzkoušet jejich ošetření.
• Následně probíhá diskuze nad způsobem ošetření a je vysvětlen správný způsob, jak určitá poranění ošetřit.
• S klienty si nakonec zopakujeme i čísla záchranných složek a ukážeme si, kde
v klubu jsou čísla zapsána. Natrénujeme fik vní telefonát na záchrannou službu.
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15. Symboly
Dnes a denně se každý z nás setkává s téma kou symbolů, kterými jsme doslova
obklopeni. Symbolika a symboly neznamenají pouze obrázek jako zástupný prvek,
který skrývá určitý odkaz na něco, co je běžně používáno, a proto je netřeba ho
dále vysvětlovat – ale patří sem také písmena, číslice, znaky, zkratky, slova, dopravní
značky aj. Toto téma jsme zvolili proto, abychom přiblížili a vysvětlili klientům významy symbolů, s nimiž se denně setkávají, vnímají je jako pevně dané, ale neorientují
se v nich.
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Metodický list
Téma: Symboly
Název: Výlet do Panské líchy
Zaměření: Práce ve skupině, čtení informací, plánování
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Pracovat skupinově na plánování a zajištění společného výletu,
rozvoj představivos , interpretování a popis objektů, rozvoj
finanční gramotnos , orientace v prostoru a čase
Časová náročnost: 60 min. příprava, 180 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

PC a internet
papír a psací potřeby
vy sknuté symboly
křídy

•

•
•
•

•

Realizace
PŘÍPRAVA:
• naplánování trasy a cesty
• nákup jízdenek
• vytvoření souhlasů pro rodiče
• vyhledání obrázků symbolů na internetu a vy sknu těch, které jsou nejběžnější
• připravení kříd a jednotlivých obrázků pro hru „Šipkovaná“
• zajištění dostatku financí

Realizace ak vity:
• S klienty jsme domluvili termín výletu a rozdali zájemcům souhlasy pro rodiče.
• S klienty jsme vyhledali spoje do místa výletu, naplánovali trasu, zaznamenali
si časy a čísla potřebných spojů, na internetu zjis li reálné obrazy míst odjezdů a typu MHD, kterými se na místo dopravíme (za pomocí fotek v zastávkovém jízdním řádu na stránce www.idos.cz).
• S klienty proběhla domluva a propočet financí potřebných pro náš výlet
s ohledem na rozpočet, který máme k dispozici.
• Před odjezdem proběhl s klienty nákup potřebných jízdních dokladů a domluva s obsluhou nad m, jaký typ jízdenek bude potřeba – věkové složení skupiny, počet jízdenek.
• Při samotném odchodu jsme s klienty ověřovali časy odjezdů přímo v zastávkovém jízdním řádu – vysvětlovali jsme si, jak se správně orientovat na jízdním
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•
•

•

•

řádu, která čísla jsou určena pro hodiny a minuty a co znamenají další zobrazené popisky (odjezd nízkopodlažního spoje a jeho význam, omezení v dopravě, data s výlukami, zkratky typu ->, X, K, ! aj.)
S klienty jsme během cesty v MHD pozorovali symboly, které se vyskytují např.
na letácích, v časopise, v prostoru MHD a vysvětlovali jsme si, co daný symbol,
slova a čísla znamenají.
Při přestupu jsme společně s klienty vyhledali místo odjezdu dalšího spoje dle
čísel na zastávkách porovnaných se zaznamenanými možnostmi dopravy.
Po dopravení se na zastávku Panská lícha proběhlo zorientování se v prostoru,
vyhledání popisku trasy ke koním a následně přesun do stájí.
Na cestě ke stájím pracovníci s odstupem od skupiny zaznamenávali na zem
symboly šipek pro hru šipkovaná, s občasným symbolem obálky, který znamenal úkol. Do okolí umisťovali papíry se symboly, které jsme s klienty v klubu
v rámci tema ckého měsíce procházeli.
Po projížďkách a čištění koní měli klien možnost doptávat se ošetřovatelů na
typ a prostředky, kterými se koně udržují, významy a potřebnost ošetřování
koňských kopyt, k čemu jsou určeny uzdy, podkovy, postroje, ochranné pomůcky aj.
Při zpáteční cestě klien dostali instrukce pro hru šipkovaná. Byl jim vysvětlen
symbol šipek a symbol obálek, který znamenal úkol, jež museli plnit.
Klien měli možnost při hře sledovat i další symboly a značky na stromech,
které se využívají pro běžnou turis ku. Vysvětlili jsme si symbol těchto značek
a jejich používání.
Po dokončení hry jsme se opět přesunuli na zastávku. Dle vypsaných jízdních
řádů jsme zkontrolovali odjezdy autobusů a dalších MHD, a dopravili se zpět
na smluvené místo pro příjezd.
S klienty proběhla komunikace o realizovaném výletu, procesu plánování a samotné realizaci, dále jsme mluvili o nově získaných znalostech, které si klien
prak cky vyzkoušeli.

Během této ak vity měli klien možnost všímat si nejrůznějších typů symbolů,
které se kolem nás objevují. Získali nové informace o věcech z běžného okolí,
které zastupují obrázkové animace a grafy (přeškrtnutý oheň u stájí a na zastávkách, symboly recyklace, zkratky v zastávkových jízdních řádech, symboly
v přírodě). Celou dobu měli možnost oslovovat pracovníky a vyjasňovat si neznámé symboly, texty, obrázky, příkazové a zákazové značky aj.
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Metodický list
Téma: Symboly
Název: Hledání v mapě
Zaměření: Orientace a čtení v mapě
Cílová skupina: Klien ve věku 8–15 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální nebo skupinová , 1 pracovník
Cíl: Práce na rozvoji orientace na mapě, čtení symbolů z mapy,
rozšíření povědomí o okolním prostoru, vzdálenostech a okolí
Časová náročnost: 10 min. příprava vlastní ak vity, 45 min. zajištění mapy a letáků
z informačního centra, 30 min. vlastní ak vita

Ak vita může být realizována jako individuální nebo skupinová, avšak doporučujeme spíše menší skupiny klientů pro přehlednost a náročnost vysvětlování systému
vyhledávání v mapě.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

stůl
židle
papír a psací potřeby
mapa města Brna
letáky o atrak vních a známých místech města Brna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava pracovního prostoru
• obstarání mapy města Brna a letáků
REALIZACE AKTIVITY:
• Klient ve spolupráci s pracovníkem rozprostřou připravenou mapu.
• Klien mají možnost si zaznamenat na papír místa, adresy, ins tuce, která by si
chtěli vyhledat v mapě (případně si vyhledají v letáčcích místa, která je zajímají).
• Pracovník klientovi vysvětlí systém fungování mapy – popíše, jak se v mapě
správně vyhledává, ukáže a vysvětlí, co znamenají jednotlivá čísla a písmena na okraji mapy, vysvětlí systém rejstříku ulic, vysvětlí, co je číslo popisné
a proč jsou jím jednotlivé budovy označovány.
• Pracovník pro ilustraci klientovi ukáže, jak najde jedno vybrané místo.
• Klient si vybere jednu ins tuci, kterou chce vyhledat – najde si adresu ulice
(např. z letáčku v kontaktech) a v seznamu ulic si najde tu, která odpovídá kontaktům. Dle instrukcí od pracovníka si vyhledá čtverec, ve kterém se ins tuce
nachází.
• Poté klient za pomoci pracovníka vyhledá v mapě přesnou ulici a číslo popisné, kde se ins tuce nachází.
• Systém vyhledávání v mapě se opakuje dle zájmu klienta (může se jednat o adresu základní školy, místa, která navš vil nebo by se do nich chtěl podívat).
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Metodický list
Téma: Symboly
Název: Hádanka
Zaměření: Práce ve skupině, rozvoj spolupráce, logického myšlení, imaginace, trénink posloupnos a tvořivos , upevňování abecedy
Cílová skupina: Klien ve věku 6–18 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Klien klubu pro dě skupinová – 5 klientů/ klien klubu pro
mládež individuální, 2 pracovníci
Cíl: Ak vizace klientů k trávení volného času, rozvoj vědomos
všeobecného rozsahu, spolupracovat na společném cíli,
podporovat logické myšlení a imaginaci, posloupnos
a návaznos při tvorbě, trénink a upevňování abecedy
Časová náročnost: 30 min. příprava, 90 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

časopisy s křížovkami
vlastní jednoduchá křížovka jako ilustrační návod
papíry
psací potřeby a guma
pravítka
magne cké tabule a fixy

Realizace
PŘÍPRAVA:
• sesbírání materiálu pro nácvik vyplnění křížovek (dětské časopisy, časopisy
pro mládež)
• vyrobení vlastní jednoduché ilustrační křížovky
• příprava podpůrného materiálu – knihy, časopisy, letáky o klubu aj.

• Klien z klubu pro mládež využívají pomoci pracovníka, ale křížovku sestavují
víceméně samostatně. Klien klubu pro dě pracují skupinově na společné
křížovce na magne cké tabuli.
• Klien si po vyzkoušení tréninkových křížovek vyberou slovo, které bude tajenkou křížovky. Dále vymyslí hlavní slogan, který má být doplněn o výsledek
křížovky tak, aby byl slogan po vyluštění tajenky kompletní. To vše zapíše na
tabuli klient, kterého si skupina zvolí.
• Ve spolupráci s pracovníkem vymýšlí klien další slova, která křižují jednotlivá
písmena tajenky. Pro inspiraci mají možnost využít vlastní představivos , dále
letáků a dalšího materiálu v klubu.
• Každý z klientů má možnost se vyjádřit a zapojit se do vymýšlení slov pro tajenku. Při stagnaci nápadů pracovníci napomáhají klientům s hledáním vhodných slov.
• Poté, co jsou slova, která křižují ústřední slovo tajenky, zapsána na tabuli a tajenka je kompletní, vymýšlí klien návodné otázky.
• Otázky a slova zapisuje klient, kterého si skupina zvolila a ten zodpovídá i za
správnost otázek a odpovědí pro křížovku, aby slova nebyla obecná a snadno
zaměnitelná. Po zodpovězení otázky musí být jasná správná odpověď (např.
Má to 4 nohy, je to zvíře. Tato otázka je moc obecná a odpovědí může být
několik – prase, kráva, kočka, pes, kůň aj.)
• Poté, co skupina dokončí křížovku a všechny otázky i návodná slova jsou zaznamenána, určí si skupina klienta, který celou práci překreslí na předem připravený papír za pomocí pravítka.
• Následně ostatní klien pomáhají „zapisovači“ se slovy a otázkami, které mu
diktují.
• Když je křížovka kompletně připravena pro předání klientům z druhého klubu,
proběhne výměna mezi jednotlivými kluby a klien mají možnost si křížovky
vyluš t.

REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je ukázána tabulka s křížovkou a vysvětlen princip sestavování křížovky.
• Klien mají možnost si nejprve vyzkoušet vyluš t jednoduchou, předem připravenou křížovku, nebo křížovku z časopisu.
• Pracovník vysvětlí klientům princip sestavování křížovky od počátečního slova
a dále ukáže, jakým způsobem na sebe musejí navazovat jednotlivé čtverečky,
systém, jak se řídí počet písmen daného slova, zapisování písmen a tvorbu
jednoduchých návodných otázek.
• Klien dostanou instrukce, které se týkají jednotlivých slov a návodných otázek, dále jak otázky tvořit a jakých oblas by se měly týkat.
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Metodický list
Téma: Symboly
Název: Jak se dostanu do ..........
Zaměření: Práce se symboly v jízdním řádu, rozvoj logického myšlení, prohlubování znalos a posilování samostatnos
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Vysvětlení systému jízdního řádu, který klien denně využívají,
osvětlit systém zkratek a vysvětlivek, podpořit samostatnost
a orientaci klientů v prostoru při plánování vlastní trasy
Časová náročnost: 15 min. příprava, 40 min. vlastní ak vita

• Pracovník klientovi vysvětlí jednotlivé kolonky, které slouží pro názvy ulic
nebo přímo zastávek, času, přestupu, data.
• Klientovi je pro ilustraci ukázána jedna varianta vyhledání spoje z ul. Milady
Horákové na Grohovu. U seznamu odjezdů na stránce je klientovi vysvětleno,
co který symbol znamená (symbol data, odjezdu, čísla spoje, vysvětlivky v tabulce aj.).
• Klient má opět možnost si vyhledání vyzkoušet sám a naplánovat si vlastní
trasu (např. nákup s rodiči v určeném obchodním domě, cestu na bazén aj.).
Zároveň má klient možnost prohlédnout si konkrétní zastávku dle fotek v odkazech názvů zastávek.

Materiál a pomůcky
• jízdní řády
• PC a internet
• stůl, židle

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledání a sk jízdních řádů předem určených linek
• příprava prostoru pro práci
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník nabídne klientům možnost naplánovat si určenou trasu. Pro ověření orientace a znalos klienta mu pracovník ukáže repliku zastávkového jízdního řádu a požádá ho o nalezení určité trasy.
• Pracovník klientovi ukáže, jak se čte v zastávkovém jízdním řádu dle hodin
a minut.
• Klientovi je vysvětlen rozdíl mezi pracovními a nepracovními dny, zopakují si
dny v týdnu a ukážou si na replice zastávkového jízdního řádu, která tabulka
slouží pro pracovní a která pro nepracovní dny.
• Dále pracovník vysvětlí klientovi jednotlivé zkratky a symboly, které jsou uvedeny v jízdním řádu, a ukáže mu, kde se seznam zkratek nachází a jak se v nich
čte (např. symbol X, ->, K, symbol nízkopodlažního vozidla aj.)
• Pracovník klientovi ukáže, jak vyhledat určitou trasu a upozorní ho na nutnost
dávat si pozor při čtení časů i na připojené symboly.
• Klient má možnost si vyhledat spojení do určitého místa v několika variantách
– ve všední dny, s přestupy, o víkendu aj.
• Dále je klientovi nabídnuta možnost natrénovat si vyhledávání na internetových stránkách www.idos.cz.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Symboly
Název: Čtení obrázkového textu
Zaměření: Rozvoj představivos , logického myšlení a posloupnos
Cílová skupina: Klien ve věku 6–8 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová i individuální – 1–2 klien , 1 pracovník
Cíl: Podporovat u mladších klientů rozvoj představivos ,
myšlenkových vzorců a posloupnos u čteného textu
Časová náročnost: 5 min. příprava, 20 min. vlastní ak vita

Téma: Symboly
Název: Nejznámější symboly
Zaměření: Práce se zkušenos , vlastní představivos , trénink analýzy
a syntézy, boření stereotypů
Cílová skupina: Klien ve věku 8–14 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 7 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozšíření povědomí a boření některých stereotypů o symbolech,
se kterými se běžně klien setkávají, ale připisují jim nesprávný
nebo nega vní charakter; rozvoj uvědomování si podskupin
a nadřazených skupin, trénink analýzy a syntézy
Časová náročnost: 60 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• časopis s obrázky místo čás textu

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat vhodné časopisy s obrázky v textu
• připravit prostor
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien si s pracovníkem z nabídky vyberou článek, o který mají zájem.
• Pracovník čte a ukazuje klientům jednotlivé čás textu. Klien mají možnost
upevňovat si znalos ze ZŠ, kde se setkávají s písmenky, interpunkcí a abecedou.
• Pracovník během čtení dojde k obrázkům, které zastupují čás textu, zastaví
se u nich a vybídne klienty, aby na základě vlastní představivos , či zkušenos
s textem dle symbolických obrázků doplnili text.
• Pracovník čte ve spolupráci s klienty článek. Následně se vrací k symbolům
a opakují si, co jednotlivé symboly znamenají (u starších klientů se trénuje
primárně interpunkce a abeceda, u mladších klientů se opakují symboly obrázků, případně poznávání písmen z vlastního jména).
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Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

vy sknuté symboly
nůžky
PC, internet, skárna
stůl, židle
propisky
knihy, letáky a časopisy

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledání (na internetových stránkách www.google.com) nejběžnějších symbolů, které jsou používány ve společnos
• úprava symbolů v příslušném programu (Malování, MS Word), sk symbolů
a jejich rozstříhání
• příprava pracovního prostoru
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci nejprve otevřou ve skupině diskuzi nad m, které symboly jsou ve
společnos nejvíce používány a s čím se nejčastěji klien dostávají do styku.
• Pracovníci rozprostřou na stůl jednotlivé listy se symboly a vybídnou klienty,
aby vyhledali a pojmenovali ty, které znají.
• Klien udělají hromádku s těmi symboly, které opravdu znají a umí je pojmenovat.
• Dále jsou klien vyzváni k tomu, aby vybrali ty, které znají, nebo se s nimi
setkávají, ale neví, co znamenají.
• Poslední skupinku tvoří hromádka se symboly, které klien neznají a neumí je
ani pojmenovat.
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• S klienty jsou postupně probírány jednotlivé hromádky a nad každým obrázkem je možnost vyjádřit se k tomu, odkud klien znají symbol, kde ho viděli,
případně, kde se s ním mohou setkat v klubu. U obrázků, které klien neznají,
setrvají pracovníci delší dobu, obrázky vysvětlí, správně pojmenují a ukážou
v podpůrném materiálu (knihy, časopisy, čis cí prostředky, hasicí přístroje aj.),
kde se symboly vyskytují a vysvětlí jejich pravý význam.
• Klien mají možnost debatovat nad vlastními domněnkami a realitou (např.
symbol recyklace – klien zaměňovali s výstražnými značkami, nebo symbol
lebky – klien původně zařazovali do oblas pohřebnictví, hroby aj.)

Metodický list
Téma: Symboly
Název: Vlastní pohlednice
Zaměření: Rozvoj a upevňování správného držení tužky – rozvoj jemné motoriky, psaní, práce s emocemi a náladami
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvoj práce s emocemi a náladami formou výtvarného
vyjádření, upevňování a trénink psaní a základních návyků ze ZŠ,
práce s představivos a zážitky, podpora a rozvoj jemné motoriky
Časová náročnost: 45 min. příprava, 80 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

papíry šmíráky
psací potřeby
výtvarné potřeby – barvy, pastelky, nůžky, fixy, flitry
igelitová podložka
pravítko
vytvořená ilustrační pohlednice

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nachystání výtvarného materiálu
• úklid společného prostoru
• vytvoření ilustrační pohlednice – návodu pro klienty
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník ukáže klientům ilustrační pohlednici a vysvětlí její význam.
• Pracovník popíše klientům jednotlivé čás pohlednice – z čeho se skládá
a jaké musí mít náležitos – linky, text, adresa, známka.
• Následně se klien osloví s m, aby si představili, kde jim bylo hezky – např.
poslední výlet, situace, kdy se cí li dobře a chtěli by ukázat někomu (příjemce
pohlednice), jaké to bylo.
• Klien si představí situaci a toho, komu by chtěli pohlednici s obrazem poslat.
Následně si zapíší na šmírák jméno člověka/lidí, kterému by chtěli pohlednici
poslat.
• Klientům je rozdán velký výkres, který si ve dvojici rozdělí napůl za pomocí
tužky, pravítka a nůžek.
• Společně s pracovníkem si předepíšou linky, které se nachází na pravé pohlednici, a dále si namalují symbol známky.
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• Klien mají možnost poslat pohlednici buď reálné osobě, nebo kamarádovi
s fik vní adresou.
• Po vypsání náležitos adresy jsou klien vyzváni, aby na šmírák napsali text,
který budou následně přepisovat do pohlednice.
• Po tom, co je zhotovena textová část pohlednice, jsou klien vyzváni, aby znázornili obraz, který by chtěli zprostředkovat někomu dalšímu – obrázek z výletu, dovolené, místa, kde jim bylo dobře. Mají možnost znázornit jej za pomocí
připravených výtvarných potřeb.
• Poté, co jsou výtvory hotové a zaschlé, si s klienty sedneme do kruhu a mluvíme o tom, co má kdo na pohlednici, komu ji posílá a proč.
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16. Finance 1
V dnešní společnos se vše točí kolem peněz. Již malé dě se denně setkávají s pojmy, jako jsou peníze, rozpočet, bankovky, mince, nákupy, splátky, složenky aj. Starší
klien jsou často ve svém životě přímou součás rodinného rozpočtu. Klien klubu
pro mládež mívají často již v nižším věku vlastní rodiny a řeší tedy svou finanční
situaci. Běžně se setkávají s nejrůznějšími nabídkami na půjčky, finanční pojištění,
paušální smlouvy, platbami zákonného pojistného, potřebou orientace v systému
dávek státní sociální podpory, výdělky z brigád nebo práce na hlavní pracovní poměr
a potřebou běžného účtu u bankovních ins tucí. Jsou ak vními účastníky společenského života v nejrůznějších oblastech týkající se financí.
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Metodický list
Téma: Finance
Název: Dos hy a sázky
Zaměření: Spolupráce ve skupině, tvorba rozpočtu, strategické myšlení,
komunikace a respekt k ostatním
Cílová skupina: Klien ve věku 12–18 žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 1 pracovník
Cíl: Spolupracovat ve skupině při hře, strategicky přemýšlet při
financování jednotlivých akcí, plánování rozpočtu, zodpovědně
a nestranně rozhodovat jako bankéř a pracovat jako zástupce
banky; rozvoj komunikačních dovednos ve skupině,
učení se respektu k druhým
Časová náročnost: 10 min. příprava, 80 min. vlastní ak vita

• Hra je zaměřena také na postřeh a orientaci v prostoru, hlídání si vlastních
závazků vůči ostatním.
• Bankéř má krom své úlohy hráče na staros také chod banky, půjčování peněz, hlídání a zapisování úvěrů, dohlížení nad splácením a správném obchodování, vydávání a vracení peněz.
• Během hry i po ukončení hry mají klien možnost se vyjadřovat k realizaci
a jednotlivým úlohám daných hráčů, objevují se nápady na vylepšení, či úpravy pravidel, diskuze nad spornými pravidly či případně jejich vylepšování pro
jejich vlastní potřeby (např. výměny hracích karet mezi hráči, doplatky k dražším kartám, rozšiřování úvěrů apod.).

Materiál a pomůcky
• hra dos hy a sázky
• papír a psací potřeby

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava prostor pro hru – stůl, určený počet židlí dle hráčů
• přichystání hry
• příprava psacích potřeb a papírů
REALIZACE AKTIVITY:
• Hra se přichystá na stůl, rozloží se hrací deska, přichystají se psací potřeby
a papír. Klien si ve skupině určí, kdo bude bankéř.
• Po určení bankéře si daná osoba upraví prostor pro banku, rozpočítá peníze
a nachystá všem dle hracího plánu příslušný obnos peněz.
• Určí se, kdo začne hrát – klien mají možnost dohodnout se na způsobu – buď
formou hry, nebo losování.
• Při hře klien nakupují koně a později stáje. Mají možnost domlouvat se ve
skupině na strategii, uzavírat koalice, partnerství a společně čelit ostatním
pro hráčům.
• Při hře jsou podporovány komunikační dovednos s ohledem na respektování
druhých lidí, probíhají debaty nad nákupy jednotlivých polí.
• Klien jsou konfrontováni s realitou nakupování drahých oblas a jejich vlastním omezeným rozpočtem, musí pracovat na rozložení financí tak, aby se
nedostávali do dluhů, učí se využívat úvěrů od banky, potřebě splácet úvěry
a zajišťovat vlastní provoz.
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Metodický list
Téma: Finance
Název: Bankovky
Zaměření: Poznání reálného vzhledu a hodnoty bankovky, rozvoj jemné
motoriky a představivos
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální i skupinová – 1–3 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet povědomí o reálné podobě a vzhledu platebních
prostředků, upozornit na ochranné prvky a rozpoznání
falsifikátu, rozvíjení jemné motoriky a představivos
Časová náročnost: 20 min. příprava, 40 min. vlastní ak vita

• Klien si rozstříhají velký papír na obdélníky podobné tvaru bankovky, následně si mohou vyplnit hodnotu bankovky, a vybarvit dle vlastní představy.
• Během ak vity probíhají debaty nad m, s jakými ceninami přicházejí kliendo styku, jak často pla , jaké znají jiné typy plateb krom platby mincemi
a bankovkami, jakým způsobem funguje v rodině rodinný rozpočet aj.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

reálné bankovky
hrací bankovky
papíry
vy štěné bankovky a seznam ochranných prvků
výtvarné prostředky – nůžky, papíry, pastelky, fixy

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystání výtvarných pomůcek
• úprava a úklid prostoru
• vy sknu ochranných prvků a podoby jednotlivých bankovek
• výběr reálných bankovek a mincí
• příprava výukových bankovek
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je vysvětleno, co jsou to ochranné prvky, kde se na bankovce nacházejí a jejich význam.
• Klien mají možnost prohlédnout si vy štěné ochranné prvky a jejich umístění. Následně se jim ukáže reálná bankovka, na které mohou pojmenovávat
a ukazovat, kde se ochranné prvky nacházejí.
• Dále si za pomoci hracích bankovek a reálných bankovek ukazujeme rozdíly
mezi oběma bankovkami – klien za pomocí zrakové diferenciaci pojmenovávají rozdílnos a učí se rozpoznat pravé bankovky.
• Projdeme si i mince, jejich velikos a hodnoty.
• Následně navazuje ak vita vyrobení si vlastní bankovky, kde mají klien možnost procvičovat jemnou motoriku a vyrobit reálná i zcela smyšlená vlastní
pla dla.
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Metodický list
Téma: Finance
Název: Bankovní ústav a bankéř
Zaměření: Nácvik modelových situací prosociálního chování
a komunikace, názorná ukázka reálného jednání s ins tucemi
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální i skupinová – 2–4 klien , 2 pracovníci
Cíl: Prak cky nacvičit a navodit modelové situace jednání
s ins tucemi, rozvíjet komunikaci mezi klienty a pracovníky
v zastoupení bankéřů, rozšířit povědomí o finanční gramotnos ,
půjčování peněz a náležitostech spojených s jednáním
Časová náročnost: 15 min. příprava, 50 min. vlastní ak vita

• Klien při hře mají možnost získat reálný obraz o fungování a mezilidských
vztazích, jednání na úřadech, dále trénují správné oslovování, výběr, či vkládání peněz, správnost vracení peněz, podepisování lis n – zde jsou klien
oslovováni s m, aby si vždy při jakémkoli podepisování smluv vždy přečetli,
co podepisují (pracovníci záměrně klientům připisují jiné cifry nebo vrací nesprávný počet bankovek).
Tato hra byla velmi oblíbená, proto jsme na přání klientů a ve spolupráci s klienty
vymysleli několik variant – hra na obchod a nakupování, hra na hotel – zde jsme
zařadili i zaměstnávání lidí, výplaty mezd, žádos o dovolené aj.

Materiál a pomůcky
• hrací bankovky
• papíry a psací potřeby
• rekvizity pro hru

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystání prostoru pro hru a rekvizit
• vytvoření pracovního místa úřednice
• příprava veškeré papírové dokumentace pro hru
• tvorba pokladny, seřazení bankovek dle hodnoty
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je vysvětleno, jak bude hra probíhat, jakou mají úlohu ve hře – toto
si buď mohou zvolit sami, nebo jim pracovníci určí, jakou roli budou hrát
(např. výběr peněz, vklad, žádost o půjčku aj.).
• Klien si připraví všechny své rekvizity pro hry – kočárky, oblečení, vybavení,
kabelky, doklady – ty si vyrobí svépomocí z papíru a výtvarných potřeb.
• Klien vždy přijdou do „banky“ k bankovní úřednici a sehrají svou roli – např.
vklad na účet – mají možnost natrénovat si jednání s ins tucí, prvky prosociálního chování při jednání, společenské návyky aj.
• Při hře jsou uměle vytvořené i nestandardní situace (např. naštvaný úředník,
naštvaný klient, problémy při vkladu/výběru aj.).
• Po sehrání scénky mají klien možnost vyjádřit se k danému způsobu chování
a tomu, zda dosáhli svého cíle určitým jednáním.
• Pokud se zadaným úkolem nebyli klien spokojeni, mohou si scénku sehrát za
stejných podmínek s vlastní úpravou tak, aby byli s výsledkem spokojeni (např.
jednají jiným způsobem s pracovnicí banky aj.).
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Metodický list
Téma: Finance
Název: Nakup si svou odměnu!
Zaměření: Rozšíření informovanos klientů a rozvoj finanční gramotnos ,
rozvoj jemné a hrubé motoriky, strategické myšlení
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 20 klientů , 7 pracovníků
Cíl: Rozšíření a prohlubování znalos z oblas finanční gramotnos ,
platebních schopnos , rozvíjení jemné i hrubé motoriky,
podpora strategického myšlení a mo vace k dosahování cíle
Časová náročnost: 60 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

zpracování oblečení dle denní potřeby, kvízové otázky na jednotlivé oblas
finanční gramotnos , hra na postřeh.
• Klien obcházejí příslušná stanoviště, kde si mají možnost zopakovat a rozšířit
povědomí z oblas financí, procvičit jemnou i hrubou motoriku v předem určeném čase, který hlídají pracovníci.
• Poté, co jsou všechna stanoviště uzavřena, mají klien možnost si na prodejním stánku vybrat a nakoupit za získané finance vlastní odměny.
• Klien mají možnost v rámci nákupu odměn smlouvat, domlouvat si strategie
nákupu – např. vytvořit dvou i vícečetné skupinky, které sdílením získaných
peněz mohou nakupovat odměny vyšší hodnoty a poté se rozdělit, případně
vyměňovat již zakoupené zboží zpět za peníze a rozmyslet si vlastní inves ce.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

hrací bankovky a mince
papíry, psací a výtvarné potřeby
hry pro rozvoj hrubé motoriky
odměny
PC, internet a dostatečné množství hracích bankovek
krabice, ručník a pomůcky pro Kimovu hru

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystání prostoru pro jednotlivá stanoviště
• příprava úkolů pro jednotlivá stanoviště
• příprava Kimovy hry
• nachystání dostatečného počtu hracích bankovek, sk
• nachystání stolu s odměnami, nacenění
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci nejprve připraví celý prostor klubu, PC učebny a doučovací místnos pro potřeby hry.
• Dále se určí jednotlivá stanoviště a pracovníci, kteří budou daná stanoviště
obsluhovat. Dle zvolené ak vity si pracovníci připraví prostor a bankovky pro
odměňování za správně splněné úkoly.
• Klien jsou seznámeni s hrou – obejít co největší počet stanovišť, sesbírat
za správně zodpovězené úlohy, odehrané hry a výtvarné činnos co největší
počet bankovek tak, aby si za ně následně mohli nakupovat odměny.
• Klien jsou průběžně vysíláni v předem určeném časovém limitu ke stanoviš m, kde plní úkoly. Stanoviště mají tato zaměření: Kimova hra, výtvarné
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17. Příroda

Metodický list

Příroda a přírodniny jsou všude kolem nás, avšak dě a mladí lidé žijící v sociálně vyloučené lokalitě obvykle znají pouze místo, kde žijí, případně jeho blízké okolí, a nemají možnost trávit čas v přírodě. Klien také nemají ucelený přehled v základních
věcech týkající se zvířat, přírodnin, uměle vytvořených věcí aj. Pro mnohé z nich je
problémová i orientace v prostoru. Téma „příroda“ jsme zařadili na červenec, kdy
máme vždy více prostoru a možnos k výletům do přírody. S klienty také trávíme
více času na dvoře a v blízkém parku. Jezdíme na pobytové akce za Brno, kde mají
klien možnost poznat blíže přírodu a strávit několik dní v klidném prostředí mimo
velké město

Téma: Příroda
Název: Svět zvířat
Zaměření: Práce se skupinou, rozvoj komunikačních dovednos ,
hrubá motorika, představivost
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet hrubou motoriku, pracovat skupinově, rozvoj
představivos a vlastního myšlení nad m, jak ztvárnit zadané
zvíře, podporovat vrstevnické vazby
Časová náročnost: 30 min. příprava, 50 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• vy sknuté názvy nebo obrázky zvířat
• PC, internet, skárna
• knihy se zvířaty

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a vy sknout názvy nebo obrázky nejznámějších zvířat
• přichystat obrázkové knihy a encyklopedie se zvířaty
• připravit prostor
REALIZACE AKTIVITY:.
• Pracovník přinese obrázkové knihy a encyklopedie, které mohou sloužit jako
návod pro klienty, kteří si nejsou jis vzhledem jednotlivých zvířat.
• Připraví se losovací krabička s názvy zvířat, případně s obrázky a začne se losovat.
• Každý klient má možnost vylosovat si jedno zvíře, které předvede ostatním.
Ten, kdo zvíře uhádne, si jde losovat nové zvíře a opět předvádí ostatním, jak
vypadá, případně jak se chová.
• Klien mají možnost si několikrát vyzkoušet hru a předvádět zvířata pomocí
pantomimy.
• Když jsou kar čky s názvy zvířat vyčerpány, mají klien možnost si zvolit poslední zvíře, kterým by chtěli být a předvést ho pomocí pantomimy.
• Poté probíhá diskuze o tom, kdo si zvolil jaké zvíře a proč, jaké má dané zvíře
vlastnos , co mu na něm imponuje aj.
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Metodický list
Téma: Příroda
Název: Kvíz Příroda
Zaměření: Rozvoj postřehu, prohlubování znalos a dovednos ,
práce v týmu, vrstevnické vztahy
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 8 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Podporovat klienty v rozhodování a natrénovat odpovídání na
otázky pod tlakem a ve spěchu, prohlubovat získané znalos
a společně pracovat v týmu při kvízu
Časová náročnost: 60 min. příprava, 80 min. vlastní ak vita

• Takto hra pokračuje do doby, dokud jsou k dispozici kar čky s otázkami.
• Klien mají možnost si při hře mezi sebou radit, případně požádat o pomoc
pracovníka. Nezodpovězená otázka putuje na spodek daného balíčku a je zde
možnost si ji vytáhnout znovu.
Tato kvízová hra se může realizovat na různá témata a obměňovat dle potřeby.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

papír
psací potřeby
encyklopedie a odborné knihy zabývající se přírodou a přírodninami, zvířaty aj.
PC a internet

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vytvořit tema cké okruhy pro otázky – fauna, flora, zeměpis, živé/neživé
předměty, ekologie
• vytvořit kar čky pro dotazy s otázkami za 10, 20, 30, 40 bodů
• přepsat na jednotlivé kar čky kvízové otázky
• připravit si papír a psací potřeby pro zaznamenání bodů
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien se rozdělí na dvě skupiny se stejným počtem hráčů.
• Pracovníci si rozdělí otázky za 10, 20, 30 a 40 bodů na hromádky na stůl.
• Klien mají možnost domluvit se na tom, kdo bude začínat a jakou formu
losování zvolí. Proběhne losování a začíná vítězný tým.
• Každý z hráčů v jednotlivém týmu má možnost zvolit si otázku dle náročnos ,
přičemž otázky za 10 bodů jsou nejjednodušší a otázky za 40 bodů nejsložitější.
• Pracovník otázku klientovi přečte a ten musí odpovědět. Čas na odpovědi je
omezený – pracovník klienta podporuje v tom, aby si natrénoval sdělovat informace v předem určeném časovém limitu.
• Klien se střídají postupně, vždy po zodpovězení jedné otázky pokračuje soupeřův tým. Jeden pracovník otázky zadává, další kontroluje hru a tře zapisuje
počet bodů.
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Metodický list
Téma: Příroda
Název: Zvíře z plastelíny
Zaměření: Rozvoj jemné motoriky, prostorového vnímání,
barevné rozlišení, zraková diferenciace
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů nebo individuální, 2 pracovníci
Cíl: Rozvoj jemné motoriky a drobných svalů ruky, zápěs a větších
svalových skupin ruky a paže, podpora zrakového vnímání
a zrakové diferenciace, realis cké zobrazování skutečného
stavu věcí
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Po společné práci probíhá diskuze o tom, jak se dětem pracovalo, co by např.
udělali jinak. Dále se otvírá prostor pro klienty, aby řekli, proč si dané zvíře
vybrali a stručně jej představili.
• Pro další přiblížení zvířete a jeho života čteme z encyklopedií informace o jednotlivých druzích zvířat, která si klien zvolili pro svůj výrobek.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

plastový ubrus
knihy, encyklopedie, reálné obrazy zvířat
plastelíny
špachtle, plastové nožíky a jiné náčiní

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava plastelín, nástrojů
• úklid prostoru, rozprostření plastového ubrusu
• příprava knih a encyklopedií
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci předpřipraví jedno zvíře dle obrázku jako předlohu pro klienty.
• Pracovníci společně s klienty nachystají prostor pro výtvarnou dílnu, uklidí
stůl a připraví potřebný počet židlí.
• Klientům je vysvětlen plán práce, nabídnuty obrázkové encyklopedie a knihy.
• Pracovníci pomohou klientům vybrat zvíře, které bude možno zpracovat formou plastelíny.
• Během práce mají klien možnost požádat pracovníky o pomoc se zpracováním.
• Při tvorbě zvířete z plastelíny pracovníci s klienty mluví o zvířatech, která si vybrali, kde žijí, na kterých kon nentech a ve kterých zemích, zda jsou jedovatá,
čím se živí, do jaké skupiny patří atd.
• Klien mají možnost se doptávat na další informace o tom, co je o zvířatech
zajímá.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Příroda
Název: Co je to…?
Zaměření: Prohlubování školních dovednos , čtení, získávání informací,
vyhledávání faktů
Cílová skupina: Klien ve věku 6–16 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální , 1 pracovník
Cíl: Rozvoj povědomí o přírodě, prohlubování školních dovednos
a znalos , popis zobrazených informací formou kontaktní práce
za pomocí knih, časopisů, encyklopedií, případně internetu.
Časová náročnost: dle potřeby

Téma: Příroda
Název: Slovní fotbal
Zaměření: Logické myšlení, prohlubování znalos ze skladby slova,
posloupnost písmen, podpora myšlení, představivos ,
rozvoj slovní zásoby
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet slovní zásobu, pracovat na logickém myšlení,
posloupnos slova, vytváření vlastních slov,
práce s podstatnými jmény aj
Časová náročnost: 5 min. příprava, 15–45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• knihy, encyklopedie, odborné časopisy
• PC a internet
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Materiál a pomůcky
• ak vita bez pomůcek

Realizace

Realizace

PŘÍPRAVA:
• výběr a používání odborných knih a časopisů

PŘÍPRAVA:
• vytvořit skupinu klientů, kteří mají zájem o ak vitu

REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník s klientem v rámci kontaktní práce probírá různá témata. Pokud
klient projeví zájem o téma přírody a získávání dalších informací, pracovník
mu může nabídnout projít si informace z encyklopedií, knih či internetu.
• V rámci vyhledávání v knihách pracovník učí klienta hledat v rejstříku, používat abecedu a vyhledávat si jednotlivé výrazy, dává klientovi prostor pro
přečtení si informací, případně mu se získáváním informací pomáhá.
• Klientovi jsou vysvětlovány nejasné pojmy, probíhají debaty nad zjištěnými
informacemi, pracovník uvádí příklady, s klientem mluví o jeho dosavadních
zkušenostech (např. co je klíště, kde se vyskytuje, jak se klíštěte zbavit, jak se
ošetřuje ranka, jak klíšťatům předcházet, jaké může mít přisáté klíště následky
pro člověka, co je třeba hlídat aj.)
• V rámci práce na PC má možnost se klient seznamovat s internetovými vyhledávači, kde se učí vyhledávat si potřebné informace.

REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník vysvětlí klientům, co je to slovní fotbal a jak se hraje.
• Klien jsou osloveni s m, že hra se hraje na končící písmenko slova, které
řekl hráč před nimi, ale zadá se pouze specifická oblast slov, která se budou
používat.
• Klien mají možnost si po dohodě s ostatními určit, kdo začíná. Hráč, který
začíná, vykopává slovo – podstatné jméno. Další hráč v pořadí musí vytvořit
slovo opět na zadanou oblast – příroda, které začíná na poslední písmenko
předchozího slova.
• Pokud hráč, který pokračuje, nedokáže vymyslet podstatné jméno na poslední písmenko předchozího slova, dostává trestný gól.
• Hráč, který má největší počet trestných gólů, prohrává.
Hru je možné obměňovat dle aktuálních témat.
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Metodický list
Téma: Příroda
Název: Lesní bojovka
Zaměření: Spolupráce ve skupině, podpora logiky, myšlení, strategií,
prohlubování znalos a dovednos , rozvoj hrubé a jemné
motoriky, komunikace
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 5 pracovníků
Cíl: Podporovat vrstevnické vztahy, komunikaci a myšlení ve skupině,
pracovat s emocemi, práce ve skupině na společném úkolu,
rozvíjet hrubou i jemnou motoriku, myšlení a strategické
plánovaní při hře
Časová náročnost: 90 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

papíry
psací potřeby, fixy
knihy a odborné publikace – vlas vědy, přírodovědy
PC a internet
skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit kar čky s otázkami pro obě skupiny – nastříhání
• vyhledat a vymyslet tema cké okruhy, kterých se hra bude týkat
• zapsat všechny otázky dvojím způsobem tak, aby klien při stejném čísle neplnili stejný úkol
• naplánovat trasu výletu
• připravit materiál a pomůcky, které budou klien při hře potřebovat, knihy,
papíry, tužky, sáčky aj.
• sbalit všechen potřebný materiál pro realizaci hry a rozmístění úkolů a pomůcek k jednotlivým kar čkám

• Klien s 2 pracovníky vyrazí na bojovou hru. Pracovníci při hře dohlíží na
správnost plnění úkolů, případně klientům mohou pomáhat a lehce napovídat.
• Klien jsou vyzváni k tomu, aby nejprve našli kar čku s číslem 0, kde mají
zadány všechny informace, jak se hra hraje a co všechno musí splnit, aby bylo
možné hru brát jako zahájenou (např. hry se musí účastnit všichni hráči – je
třeba aby kapitán využil potenciálu každého svého člena skupiny a zapojil ho
do hry – např. kdo je malý, bude dělat skřítka, kdo je pružný, bude plnit tělesné úkoly aj.).
• Hráči po cestě z výletu musí sesbírat všechny kar čky, nesmí žádnou zanechat
v lese. Dále musí plnit úkoly zadané z kar ček a zapisovat potřebné instrukce
na papír.
• Mezi úkoly se objevují např.: udělat z nejmladšího hráče skřítka z přírodnin,
bez trhání a ničení stromu a lesního porostu, vyjmenovat 10 savců/obratlovců/býložravců, vymyslet básničku se zadanými slovy (pes, kočka, kapradí,
slunce, kámen…). Klien mají možnost si zde procvičit hrubou i jemnou motoriku, logiku, přemýšlení, strategii, komunikaci, aser vní chování, plánování aj.
• Poté, co klien splní všechny úkoly, čekají na druhý tým, který své úkoly teprve plní. Poté mají obě skupiny možnost porovnat si výsledky, kterých při
plnění stejně zadaných úkolů dosáhli – vyjmenovat všechny zapsané věci, říci
si navzájem vymyšlenou báseň a mto způsobem rozšířit své znalos a také se
dobře pobavit ve skupině.

REALIZACE AKTIVITY:
• V rámci výletu s klienty jsou po cestě rozmístěny kar čky 10–0, kde jsou vypsány instrukce. Klien po cestě z výletu dostanou vstupní informace, jak se
hra hraje.
• Při zadávání úkolu jsou klien vyzváni k tomu, aby si určili, jakou formou se
bude losovat skupina, která bude mít při hře náskok a vyrazí na bojovou hru
jako první.
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18. Město

Metodický list

Mít povědomí o městě, kde bydlím, je prioritou a nutnos pro správnou orientaci
v prostoru. Téma „město“ jsme zařadili z důvodu, že ačkoliv naši klien žijí ve městě,
neznají jej mimo sociálně vyloučenou lokalitu a nedokážou se v něm orientovat.
S klienty jsme probírali, co jsou to města a státy, a jak vypadají. Dále jsme trénovali
orientaci v prostoru, na mapách, ukazovali si orientační systém, učili jsme se vyhledávat na internetu ulice a dopravní prostředky, řešili jsme, jak je možno se někam
dostat, probírali jsme historii města Brna a jeho hlavní památky. Klien měli možnost uvědomit si, jak Brno skutečně vypadá, co všechno nabízí, jaké mají možnos
a jakým způsobem mohou trávit svůj volný čas. Také jsme klienty učili orientovat se
v dopravě – MHD i automobilové. Klien se naučili, co jsou to městské čás a jak je
Brno rozděleno, kde bydlí a kam chodí do školy.

Téma: Město
Název: Orientace v mapě
Zaměření: Rozvoj myšlení, trénink všeobecných znalos rozvoj čtení,
prohlubování základních dovednos , abeceda aj.
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální nebo 2 členná skupina, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet základní školní znalos a dovednos – trénovat čtení,
čísla, abecedu, rozvíjet orientaci ve městě, na mapách, trénovat
vyhledávání v mapách a na internetu
Časová náročnost: 30 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• PC a internet
• mapa Brna, atlas světa
• letáky památek

Realizace
PŘÍPRAVA:
• obstarání mapy a atlasu (informační centrum, vlastní zdroje – doučovací místnost)
• zapnu PC a nachystání letáků s pamě hodnostmi města Brna
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien se seznámí s m, jak mapa vypadá a jak je vyrobena, co znamenají
zkratky, čísla a popisky v mapě, jak vypadá záznamový systém.
• Klien jsou osloveni s m, aby vyzkoušeli najít místo, kde sídlí klub.
• Pracovník nadiktuje adresu a klientům vysvětlí, jak se vyhledává v rejstříku
ulic dle abecedy a také, co znamenají zkratky u názvu ulice – písmeno a číslo,
které označují čtverec, kde se nachází daná ulice.
• Klien mají možnost natrénovat si vyhledávání i dalších ulic, např. kam chodí
do obchodu, kde mají sídlo školy, kde je nemocnice aj.
• Poté se přechází na PC, kde je klientům ukázán systém vyhledávání v mapách
na internetu – buď přes portál www.mapy.cz, nebo www.google.maps.com.
Klientům se vysvětlí, jaké údaje se zaznamenávají do políčka pro vyhledávání,
případně jaký typ mapy je možné si zvolit.
• Klien dostanou možnost se na ulici „projít“ za pomocí tzv. Google street
view, které je k dispozici na www.google.com.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Město
Název: Knihy
Zaměření: Rozvoj základních školních znalos a dovednos ,
zrakové diferenciace, čtení
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální nebo 2–3 členná skupina, 1 pracovník
Cíl: Prohlubování znalos o městě a dopravě, rozvoj čtení
a základních školních dovednos , práce se zkušenos
a vlastními zážitky, rozvoj komunikace
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Téma: Město
Název: Výlet do Podzemí
Zaměření: Orientace v prostoru, rozvoj samostatnos , logického myšlení,
práce s mapou, internetem, plánování
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 6–9 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Vytvořit u klientů kompetence k řešení zadaného úkolu,
par cipovat na společně zadaném úkolu, podporovat
komunikaci ve skupině, plánování a rozhodování, rozvíjet
povědomí o městě Brně, podporovat orientaci v prostoru.
Časová náročnost: 60 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• knihy o městě a dopravě

Realizace
PŘÍPRAVA:
• nachystat knihy o dopravě a městě
REALIZACE AKTIVITY:
• S klienty je v rámci kontaktní práce probíráno téma město a doprava, jsou
nabízeny jednotlivé publikace o městě a dopravě.
• Pokud klient/menší skupinka klientů projeví zájem, pracovníci mají možnost
s klienty využít kontaktní místnos pro četbu a trénink základních školních
dovednos .
• Pracovník vybídne klienty, aby vzali knihy, které je zajímají a společně v kontaktní místnos čtou a mluví o městě Brně, dopravě, případně zkušenostech,
které mají klien .
• Pracovník se s klienty střídá ve čtení textu, zastavuje se u neznámého textu
a slov, které se v knize vyskytují, a vysvětluje jejich význam.
• Klien mají možnost porovnávat vlastní zkušenos a znalos , kterými disponují, vyměňovat si informace a sdílet zážitky.
• Formou hry je možné trénovat zrakovou diferenciaci u čás dopravní značky,
nebo názvy ulic, je možné trénovat postřeh a paměť.
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Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

mapy
PC a internet
psací potřeby a papír
finance
souhlasy pro rodiče

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vytvořit a zajis t souhlasy pro rodiče a nechat podepsat od rodičů klientů
• zajis t dostatečný obnos peněz pro výlet
• vyhledat možnos pro návštěvu podzemí, zavolat a objednat skupinu osob
REALIZACE AKTIVITY:
• Během přípravy je možno oslovit klienty k zapojení se do plánování ak vity.
• S klienty se vybere místo, najdou se odpovídající spoje MHD, kterými se pojede, zastávky, případně se naplánuje a porovná trasa MHD a pěšky.
• Klien mají možnost si s pracovníky projít stránky, kde jsou informace o brněnském podzemí, přečíst si a zjis t, co je čeká na výletu a co se mohou dozvědět.
• Klien jsou osloveni i s m, že je možné propočítat si finanční rozpočet, tzn.
počet přihlášených osob, ceny vstupného a případně jízdného a vymyšlení
strategie pro dodržení rozpočtu.
• Po naplánování výletu pracovníci zajis prohlídku v podzemí pro určený počet
osob.
• Pracovníci s klienty vyrazí dle předem naplánované trasy do brněnského podzemí. Klien mají možnost prohlédnout si způsob, jak lidé dříve žili, co nosili
161

oblečené, jak skladovali potraviny, mají možnost si vyzkoušet tehdejší nástroje a pomůcky, kterými si lidé usnadňovali život.
• Klien si také prohlédnou a vyzkouší některé typy mučicích nástrojů a vidí, jak
dříve fungovalo trestní právo ve městě Brně.
• Po prohlídce klien s pracovníky odcházejí zpět do klubu a po cestě mají možnost hrát znalostní hry a kvíz na postřeh (kolem jaké značky jsme prošli, jak
se jmenuje ulice, po které jdeme, vyjmenuj 3 náměs v Brně, jaké dopravní
prostředky se pohybují na této ulici, názvy zastávek aj.).

Metodický list
Téma: Město
Název: Informace
Zaměření: Rozvoj orientace ve městě, prohlubování povědomí o Brně,
zjišťování informací, rozvoj všeobecných znalos
Cílová skupina: Klien ve věku 6–21 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Pracovat na samostatnos a ak vizaci klientů, rozvoji vlastních
schopnos a dovednos pro řešení vlastní situace, rozvoj
všeobecných znalos a prohlubování dovednos získaných v ZŠ
Časová náročnost: 5 min. příprava, 5–30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• PC, internet
• mapa Brna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystat si mapu města Brna
• mít k dispozici PC a internet
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je nabízena možnost vyhledat si na internetu informace o městě
Brně, co je zajímá a co potřebují. Jedná se především o nejrůznější spojení do
a ze školy/brigády/nemocnice.
• Dále se jedná o vyhledávání v papírové formě mapy, případně učení se vyhledávání na portálu www.mapy.cz, nebo www.google.maps.cz, používání Google street view aj.
• Klien mají možnost s pracovníky probírat informace, kterým nerozumějí
a chtěli by se dozvědět více, např. o plánovaných výletech, trase, spojení aj.
• Pracovníci nabízí klientům vyhledávání v informačních letácích, mapách, na
internetu (jde o ak vizaci klientů a posílení jejich vlastních kompetencí pro
řešení své vlastní situace – naučit se vyhledávat spoje, místa aj. tak, aby klien
příště věděli, jaké kanály, místa a prostředky použít).
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Metodický list
Téma: Město
Název: Slepá mapa
Zaměření: Práce ve skupině, práce na společném úkolu, komunikace,
samostatnost, orientace na řešení úkolů.
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u dě samostatnost, orientaci na řešení problémů – jak
si pomoci sám při zadaném úkolu, kde a jak vyhledávat potřebné
informace, práce se zdroji, podporovat práci ve skupině,
komunikaci mezi klienty tak, aby se vzájemně respektovali
a dodržovali hranice
Časová náročnost: 45 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

•

•

•

•

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•
•

PC, internet, skárna
mapa Brna
slepá mapa Brna
letáky s památkami
papíry a psací potřeby
výtvarné potřeby (fixy, nůžky)
igelitová podložka

•

co jsou to městské čás , proč se Brno dělí na městské čás a jak to funguje
s organizací státní správy.
Klien mají možnost vybírat si vždy jednu zajímavost z města Brna – památku,
nemocnici, sídlo klubu, školy, ins tucí, které znají a setkávají se s nimi a za pomocí reálné mapy či internetu určit zhruba polohu, kde se ins tuce nachází.
Pokud je budova znázorněna na letácích nebo dostupných materiálech, tak
ji klien vystřihnou a přilepí do slepé mapy, nebo ji vlastnoručně domalují
a zapíší.
Klien mají možnost se vyjadřovat k umisťování jednotlivých památek a zajímavých budov, vyhledávají si potřebné informace na mapě nebo na internetu, ověřují si získané informace, učí se pracovat s informačními kanály, komunikují ve skupině.
Každý z klientů má možnost přidat si na slepou mapu Brna vlastní budovu.
Poté probíhá debata nad zvolenými budovami a o tom, co ještě v Brně chybí,
co mají klien rádi, kde rádi tráví čas, případně, co je pro klienty důležité.
Klien poté s pracovníkem mapu dokončí, doplní chybějící budovy a místa,
a mapu vyvěsí tak, aby byla přístupná dalším klientům.

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vy sknout slepou mapu města Brna
• nachystat výtvarné a další pomůcky
• vyzvednout letáčky o městě Brně a mapu Brna
• připravit internet a PC
• nachystat velký flipchartový papír
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník klienty osloví s připravenou ak vitou, vysvětlí jim průběh a způsob
práce.
• Klientům je vysvětleno, co je to slepá mapa, jak se používá a proč.
• Klien jsou osloveni s nabídkou překreslení mapy města Brna na flipchartový
papír – u ak vity se vystřídají všichni, kteří mají zájem na mapě spolupracovat.
• Po překreslení slepé mapy jsou klien osloveni s m, aby si na reálné mapě
prohlédli, kde se nachází jednotlivé městské čás . Klientům je vysvětlováno,
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19. Škola 1

Metodický list

Téma „škola“ jsme zvolili pro měsíc září vzhledem k začátku nového školního roku.
S klienty jsme pracovali individuální i skupinovou formou v rámci kontaktní práce
v klubu. Probírali jsme nejrůznější problémy a překážky, které se objevují při zvládání školní docházky a povinnos . Tento měsíc jsme využili tema cky i pro získání
znalos a přehledu klientů o tom, jak vypadá systém vzdělávání a jednotlivé ins tuce, se kterými se lidé setkávají během vzdělávání. Mluvili jsme o preferenci škol
a povolání, s klienty jsme otvírali témata týkající se školní docházky, záškoláctví, movaci k dokončování škol aj. V rámci práce v klubu jsme s klienty neustále opakovali
a upevňovali znalos a dovednos , které získali při studiu ZŠ a SŠ, doučovali jsme
je chybějící látku, pracovali na aktuálních zakázkách klientů, a to zejména formou
her. Tento způsob práce s klienty je velmi efek vní, protože nenásilnou a hravou
formou předáváme aktuální informace a klien mají možnost si nově nabyté informace „osahat“ a vizuálně si je přiblížit. Klienty jsme mo vovali k využívání ak vity
doučování a možnos vypracovávat si úkoly, písemné práce a školní resty jednak
v rámci doučování s lektorem, ale také na klubu.

Téma: Škola
Název: Pexetrio povolání
Zaměření: Rozvoj myšlení, logiky, pamě , rozvoj slovní zásoby, povědomí
o různých typech povolání
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální 1–2 klien , 1 pracovník
Cíl: Trénovat s klienty přemýšlení nad hrou, strategické myšlení,
rozvíjet slovní zásobu a získávat nové informace o různých
typech povolání, pomůckách potřebných k výkonu povolání –
hrou se učit pracovat s náročnějším systémem obracení 3 karet
současně, rozvíjet zrakovou diferenciaci a zaměřovat se na detail
Časová náročnost: 10 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• hra pexetrio povolání

Realizace
PŘÍPRAVA:
• najít a připravit hru
• připravit prostor pro hru
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je hra vysvětlena – jedná se o náročnější verzi pexesa, kdy se hledají 3 karty s rozdílnými obrázky, shodují se pouze tema cky např. první karta
hasič, druhá karta pomůcky, které využívá při své profesi, tře karta hasičské
auto.
• Klien mají možnost se během hry s pracovníkem bavit o jednotlivých typech
povolání, kde a kdy se vykonávají, jaké vzdělání je potřeba k vykonávání určité
profese aj.
• Pracovník s klienty otvírá i témata jejich vysněného povolání a cesty, která je
třeba absolvovat k tomuto povolání.
• Klien se učí na hře novým pravidlům a jejich dodržování, trénují si vyslovování některých typů povolání a prohlubují si informace z oblas školství,
vzdělávání, kariérového profilování a následného zaměstnání.
• Klientům jsou předávány informace vázající se k práci jako takové – např. počet
dní dovolené, formy absence, předpoklady k výkonu určité činnos , směnný
provoz, zdravotní způsobilos jednotlivých povolání, fyzické předpoklady aj.
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Metodický list
Téma: Škola
Název: Město, jméno, zvíře, věc
Zaměření: Rozvoj psaní a jemné motoriky, čtení a interpretace, podpora
logického uvažování, upevňování návyků získaných v ZŠ,
posloupnos , zvládání časových limitů
Cílová skupina: Klien ve věku 8–18 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální nebo skupinová – 2–4 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet komunikaci a slovní zásobu, a to jak psanou tak
mluvenou formou, prohlubovat všeobecné znalos získané
v ZŠ/SŠ, podporovat logické uvažování, trénink splnění určitého
úkolu v časově omezeném limitu, pracovat při simulaci
stresových podmínek – časový limit
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30–45 min. vlastní ak vita

• Když uplyne limit stanovený pro odpočítávání, všichni musejí odložit psací potřeby na stůl.
• Začíná se rekapitulovat, co kdo zapsal od prvního políčka město. Za město,
které je zmíněno jednou mezi hráči se uděluje 10 bodů, pokud se město vyskytne 2×, tak oba hráči mají pouze 5 bodů, pokud má hráč pouze sám město a ostatní nemají políčko vyplněno, dostává bonus 10+5 bodů. Následně si
všichni vyplní body a písmenko, a hra se opakuje tak, že ten kdo stopoval, nyní
říká abecedu a další v řadě stopuje.
• Pokud při vyjmenovávání abecedy narazíme na již hrané písmenko, následuje
písmeno, které je další v řadě v abecedě.

Materiál a pomůcky
• psací potřeby a papír
• encyklopedie pro mladší klienty

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystat psací potřeby a papír
• najít a připravit encyklopedii pro mladší klienty
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům, kteří hru neznají, se vysvětlí pravidla.
• Společně si určíme pravidla pro jednotlivá políčka – město, jméno, zvíře, věc –
kdy mají klien možnost zasahovat a spoluutvářet pravidla hry – např. jména
česká i cizojazyčná, města v ČR, zahraniční města, možnost zahrnout i státy aj.
• Klien si vezmou papír a připraví si jej dle zadání a počtu políček, které si určíme.
• Dohodneme se ve skupině na tom, kdo začíná s vyjmenováváním abecedy –
buď formou losování, domluvy, případně určení nejmladšího hráče.
• Klient, na kterého padla řada, vysloví nahlas první písmeno abecedy a všechny ostatní si říká pouze v duchu. Hráč, který je jako druhý v pořadí, libovolně
řekne stop a ten, kdo si odříkával abecedu, vysloví písmeno, u kterého skončil.
Všichni začínají psát jednotlivá slova na dané písmenko – např. P: město – Pardubice, jméno – Patrik, zvíře – panda, věc – ponožky
• Poté, co má dopsáno první hráč, řekne stop a běží limit 10/15 vteřin hlasitého
odpočítávání, kdy mají ostatní hráči možnost ještě v rychlos dopsat chybějící
políčka.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Škola
Název: Písmenkovaná
Zaměření: Rozvoj logického myšlení, zrakové diferenciace, analýza slova,
práce rozvoj slovní zásoby
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální 1–2 klien , 1 pracovník
Cíl: Prohlubovat všeobecné znalos , pracovat na rozvoji slovní
zásoby a komunikace, učit se využívat získané zkušenos
a dovednos při řešení úkolů, formou hry využívat proces učení.
Časová náročnost: 10 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Téma: Škola
Název: Čím bych chtěl být
Zaměření: Upevňování vrstevnických vztahů, práce se skupinou, rozvoj
komunikačních dovednos , hrubé motoriky, sebevyjádření
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4 klien , 1 pracovník
Cíl: Podpora v upevňování a navazování vrstevnických vztahů,
komunikace ve skupině, rozvoje představivos , sebevyjádření
prostřednictvím divadelního ztvárnění, rozvíjení hrubé motoriky
Časová náročnost: 30 min. příprava, 50 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky

Materiál a pomůcky

• společenská hra s písmenky

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystat hru a prostor
REALIZACE AKTIVITY:
• Hra se rozloží dle hracího plánku.
• Klientovi je vysvětlen princip hry dle jeho rozumové vyspělos – hra se případně uzpůsobí věku klienta.
• Obrázkové kar čky jsou otočeny obrázkem dolů, jednotliví hráči si losují obrázek a
skládají správný název slova dle otočeného obrázku z písmenek, která mají přidělena.
• Hra je u konce, když jsou všechny obrázky otočené a všechna slova poskládána.
• Hra se může uzpůsobit i např. m, že klien musí ze svých písmen poskládat
co největší množství slov, nebo skládají pouze určitá slova – ovoce, zeleninu,
školní pomůcky aj.
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• PC, internet, skárna
• krabička s názvy povolání
• knihy a časopisy s téma kou povolání

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a vy sknout názvy různých typů povolání
• příprava prostoru
• knihy a časopisy s téma kou povolání a zobrazení pracovních pozic
REALIZACE AKTIVITY:
• Jsou přineseny obrázkové knihy, časopisy a další podpůrný materiál, který může
sloužit jako inspirace pro klienty při ztvárňování jednotlivých druhů povolání.
• Klien si mezi sebou určí, kdo začne a to formou domluvy, případně zvolení si
losovací techniky.
• Připraví se losovací krabička s názvy povolání a probíhá losování dle sestaveného harmonogramu.
• Každý klient má možnost vylosovat si jeden papírek s názvem povolání, které
předvede pantomimicky ostatním – ten kdo uhádne, o jaké povolání se jednalo, dostává bod a jde si losovat nové povolání, které opět předvádí ostatním.
• V případě, že klient neví, jak se dané povolání ztvárňuje, může mu poradit
pracovník, případně ukázat povolání v publikacích, které jsou připraveny.
• Klien mají možnost si vyzkoušet hru několikrát.
• Když jsou kar čky s názvy povolání vyčerpány, mají klien možnost ztvárňovat
i povolání, která nebyla zadána na kar čkách, vymýšlet vlastní povolání, případně taková, se kterými se setkávají v rodině, ve škole aj.
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• Po hře probíhá diskuze nad tématem „čím bych chtěl být a proč“. Klien mají
možnost ztvárnit i své vysněné povolání, mluvíme o preferenci jednotlivých
povolání, jejich oblíbenos , náročnos aj.

Metodický list
Téma: Škola
Název: Školou k tomu být čím chci
Zaměření: Přehled škol, povinnos školní docházky, vhled do systému
vzdělávání, práce s vlastními preferencemi, práce s předsudky,
vyhledávání a třídění informací, rozvoj jemné motoriky
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 1 pracovník
Cíl: Prohlubovat znalos o školní docházce, nahlédnout do systému
a pochopit systém vzdělávání, pracovat na vlastních preferencích
pro povolání, realis cky uvažovat a zhodnocovat získané
informace, pracovat s předsudky vůči některým typům povolání,
vyhledávat a třídit informace týkající se školní docházky
a absolvování jednotlivých stupňů k získání schopnos
a dovednos pro výkon určitého typu povolání
Časová náročnost: 60 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

flipchartový papír
omalovánky s povoláním
papíry a psací potřeby
výtvarné potřeby – pastelky, fixy, nůžky, lepidla
vy sknuté budovy škol
vy štěné nástroje pro jednotlivá povolání

Realizace
PŘÍPRAVA:
• na internetu vyhledat budovy škol a vy sknout je
• připravit flipchartový papír
• vyhledat a vy sknout omalovánky s mo vy povolání
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je představena daná ak vita a vysvětlena posloupnost vzdělávání.
• Klien jsou vyzýváni k tomu, aby si vyzkoušeli na papír sestavit posloupnost
vzdělávání od nejnižšího po nejvyšší – mají možnost využít předlohy vy štěných budov škol a názvů.
• Poté mají klien možnost zvolit si povolání – buď vlastní, nebo to, které se jim
líbí znázorněné v omalovánce a vybarvit si jej dle vlastního uvážení.
• Když mají klien omalovánku vybarvenou a vystřiženou, mají možnost si nejprve zkušebně přiložit své povolání k tomu stupni školy, které si myslí, že je
nutné absolvovat pro výkon daného povolání.
172

173

• S klienty je jednotlivě probíráno, které povolání musí mít daný stupeň vzdělání a proč, zároveň mluvíme o předsudcích některých povolání, jako je např.
uklízečka, popeláři aj. Klien mají možnost se vyjadřovat k tomu, co se jim na
povolání líbí a nelíbí, proč by ho chtěli nebo naopak nechtěli dělat.
• Klien mají možnost si vybrat znovu určité povolání, opět si omalovánku vybarvit a následně vybrat z připraveného seznamu věcí ty, které dané povolání
využívá ke své práci – např. jehla – sestřička, popelnice – popelář, želízka – policista, hadr a koště – uklízečka aj.
• Klien mají díky této ak vitě možnost získat přehled o vzdělávacím systému,
délce trvání a náročnos jednotlivých škol.
• Dále máme možnost komunikovat s klienty o výhodách absolvování běžné ZŠ
a ZŠ pro dě se speciálními potřebami, jejich možnos v životě i budoucnos
co se týče následného uplatnění se na trhu práce.
• Po ukončení ak vity jsou klien mo vováni ke společnému úklidu – upevňujeme návyky potřebné pro přípravu, realizaci a ukončení strukturované
činnos , společné odpovědnos za prostor a pořádek – třídění nevyužitého
materiálu k recyklaci, odpovědnost za své pracovní místo a jeho úklid
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20. Rodina
Rodina a rodinné vazby jsou v našem životě nepostradatelnými faktory, které mají
vliv na utváření naší osobnos a to, kým jsme nebo kým bychom chtěli být. Mnoho
z našich klientů nemá povědomí o vlastních hlubších kořenech, dědičnos , návaznos nejrůznějších věcí z rodiny na ně samotné. S klienty jsme pracovali individuálně i skupinově, formou tema ckých her jsme si přibližovali, co jsou to rodinné
vztahy a vazby. Klientům jsme dali možnost nahlédnout do oblas jako je gene ka
a dědičnost, ukázali jsme si, co je to rodinný strom a strom života. V rámci tématu
„rodina“ jsme pracovali také s emoční stránkou věci formou kontaktní práce.
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Metodický list
Téma: Rodina
Název: Rodokmen
Zaměření: Prohlubování základních znalos , podpora logického myšlení
a porozumění, podpora komunikace a argumentace, přemýšlení
a interpretace, rozvoj psaní a jemné motoriky
Cílová skupina: Klien ve věku 8–11 let ze sociálně vyloučené lokality
Typ ak vity: Skupinová – 2–4 klien , 1 pracovník
Cíl: Pracovat na prohlubování znalos , rozvoji komunikace
ve skupině, argumentace a interpretace získaných znalos
a informací, logické přemýšlení a vyjadřování, zdůvodňování
vlastních výsledků, rozvoj vrstevnických vztahů
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

• Klien mají možnost nahlédnout do hlubšího rodinného stromu, vytvoří si
přehled rodinných příslušníků, zjis , jakou mají funkci v rodině, kde se vyskytují, připomenou si některé rodinné příslušníky, které neznali všeobecnými
názvy, ujasní si, kdo je to zeť, snacha, tchán, tchýně.

Materiál a pomůcky
• magne cká tabule a fixy, mazací potřeby
• židle

Realizace
PŘÍPRAVA:
• úklid prostoru magne cké tabule
• příprava židlí
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien mají možnost si určit, kdo začne a jakým způsobem – losování, střihnu
si, výběr dle věku.
• Klien jednotlivě přistupují k tabuli. Každý sám za sebe má možnost namalovat si rodinné vazby a vztahy mezi nejbližšími příbuznými a představit tak
ostatním rodinu a její příslušníky.
• Klien si namalují sebe a dále svou rodinu se jmény. Poté ostatním kolem
sebe vysvětlí, jakou mají pozici v rodině, zda jsou nejmladší nebo nejstarší,
s kým doma žijí a kdo se vyskytuje v jejich nejbližším okolí. Zároveň zde trénujeme názvy rodinných příslušníků – babička, dědeček, maminka, ta nek,
sestry, bratři, neteř, synovec, teta, strejda, tchán, tchýně, zeť, snacha.
• Klien se střídají a společně si takto představí vlastní rodiny – vzájemně se
učí respektu k ostatním m, že jim neskáčou do řeči, nezesměšňují ostatní
při představování. Podporována je spolupráce a vzájemná pomoc mezi klienty – např. pokud si nemůže někdo při představování vzpomenout na název
synovec, klien jsou vyzvání, aby mu pomohli.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Rodina
Název: Rozhovory
Zaměření: Rozvoj kompetencí k řešení vlastní životní situace, podpora klientů pro hledání způsobu řešení, zprostředkovávání informací a prostředků pro zvýšení informovanos
Cílová skupina: Klien ve věku 12–19 let ze sociálně vyloučené lokality
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o vlastním stavu a reálných
možnostech pro změnu, zprostředkovávání informací
a informační servis v otázkách týkajících se rodiny a rodinných
vazeb a vztahů, podpora pro řešení vlastní ob žné životní
situace aj.
Časová náročnost: 5 min. příprava, 5–30 min. vlastní ak vita

Téma: Rodina
Název: Ostrov
Zaměření: Spolupráce ve skupině, logika, myšlení, kooperace,
hrubá motorika, rozhodování a strategické volby, argumentace
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let ze sociálně vyloučené lokality
Typ ak vity: Skupinová – 9 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet spolupráci ve skupině, koordinaci a kooperaci,
podporovat vlastní rozhodování a soudržnost, argumentování
při rozhodování, rozvíjení hrubé motoriky
Časová náročnost: 10 min. příprava, 20 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• odborná literatura, letáky, brožurky
• PC a internet

Realizace
PŘÍPRAVA:
• shromáždění odborné literatury, kopií formulářů, letáků a brožur
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci denně v rámci kontaktní práce v klubu komunikují s klienty a v případě zájmu jim poskytují informace a poradenství týkající se jejich životní
situace.
• V rámci kontaktní práce se staršími klienty se jedná zejména o vyhledávání
a zjišťování informací týkající se těhotenství a mateřství, přípravy na porod
a miminko v rodině, zajištění rodiny po finanční stránce, vztahů mezi dětmi
a rodiči, vztahů mezi partnery, práce s formuláři týkající se rodiny, dávek a příspěvků na bydlení aj.
• Rozhovory s pracovníky jsou individuální a délka trvání je dle potřeb klienta.
Pracovníci ak vně využívají odborných publikací, letáků a brožurek. Klientům
vysvětlují a ukazují, kde si mohou informace vyhledat na internetu. Pracovníci
klienty ak vně podporují a zkompetentňují v řešení vlastní situace formou
rozšíření informačních kanálů tak, aby v případě potřeby mohli klien řešit
svou situaci vlastními silami.
• Pracovníci mají možnost s klienty využívat kontaktní místnost, kde mohou řešit citlivější témata o samotě.
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Materiál a pomůcky
• velký balící papír/flipchartový papír

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit flipchartový papír
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je vysvětlen princip hry Ostrov – jedná se o navození soudržnos ,
podporu vrstevnických vazeb a kooperaci ve skupině. Klien jako rodina odjedou na pustý ostrov, který se začíná zmenšovat při každé bouři, která nastane.
• Klien si musí stoupnout na papír. Při každé bouři je papír o něco zmenšen
a klien se na něj musí opět znovu poskládat. S klienty je řešena situace, kdy
musí někdo z rodiny odpadnout, a proč.
• Klien se vzájemně jako rodina podporují v udržení se v co největším počtu
bez ztráty kohokoli z rodiny tak, aby přežili na co nemenším prostoru papíru.
• V případě, že někdo z rodiny odpadne, je situace probrána – proč zrovna vypadl tento člen rodiny, jaké byly argumenty pro jeho případně obětování, jakým způsobem zajis t zbytek rodiny tak, aby nebyl obětovaný apod. Klien se
učí argumentovat a vymýšlet strategie.
• Hra končí, až zbude na papíře poslední člen rodiny – mluvíme o tom, kdo přežil a kdo byl obětován a proč.
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Metodický list
Téma: Rodina
Název: … a jak to bylo dál?
Zaměření: Kri cké myšlení, pravděpodobnost skutečnos založená na
vlastních zkušenostech, rozvoj myšlení, komunikace, podpora
vrstevnických vztahů, rozhodování, sebevyjádření za pomoci
výtvarné techniky, podpora sebevědomí
Cílová skupina: Klien ve věku 8–19 let ze sociálně vyloučené lokality
Typ ak vity: Skupinová – 9 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Nabídnout klientům prostor pro vlastní sebevyjádření se
za pomocí výtvarné techniky, interpretaci zkušenos a znalos
z vlastního života, rozvoj komunikace a vrstevnických vazeb,
podpora argumentace a sebevědomí v rámci
vystupování před ostatními.
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Klien jsou postupně oslovováni k tomu, aby řekli, jak to bylo dál, a co se asi
stalo dle jejich uvážení s rodinou a holčičkou, která se ztra la.
• Klien se zde učí interpretaci vlastní tvorby, sebevyjádření se pomocí výtvarné
techniky, rozvíjí komunikaci před vrstevníky a posilují své sebevědomí v rámci
veřejné prezentace před ostatními.
• Po každém předneseném příběhu s klienty mluvíme o jejich ztvárnění příběhu, vymýšlíme různé varianty toho, co se mohlo stát, řešíme, jak by se zachovali oni a co je dobré v takové situaci dělat nebo naopak nedělat.

Materiál a pomůcky
• vymyšlený příběh
• výtvarné potřeby
• papír

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vymyslet a sepsat část příběhu o rodině
• nachystat výtvarné pomůcky
• připravit výkresy
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník seznámí klienty s ak vitou.
• S klienty si nejprve povídáme o jejich rodině, vztazích a vazbách, mluvíme
o sourozencích a situacích, které se nám někdy staly – např. při nákupu, doma,
při úklidu aj.
• Klientům je 2× po sobě přečten vymyšlený příběh – např. o holčičce ztracené
v obchodě – tak, že končí v půlce a dál nepokračuje. Klien jsou vyzváni, aby
přemýšleli nad m, co by se mohlo dále stát a jak to dopadne s holčičkou.
• Poté jsou klientům rozdány papíry a výtvarné potřeby a každý má možnost
najít si svůj vlastní prostor pro zpracování konce tohoto příběhu.
• Klien mají 30 min. pro zpracování dokončení příběhu – když uplyne časový
limit, jsou vyzváni k tomu, aby vrá li výtvarné potřeby a sesedli si do kruhu.
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Téma: Rodina
Název: Křížovka
Zaměření: Prohlubování informací, opakování, rozvoj psaní a slovní zásoby
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let ze sociálně vyloučené lokality
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjení jemné motoriky, psaní, opakování informací,
prohlubování znalos , rozvoj čtení a slovní zásoby
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Téma: Rodina
Název: Co je to dědičnost
Zaměření: Rozvoj schopnos a dovednos ze ZŠ, zraková diferenciace,
získávání informací
Cílová skupina: Klien ve věku 9–14 let ze sociálně vyloučené lokality
Typ ak vity: Individuální – 1–2 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozšiřovat znalos a povědomí o dědičnos a gene ce,
prohlubování vědomos o daném tématu, pochopení
základních pojmů
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• tema cká křížovka
• psací potřeby
• PC a internet

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat na internetu tema cké křížovky na rodinu
• vy sknout křížovky
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je vysvětleno, jak se křížovka vyplňuje, a jak je nutné postupovat,
abychom křížovku správně vyluš li.
• Ve spolupráci s pracovníkem klien trénují čtení, psaní a opakují získané znalos z oblas rodinných vztahů a vazeb.
• Poté, co klien vyluš křížovku, si mohou přečíst mo o, které se ke křížovce
vztahuje a případně o mo u s pracovníkem mluvit.
• Po vyluštění křížovky mají také klien možnost vybarvit si i tema cký obrázek vztahující se ke křížovce – např. zvířecí rodinu, kde mají klien možnost si
opakovat nejen znalos z života běžné rodiny, ale i znalos z oblas zvířecích
rodin a názvy jednotlivých členů zvířecí rodiny.
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Materiál a pomůcky
•
•
•
•

knihy o lidském těle a dědičnos
obrázek DNA
PC a internet
výtvarné pomůcky a papíry

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat potřebné knihy a materiály vztahující se k dědičnos
• připravit a vyhledat obrázek DNA
• připravit výtvarné pomůcky a papíry
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům jsou nabídnuty knihy a materiály, ve kterých je popsáno, co je to
gene ka, DNA, dědičnost, dělení buněk, jak vzniká život aj.
• Pracovník s klienty pročítá knihy o tématu – následně probíhají diskuze o informacích, které si pracovník společně s klientem nastudoval.
• Pracovník vybídne klienta zamyslet se nad m, co je u nich v rodině dědičné,
např. světlé oči, určitý tvar nosu, rovné vlasy aj.
• S klientem je na příkladech probíráno, jak funguje dědičnost a k čemu slouží
DNA, prohlubují se znalos o přenosu DNA, k čemu DNA funguje a jak vypadá.
• Klien mají možnost získat informace o tom, co je to dědičnost, jak se přenáší
gene cké informace, jak funguje zjišťování DNA, jak se prokáže např. otcovství, dělení buněk aj.
• Pro přiblížení jednotlivých témat je možno využívat odborné knihy, PC a internet. Klien mají možnost si osvojit vzhled DNA či pohlavních buněk také
vlastním grafickým zpracováním a jejich překreslením. Následně pracovník
s klienty popisují jednotlivé čás podle předlohy knih.
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21. Tolerance

Metodický list

Tímto tématem jsme se zabývali v období plánovaných neonacis ckých pochodů
a blokád v Brně, což bylo mezi klienty často řešené téma. Realizovali jsme individuální i skupinové ak vity zaměřené na rozvoj poznání o nejrůznějších typech lidí,
vzhledu, předsudcích spojených s m, jak kdo vypadá, jak se chová, mluví apod.
V rámci poznávání jiných kultur jsme si také uvařili a vyzkoušeli jídlo, které se jí
v jiných zemích, abychom si přiblížili, jaké jsou zvyklos v různých zemích. V rámci
kontaktní práce jsme s klienty klubu řešili i nejrůznější situace z jejich okolí, při kterých se stali svědky nebo zažili netolerantní chování.

Téma: Tolerance
Název: Nejsme všichni stejní
Zaměření: Povědomí o náboženstvích, rasách, kulturách, práce s emocemi
a předsudky, rozvoj slovní zásoby, empa e aj.
Cílová skupina: Klien ve věku 7–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 35 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o různých typech lidí ve společnos ,
poznání rozdílnos mezi lidmi, práce s emocemi a předsudky
vůči lidem navzájem
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• hra Vadí? Nevadí! aneb Nejsme všichni stejní

Realizace
PŘÍPRAVA:
• příprava hry a prostoru
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník s klienty hru nachystají, vybalí a rozdělí hrací desky a karty.
• Klientům je vysvětlen princip hry. Každý z nich si losuje malé kar čky s otázkami, na které odpovídá – pokud odpoví správně, má možnost si kar čku přidat
na hrací desku.
• S klienty je během hry neustále debatováno nad situacemi z hracích kar ček,
rozebírají se situace, které klien již někdy prožili, případně které je zajímají.
• Během hry dostávají klien také doplňující otázky, díky kterým mají možnost
si rozšířit své znalos . Pokud klien chtějí reálně vidět správnost doplňujících
otázek, je možno s nimi vyhledat zadané otázky pomocí PC a internetu (např.
chlapeček na obrázku nemůže mluvit – proč asi? Klient zodpoví otázku a následně dostane další doplňující – jaké další typy zdravotních pos žení znáš?
Jak se dorozumívají lidé trpící hluchoněmotou? Proč někteří lidé používají invalidní vozík? Jaké poranění vede k tomu, že se lidé pohybují pouze na invalidním vozíku aj.)
• S klienty se zastavujeme u všech hracích kar ček a probíráme situace, které
jsou na obrázcích zobrazeny a mluvíme o možnostech nápravy a správného
chování (např. na kar čce si někdo dělá srandu z Pepíka, protože má brýle –
co si o tom myslíš? Jak bys postupoval být na Pepíkově místě? Co bys udělal,
kdybys byl u takové situace? Je správné se někomu smát, když nosí brýle?)
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Metodický list
Téma: Tolerance
Název: Při obědě v jiné kůži
Zaměření: Rozvoj jemné motoriky, práce s organizací času, pracovních
postupů, boření mýtů a předsudků, vytváření postojů,
zobrazování reality a podpora samostatnos
Cílová skupina: Klien ve věku 7–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – max. 2 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet povědomí o stravovacích návycích jiných skupin, podpora
a trénink samostatnos a sebeobhospodařování, práce s mýty
a předsudky o jiných skupinách, zobrazování a konfrontování
s realitou, rozvoj jemné motoriky a prohlubování pracovněbezpečnostních návyků při vaření
Časová náročnost: 45 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

kuchyně a vybavení
potraviny na vaření
finance
výtvarné pomůcky – papíry, psací potřeby, pastelky, fixy
knihy o vaření/internet a PC
informace o jídle a národnostech, jejichž jídlo budeme připravovat

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vybrat recepty
• spočítat si rozpočet na ak vitu
• nakoupit jídlo
• vytvořit leták

• Klientům je vysvětleno, co je to paragon, a proč je potřeba vzít si všechny
účtenky. Klien jsou podporováni v tom, aby dodržovali pravidla slušného
chování při společenském kontaktu, rozvíjíme finanční gramotnost počítáním
cen surovin tak, abychom se vešli do rozpočtu.
• Po nakoupení a zajištění všech potřebných surovin klien s pracovníkem donesou nákup do klubu a začíná příprava jídla.
• Klientům jsou vysvětlovány pracovní návyky a posloupnost jednotlivých kroků
tak, aby celý proces vaření byl zabezpečen jednak z hygienického hlediska, ale
také s efek vním využi m času.
• Klien společně s pracovníkem vaří vybrané pokrmy (ak vita se realizovala 2×
během měsíce a vařili jsme jídlo vegetariánské, řecké a indické a slovensko-romské).
• Během vaření mají klien možnost komunikovat s pracovníkem a bavit se
o pracovním procesu. Pracovník klienty učí přípravu jídla, pomáhá s jednotlivými úkony.
• Poté, co je jídlo hotovo, jsou oslovováni klien v klubu s nabídkou ochutnat
a dozvědět se něco o jednotlivých skupinách lidí, jejichž jídlo jsme vařili a připravovali.
• Během konzumování jídla pracovníci klientům předčítají informace o vegetariánství a národech, jejichž jídlo jsme si vařili.
• Klien mají možnost dále sdílet i vlastní stravovací návyky – máme možnost
mluvit o předsudcích vůči jednotlivým skupinám a jídlům (např. pokud se někdo bojí něco ochutnat, protože to je cizí, mluvíme o složení potravin a přípravě jídla, které znají pouze jiným způsobem).

REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník v rámci kontaktní práce v klubu nabídne klientům možnost zúčastnit se ak vity vaření v rámci tema ckého měsíce. Klien mají možnost si
s pracovníkem domluvit, které národní jídlo budou vařit.
• Klien jsou vyzváni, aby si vytvořili letáček s názvem jídla a pozvánkou pro
ostatní klienty z klubu na ochutnávku.
• Poté, co je letáček připraven, si pracovník s klienty domluví, jaké potraviny je
potřeba nakoupit pro dané jídlo, a udělají si rozpočet na ak vitu.
• V domluvený den a čas se klien s pracovníkem vydají na nákup potravin.
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Metodický list
Téma: Tolerance
Název: Film Proč?
Zaměření: Rozvoj komunikace a argumentace, práce na vrstevnických
vazbách, práce s předsudky, vlastními názory a postoji vůči
agresi a konfliktnímu jednání
Cílová skupina: Klien ve věku 12–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4 klien , 2 pracovníci
Cíl: Práce se skupinou lidí v rámci rozvoje komunika vních
a argumentačních schopnos , práce s vlastním úsudkem
a postoji, rozvoj informovanos o davové psychóze, agresivním
jednání a následcích spojených s mto způsobem jednání
Časová náročnost: 30 min. příprava, 90 min. vlastní ak vita

• Klien mají možnost vyjadřovat vlastní názory, myšlenky, zážitky a zkušenos ,
které mají s chováním agresivních skupin, případně probíhá komunikace o informacích, které se ke klientům dostávají z veřejnoprávních médií a zcela jim
nerozumí, nebo je pochopili nesprávně.
• Pracovníkům se naskýtá příležitost vysvětlovat věci na pravou míru a klientům
podávat skutečně objek vní informace tak, aby si mohli udělat vlastní názor
a vytvořit si postoje dle objek vního stavu věcí, nikoli dle smyšlených a nerealis cky zobrazených informací ze zpráv komerčních médií.
• Po zhlédnu filmu mají klien možnost s pracovníky a ostatními klienty debatovat nad celým ztvárněním filmu. Klien mají možnost přečíst si a získat informace také z knihy Subkultury, kde jsou vysvětleny jednotlivé kultury, jejich
myšlenky, původ a cíl, které se velmi často liší od současného proudu a poje
jednotlivců příslušných k dané kultuře/subkultuře.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

PC a internet
film Proč?
plátno
dataprojektor
kniha Subkultury

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystání knihy Subkultury
• obstarání filmu Proč
• přichystání dataprojektoru a PC
• vyvěšení plátna
• příprava zvukové techniky
REALIZACE AKTIVITY:
• S klienty proběhne mapující debata o znalostech jednotlivých kultur, subkultur, vzorech jednání a chování, typických znacích, projevech, místech, kde se
příslušníci některých skupin setkávají, jejich mo vaci a cílech.
• Klientům je po společné domluvě puštěn film Proč, který pojednává o skupině hooligans – fanoušků jednoho fotbalového klubu, jejich agresi, chování
v průběhu cesty na zápas, chování v davu a následných pos zích za takovéto
jednání.
• Film je v průběhu stopován a probíhá debata mezi klienty a pracovníky nad
jednotlivými částmi filmu.
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Metodický list
Téma: Tolerance
Název: Plakát s typy náboženství
Zaměření: Práce ve skupině, rozvoj myšlení, získání nových informací,
ucelený přehled o typech náboženství, kulturách, lidech, žijících
v různých zemích, základní pravidla
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4–6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet povědomí o různých typech kultur a náboženství,
vysvětlit si jednotlivá pravidla, která musí lidé určitého vyznání
dodržovat, práce s předsudky a obavami, rozvoj jemné
motoriky, psaní, čtení, zrakové diferenciace, rozvoj logiky
a samostatnos .
Časová náročnost: 60 min, příprava, 90 min. vlastní ak vita

• Klien jsou osloveni s nabídkou udělat si přehled o náboženství a zjis t více
o sobě a svém vyznání z informací, které jsou k dispozici.
• Klien dostanou flipchartový papír, na který vystřihnou, nalepí a napíší nejznámější náboženství.
• Poté, co máme udělán přehled s názvy, jsou klien vyzváni, aby si vždy vybrali
jeden obrázek, který ostatním popíší a zařadí tam, kam si myslí, že patří (např.
kříž – hinduismus, křesťanství, islám, buddhismus).
• Klien jsou touto formou seznamováni s nejznámějšími prvky jednotlivých
náboženství.
• Poté, co máme hotový přehled včetně obrázků, plakát připevníme na magneckou tabuli a seznámíme se s nejznámějšími typy náboženství.
• Klien mají možnost vyjadřovat se a diskutovat o svém vyznání, získávat další
informace a prohlubovat své znalos .

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•
•
•

flipchartový papír
psací potřeby
fixy
pastelky
nůžky
lepidla
obrázky typické pro různé typy náboženství
informace o základních typech náboženství

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat na internetu a v dostupných publikacích informace o nejznámějších
typech náboženství
• vyhledat, upravit a vy sknout jednotlivé obrázky typické pro různá náboženství
• připravit výtvarné pomůcky
REALIZACE AKTIVITY:
• V rámci kontaktní práce pracovníci s klienty mluví o různých typech náboženství a vyznání, ke kterým se klien hlásí – nejčastěji jde o křesťanství, ale
objevuje se i jehovismus.
• Pracovník klientům nabídne možnost podívat se na vy štěné materiály o jednotlivých náboženstvích.
• Společně si projdeme názvy náboženství, jejich hlavní znaky, obrázky a fotografie, mluvíme o rozdílnostech mezi lidmi vyznávající různá náboženství,
svátcích, zvyklostech.
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22. Zvyky

Metodický list

Tomuto tématu jsme se vzhledem k období Vánoc, které jsou na zvyky bohaté, věnovali v prosinci. Nezaměřili jsme se pouze na zvyky typické pro české Vánoce, ale
také na to, jakým způsobem se uc vají Vánoce a svátky v různých rodinách i kulturách, a na zvýšení povědomí klientů o tradicích a zvyklostech.

Téma: Zvyky
Název: Tradice
Zaměření: Komunikace, procvičování školních znalos , povědomí o tradicích, posilování sebevědomí
Cílová skupina: Klien ve věku 7–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, možno i skupinová, 1–2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet komunikační a vyjadřovací schopnos klientů, trénink
čtení a posilování sebevědomí v rámci prezentace před
ostatními, rozvoj schopnos argumentace, prohlubování
školních znalos a dovednos , práce se zkušenos .
Časová náročnost: 10 min. příprava, 35 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• časopisy a knihy s vánoční téma kou a téma kou svátků

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat knihy a dětské časopisy s téma kou Vánoc a svátků
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník vybídne klienty k diskusi nad tématem Vánoc a svátků, nabídne jim
možnost prohlédnout si knihy, časopisy, případně další publikace k tomuto
tématu.
• Klien mají možnost mluvit o vlastních zkušenostech a zážitcích při slavení,
vyskytuje se zde výborný prostor pro sdílení rozdílnos v dodržovaných tradicích.
• Pracovníci regulují diskuzi, klienty vybízejí k ak vitě a spolupráci v kolečku.
• Poté pracovníci představí klientům určité tradice v jiných kulturách, kde se
např. slaví jiné svátky místo Vánoc, kde se tradice nedodržují apod.
• Klien jsou opět vybízeni k diskutování nad tématem rozdílného slavení Vánoc a svátků.
• Klien mají možnost sdílet své vlastní zážitky v bezpečném prostředí, získávají
nové informace o okolí, o svých vrstevnících, mají možnost porovnávat slavení
svátků a Vánoc u svých a jiných rodin (např. slavení Vánoc v křesťanské rodině,
jehovis cké, případně u lidí bez vyznání), porovnávat tradiční slavení se současným trendem slavení Vánoc.
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Metodický list
Téma: Zvyky
Název: Mikuláš
Zaměření: Rozvoj vědomos a dovednos , předávání informací, ak vizace,
rozvoj komunikace a slovní zásoby
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 12 klientů (možná i účast rodičů), 5 pracovníků
+ 3 pracovníci převlečení za Mikuláše, čerta a anděla
Cíl: Rozvoj informovanos u klientů o typických tradicích a jejich
způsobu slavení, ak vizace klientů, rozvoj slovní zásoby
a komunikace, posilování sebevědomí
Časová náročnost: 120 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

• Po ukončení akce mají klien možnost mluvit o svých zážitcích, sdílet zkušenos a vytvářet si nové vrstevnické vazby prostřednictvím společně sdíleného
zážitku s ostatními dětmi.
• Pracovníci podporují klienty v navazování nových vazeb, otvírají se zde výborné možnos pro navazování kontaktu s rodiči.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

převleky a kostýmy
kniha „hříchů“
balíčky s odměnami
letáčky na akci

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit a přichystat kostýmy
• vytvořit knihu „hříchů“ a chování klientů na klubu
• tvorba a sk letáčků na akci
• vytvoření balíčků odměn
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům se předávají letáčky na akci s vysvětlením a popisem programu.
• Klien jsou v rámci kontaktní práce v klubu oslovováni s nabídkou připravit si
vystoupení na akci. Také je s nimi probírána tradice mikulášské nadílky, k dispozici jsou dětské časopisy s touto téma kou.
• Během několika dní před akcí pracovníci s klienty ak vně nacvičují básně a říkadla dle jejich přání pro své „vykoupení se“ za hříchy.
• Pracovníci připraví prostor v klubu pro akci, projdou seznam klientů a jejich
hříchů, přichystají odměny a obléknou si kostýmy.
• Klien mohou do klubu přijít i se svými rodiči, případně se svými sourozenci.
• Během akce jsou klien oslovováni s možnos vystoupit před Mikuláše a vyslechnout si své hříchy z klubu nastřádané za celý rok – poté mají možnost se
„vykoupit“ básní nebo písní.
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23. Škola 2

Metodický list

Při kontaktní práci s klienty jsme velice často řešili téma „škola“, a proto jsme se jej
rozhodli zařadit podruhé, a to na měsíc leden. Ak vity s klienty byly zaměřeny na
školský systém, volbu povolání, mo vovali jsme klienty k docházce na doučování,
probírali jsme docházku do školy, zameškané hodiny, problémy s dojížděním do škol
na velké vzdálenos , denní režim, organizaci času aj.

Téma: Škola
Název: Školský systém
Zaměření: Rozvoj povědomí o školském systému, přehled škol, poradenství,
podpora rozhodování a samostatnos , zpracovávání informací
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet povědomí u klientů o systému školství a školní docházce,
informování klientů o školském systému, poradenství v oblas
základních a středních škol, podpora samostatného rozhodování,
nácvik zpracovávání informací
Časová náročnost: 10 min. příprava, 5–30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• PC a internet
• letáky

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledání informací o typech ZŠ a jejich návaznos v dalším vzdělávání
• letáky středních škol a učilišť
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník v rámci kontaktní práce v klubu klienty oslovuje, vzhledem k blížícímu se vysvědčení, s nabídkou tématu škola a školní systém.
• S klienty pracovníci komunikují na základě jejich zakázky, o jimi zvoleném
tématu.
• Mezi nejčastějšími tématy se objevují vysvědčení a zvládání školních povinnos. Pracovníci klientům nabízejí procvičování ak vit v terénu, nebo on-line formou, dále nabízí ak vitu doučování a pomoc se zvládáním školních povinnos .
• Klientům je vysvětlován rozdíl mezi ZŠ a prak ckou ZŠ, návaznost na další
možnost vzdělávání a uplatňování na trhu práce, výhody a nevýhody tohoto
vzdělání aj.
• S klienty, kteří mají zájem o uspořádání svého denního režimu, pracovníci řeší
systém organizování času a včasného příchodu na vyučování formou tréninku a zjišťování podnětů, které vedly k tomu, že v určitý den nebyl problém
s docházkou do školy. Probíhá plánování a reorganizování času, komunikace
o denním režimu a časovém plánu.
• Při on-line komunikaci mají pracovníci možnost klienty odkazovat i na potřebné webové stránky.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Škola
Název: Přehled škol a povolání
Zaměření: Skupinová práce, rozvoj jemné motoriky, psaní, přemýšlení,
organizovanost, zodpovědnost za úkol, hrubá motorika
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 4 pracovníci
Cíl: Rozvoj povědomí u klientů o vzdělávání, systému školství
a jednotlivých školských stupních, organizování času a spolupráce
ve skupině, delegování úkolů, rozvoj samostatného myšlení
a sebevyjádření, rozvoj hrubé i jemné motoriky, prohlubování
školních znalos
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma: Škola
Název: Pantomima
Zaměření: Rozvoj hrubé motoriky, logiky, přemýšlení, neverbální komunikace
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 4 pracovníci
Cíl: Rozvíjení hrubé motoriky a drama ckého ztvárnění zadaného
úkolu, rozvoj neverbální komunikace, posilování sebevědomí
prostřednictvím vystupování před skupinou lidí, rozvoj logického
přemýšlení
Časová náročnost: 15 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

flipchartové papíry
pastelky a výtvarné potřeby
poznámkové papíry
psací potřeby

Materiál a pomůcky
• lístečky se školní téma kou a povoláním
• PC a internet

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a vy sknout lístečky s téma kou školy a povoláním
• rozstříhat papírky a připravit do krabičky

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit výtvarné potřeby, psací potřeby, papíry
• nachystání flipchartového papíru
REALIZACE AKTIVITY:
• Poté, co jsou klien rozděleni do skupin, jim pracovníci dají vybrat povolání,
které budou znázorňovat jak graficky, tak textově.
• Pracovníci klientům vysvětlí úkol – vypsat všechny typy škol, které je třeba
absolvovat pro výkon povolání, vytvořit seznam potřebných pracovních pomůcek a znázornit pracovní proces.
• Klien dostanou určený časový limit, během kterého musí vypracovat zadané
úkoly na velký flipchartový papír. Ve skupině se musí dohodnout, rozdělit si
úkoly a práci tak, aby byli zapojeni všichni ze skupiny.
• Poté, co klien dokončí úkoly, přijde na řadu prezentace před ostatními.
• Klien mají možnost procvičit si vlastní prezentaci před ostatními, veřejné vystupování a slovní projev. Ve skupině si opět rozdělí, kdo bude prezentovat
kterou část a co konkrétně bude popisovat. Ostatní klien mají možnost se
poté doptávat na typy škol pro dané povolání, výkon práce aj.
• Po ukončení ak vity jsou flipchartové papíry umístěny do prostoru klubu.
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REALIZACE AKTIVITY:
• Ve spolupráci s pracovníkem si klien určí systém losování pořadí.
• Klient, který byl určen pro hru jako první, si jde vytáhnout lísteček s téma kou
školy, kterou poté musí pomocí pantomimy předvést ostatním.
• Klient, který uhádne ztvárňované slovo, si jde losovat lísteček jako další.
• Hra pokračuje až do doby vyčerpání všech připravených slov.
• Poté mají klien možnost si volit vlastní slova, nebo si další slova navzájem
napsat.
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Metodický list

24. Pravidla

Téma: Škola
Název: Školní seznamy
Zaměření: Jemná motorika, logika, myšlení, prohlubování školních znalos ,
rozvoj informovanos , komunikace, argumentace
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 3 pracovníci
Cíl: Rozvoj komunikačních dovednos , informovanos klientů
o typech povolání a přehledu škol, rozvoj jemné motoriky
a psaní, třídění získaných informací a argumentace před skupinou
Časová náročnost: 10 min. příprava, 40 min. vlastní ak vita

Pravidla jsou všude kolem nás – ať už se jedná o pravidla vlastní, která si dodržujeme v rámci rodinného nebo vlastního života, nebo pravidla celospolečenská (např.
pravidla slušného chování, školní pravidla a školní řád, pravidla silničního provozu,
přepravní pravidla v MHD, pravidla klubu, pravidla komunikace aj.). Toto téma jsme
zařadili zejména z důvodu neustálého narážení na situace, kdy klien pravidla (ne)
dodržovali. Klien měli možnost zopakovat si pravidla, či se nová naučit. Klien byli
seznámeni s nutnos dodržování pravidel a pos hy, které mohou následovat za jejich porušování.

Materiál a pomůcky
• papír
• psací potřeby

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystat papír a psací potřeby
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien se rozdělí do dvou skupin a vysvětlí se jim pravidla hry, předají se jim
papíry a psací potřeby.
• Klien si ve skupině zvolí, kdo bude zapisovat a zodpovídat za správnost názvů
a textu.
• Klien dostanou za úkol vytvořit v limitu 15 minut seznam s co možná největším počtem povolání, které znají ze svého okolí a běžného života. Poté je jim
zadán úkol, aby barevně vytřídili povolání, které se může vykonávat pouze se
ZŠ, SŠ nebo VŠ.
• Když mají klien seznam hotov, jsou obě skupiny pozvány k sobě a mají možnost konfrontovat své seznamy – zda je mají zařazeny do správných skupin
a proč. Probíhá diskuze a argumentace pro zařazení do jednotlivých skupin.
• Pracovníci diskusi komentují a pomáhají se správným zařazováním do jednotlivých skupin.
• Po ak vitě mají klien možnost označit své vysněné povolání a s pracovníky
probrat vzdělávací dráhu vedoucí k získání kvalifikace potřebné k jeho výkonu.
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Metodický list

Téma: Pravidla
Název: Jaká znáš pravidla?
Zaměření: Komunikace, porozumění, hrubá motorika, řešení zadání úkolů,
práce ve skupině, organizace
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 12–14 klientů, 5 pracovníků
Cíl: Rozvoj komunikace – verbální i neverbální, rozvoj hrubé motoriky
a drama ckého vyjádření, plánování a organizování zadaného
úkolu, pracovní návyky
Časová náročnost: 20 min. příprava, 90 min. vlastní ak vita

Téma: Pravidla
Název: Co víš o Ratoles a klubu
Zaměření: Zraková diferenciace, prohlubování znalos a zkušenos , řešení
úkolů a problémů z nich vyplývající, spolupráce ve skupině,
logické myšlení
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 13 klientů, 4 pracovníci
Cíl: Rozvoj spolupráce ve skupině a skupinové diskuze, orientace na
řešení zadaných úkolů a problémů vyplývající z nich, organizace
času a využívání zažitých zkušenos , trénink logického myšlení,
analýzy a syntézy
Časová náročnost: 30 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•

flipchartový papír
psací potřeby
výtvarné potřeby
poznámkové papíry

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystání potřebného materiálu
• rozdělení skupin na poloviny
• příprava prostoru
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci klientům vysvětlí zadání úkolu a způsob práce – spolupráce v celé
skupině, účastnit se musí všichni dohromady.
• Klien dostanou úkol, aby ztvárnili všechna pravidla, která znají – a to jednak
textově a jednak graficky na připravený flipchartový papír. Pracovníci mohou
týmům pomáhat při formulaci textových čás .
• Když má tým sepsána pravidla, která zná ze svého okolí – škola, práce, klub,
společenská pravidla – dohodnou se členové týmu na grafickém znázornění
a dotvoření „plakátu“ s těmito pravidly.
• Po fázi papírového zpracování se klien dohodnou ve skupině a vyberou 3 libovolná pravidla, která si secvičí tak, aby jej mohli předvést ostatním.
• Pracovník, který hlídá časový limit, oznamuje průběžně klientům stav a čas do
konce ak vity.
• Když vyprší čas, jsou oba týmy sezvány dohromady a poté navzájem předvedou svá 3 pravidla pantomimou za využi všech členů týmu. Následně odprezentují zbytek pravidel ze svého plakátu.
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Materiál a pomůcky
• kar čky s připravenými názvy
• logo Ratoles
• nůžky

Realizace
PŘÍPRAVA:
• výběr slov vztahující se ke klubu
• příprava a rozstříhání karet, přepsaní slov
• sk loga Ratoles a rozstříhání
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien jsou rozděleni do dvou skupin. Dostanou k dispozici dvě stanoviště –
první stanoviště s rozstříhaným symbolem organizace Ratolest, pod kterou NK
Pavlač funguje a druhé stanoviště s rozházenými kartami s písmeny.
• Klien na prvním stanoviš musí správně sestavit logo. Klien jsou vybízeni
k tomu, aby si uvědomili, jak je logo využíváno v klubu či na webových stránkách, a připomněli si jeho vizuální správnost.
• Poté, co klien složí logo Ratoles , přechází k druhému stanoviš s rozházenými kar čkami, na kterých jsou písmena dle velikos , a je třeba, aby klien
našli správný klíč k řešení posloupnos písmen.
• Poté, co jsou úkoly na obou stanoviš ch správně vypracovány, se skupiny klientů spojí. Klien s pracovníky obcházejí zhotovené úkoly obou skupin, probíhá debata nad logem Ratoles , vysvětlení pravidel organizace a jejího fungování, návaznos služeb aj.
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• Při druhém úkolu musejí klien správně vysvětlit opačné skupině svá slova
a vysvětlit je v kontextu klubových pravidel (např. slovo NÍZKOPRAHOVÝ KLUB,
ANONYMITA, SOCIÁLNÍ SLUŽBA aj.)
• Mezi klienty a pracovníky probíhá diskuze o pravidlech klubu a sociální služby,
klientům se vysvětlují nepochopené informace.

Metodický list
Téma: Pravidla
Název: Městečko Palermo
Zaměření: Komunikace, argumentace, práce ve skupině, myšlení, logika,
zrakové vnímání, orientace v prostoru a čase,
vyhodnocování informací
Cílová skupina: Klien ve věku 7–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 12 klientů, 4 pracovníci
Cíl: Rozvíjení komunikace a slovního projevu v rámci skupiny,
posilování sebevědomí v rámci prezentace před ostatními,
rozvoj myšlení a logiky při zpracovávání získaných informací,
rozvoj orientace v prostoru a čase na základě vyslechnutých
stanovisek ostatních hráčů
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• prostor pro hru – židle a stůl

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přichystání prostoru pro hru
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien , kteří hru ještě nehráli, jsou seznámeni s pravidly.
• Klien , kteří hru znají, mají možnost podílet se na vysvětlování pravidel.
• Když jsou pravidla hry vysvětlena, je zahájena zkušební hra, při které pracujeme s posloupnos hry a pravidly, která je potřeba dovysvětlovat.
• Při hře se určí vždy 2 vrazi, 1 soudce. Vrazi se vždy domlouvají neverbálně
na tom, koho z městečka „zavraždí“. Soudce má u každé vraždy možnost zeptat se neverbálně na jednoho člověka – zda se jedná o obyčejného občana
městečka Palerma nebo vraha. Průvodce hry musí zodpovědět dotaz taktéž
neverbálně.
• Soudce přejímá úlohu postavit se na stranu občanů a pomáhat usvědčovat
vrahy, protože ten jediný má přehled, kdo je co zač.
• Poté, co se oznámí, kdo z městečka se neprobudil a byl zavražděn, v městečku
mezi obyvateli probíhají diskuse. Pracovník, který dělá průvodce hry, usměrňuje diskusi.
• Klien , kteří jsou obviněni ostatními z městečka z vražd, mají možnost argumentovat, proč oni být vrahy nemohou a snaží se obhajovat se před ostatními, aby je neodsoudili.
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• Zde mají klien výbornou možnost trénovat se při orientaci v čase a prostoru,
pracovat se sdílenými informacemi a vyhodnocovat realitu a fik vní historky
(např. vražda byla na hřbitově, ale obviněný se omylem přizná, že navš vil
hrob rodiny ještě před m, než byla tato informace veřejně sdělena apod.).
• Vzhledem k náročnos hry musejí klien vnímat a pozorně poslouchat průvodce, který postupuje podle předem připravených pravidel hry a usměrňuje
jednotlivé kroky tak, aby na sebe navazovaly.
• Klien jsou vyzýváni ke komunikaci a konfrontaci vždy v určitém časovém období, které průvodce nastaví – např. čas pro argumentaci, shánění svědků,
obhajoby aj.

Metodický list
Téma: Pravidla
Název: Trestně-právní minimum
Zaměření: Informovanost, práce s vyhodnocováním následků, rozvoj
povědomí o pravidlech při udílení trestů, o trestním s hání
Cílová skupina: Klien ve věku 12–16 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1pracovník
Cíl: Rozvíjet povědomí o trestech a trestním s hání (trestněprávním minimu)u osob do 15, nad 15 a od 18 let, rozvíjení
vyhodnocování problémů a jejich následků, získávání nových
informací
Časová náročnost: 20 min. příprava, 10–30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• PC a internet
• skárna
• letáčky s tresty

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat informace o trestním řízení
• tvorba letáčků a sk informací
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci klientům v rámci kontaktní práce nabízí letáčky s informacemi
o trestním řízení.
• Při kontaktní práci s klienty jsou probírány situace, které vedou k trestnímu
s hání. Klien mají možnost s pracovníkem probrat své zážitky a zkušenos ,
případně informace z doslechu z médií.
• Pracovník nabídne klientům letáček s vy štěným přehledem trestů pro věkové kategorie do 15, 15–18 a nad 18 let.
• Klientům je vysvětlen systém pravidel udělování trestů, je s nimi probráno
trestní s hání – náležitos a zákonné podmínky.
• S klienty je probíráno i právo osob trestně s haných nebo obviněných z trestných
činů, např. přítomnost zákonného zástupce u osob mladších, alterna vní tresty aj.
• Klien jsou informováni také o následcích pro právních jednání, je jim vysvětlena činnost probační a mediační služby.
• Klien jsou informování a uvedeni do přehledu trestního s hání, je jim objasněn význam pojmů trestního práva – co jsou to tresty, trestní řízení, věkové
hranice pro udělování trestů aj.
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25. Zdraví 2

Metodický list

Tématu „zdraví“ jsme se věnovali opakovaně z důvodu, že jsme v rámci terénní práce začali docházet na ubytovny, kde bylo toto téma v celé řadě kontaktů s klienty
aktuální. S klienty jsme řešili především aktuální zdravotní stav, rozšíření povědomí
o ochraně zdraví, zdravých potravinách a ak vitách, které jsou vhodné pro zachovávání tělesné vitality a zdravého způsobu života, a dále také pitný režim a prevenci
u lékaře.

Téma: Zdraví
Název: Jak si správně čis t zuby?
Zaměření: Sebeobslužné návyky, hygiena, informovanost
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozšířit povědomí o tom, jak si správně čis t zuby, rozvoj
informovanos o péči o zdraví a zuby, potřebě navštěvovat
zubaře a preven vních prohlídkách, nácvik sebeobslužných návyků
Časová náročnost: 10 min. příprava, 20 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• obrázky zubů z publikace o zubech
• obrázky pomůcek pro čištění zubů
• PC, internet a skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat obrázky pomůcek pro čištění zubů
• dohledání publikace o zdravých zubech
• vy sknout obrázky
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci v rámci kontaktní práce s klienty mluví o potřebě osobní hygieny
a pravidelných návyků pro udržování zdravých zubů.
• Pracovník klientovi, který má zájem o rozvoj povědomí o zubní hygieně, ukáže
obrázky zubů z publikace a vysvětlí mu potřebu dodržování návyků ústní hygieny.
• Pracovník vyzve klienta, aby předvedl, jak vypadá správné čištění zubů.
• Poté pracovník klientovi v publikaci ukáže a vysvětlí, jak si zuby správně čis t,
v jakém časovém intervalu a proč.
• Klientovi je vysvětleno, co vše se nachází v ústní du ně, co jsou to mléčné
zuby, stálé zuby, dásně, zubní plak aj. dle obrázků v knize.
• Poté si pracovník s klientem na vy štěných obrázcích pojmenují hygienické
pomůcky, které se užívají pro čištění zubů, a ukážou si, si jak mají správně
vypadat a ty, které už nejsou vhodné pro používání.
• Pracovník klientovi také vysvětlí potřebu navštěvovat zubaře a preven vně se
o zuby starat.
• Následně probíhá individuální nácvik pro správně čištění zubů.
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Metodický list
Téma: Zdraví
Název: Nákupní koš
Zaměření: Jemná motorika, orientace v potravinách, třídění informací,
podpora samostatného rozhodování
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet a prohlubovat povědomí o zdravých a nezdravých
potravinách a jejich složení, rozložení v denním jídelníčku, rozvoj
orientace ve zdravém stravování a pitném režimu, třídění
získaných informací dle vlastního uvážení a úsudku
na základě znalos ze života
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Klien mají možnost během celé ak vity s pracovníky komunikovat o svém
výběru a umisťování potravin.
• Poté, co mají klien hotové své dva nákupní koše, si klien koše navzájem
prezentují, a probíhá diskuze o zařazení potravin.
• Po prezentaci všech košů probíhá diskuse, ve které mají možnost klien sdílet
svoje stravovací návyky, stravovací zlozvyky aj.

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•
•

letáky různých obchodních domů
tyčová lepidla
nůžky
papíry s vy štěným nákupním košem
PC, internet a skárna
psací potřeby

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a vy sknout na papíry A4 nákupní koš
• sesbírat letáky různých obchodních domů
• připravit výtvarné a psací pomůcky
REALIZACE AKTIVITY:
• Nejprve s klienty proběhne diskuze o tom, co a kdy jí, jak se stravují a jak dodržují pitný režim.
• Poté přichází vysvětlení ak vity.
• Pracovník klientům rozdá letáky různých obchodních domů, ve kterých si s klienty listují a mluví o jednotlivých ar klech, které jsou zobrazeny k prodeji.
• Poté pracovník rozdá klientům nůžky, vy štěný papír s nákupním košem a lepidla.
• Klien si z letáků různých obchodních domů vybírají zdravé a nezdravé potraviny – poté si je vystřihnou a nalepí do koše označeného smajlíkem  nebo 
podle toho, zda se jedná dle nich o zdravou nebo nezdravou potravinu.
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Metodický list

26. Jaro

Téma: Zdraví
Název: Řekni a hoď!
Zaměření: Hrubá motorika, spolupráce ve skupině, paměť, myšlení, logika,
komunikace
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4–6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvoj a trénink hrubé motoriky, spolupráce ve skupině, rozvoj
informovanos a získávání nových informací prostřednictvím
hry, prohlubování vlastních znalos a trénink pamě , logického
uvažování a komunikace ve skupině
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

V měsíci dubnu jsme se věnovali tématu „jaro“, a to z důvodu, že v tomto období
probíhají v přírodě změny, příroda se probouzí ze zimního spánku, rodí se spousta
nových mláďat, následuje změna času, zkracuje se noc a prodlužuje den. Dalším
důvodem, proč jsme zvolili právě toto téma, bylo to, že klien mají obvykle neucelenou orientaci v prostoru a čase – mto tématem jsme proto chtěli klientům přiblížit
také ostatní roční období.

Materiál a pomůcky
• míč

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit a donést míč
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům je vysvětlen princip hry a systém rozmístění hráčů.
• Klien dostanou tema cký okruh, na jehož základě si mohou zvolit oblast, ze
které se budou vybírat slova a hrát.
• Zvolíme si nejprve zdravé potraviny. Klien ve spolupráci s pracovníky utvoří
kruh – pracovník hodí míč a začne vyjmenovávat zdravé potraviny, poté hodí
míč někomu dalšímu z kruhu a ten musí na poslední písmeno vymyslet další
zdravou potravinu (pokud jsou ve skupině mladší dě , je možno vynechat hru
na poslední písmeno a vyslovují se pouze zdravé potraviny).
• Hra se hraje do vyčerpání slov, které známe.
• Poté se hra mění a začnou se stejným způsobem vyjmenovávat potraviny nezdravé. Dále hrajeme hru na nemoci a jejich předcházení.
• Během hry s klienty probíhá diskuse nad jednotlivými potravinami – jejich
složením, významu a zdravotním přínosu (např. proč jsou zdravé banány a jablka, a nezdravá čokoláda, proč je lepší si při nemoci čaj osladit medem a ne
cukrem, proč je dobré používat citrón do čaje místo umělé citrónky aj.).
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Metodický list
Téma: Jaro
Název: Roční období a změny
Zaměření: Myšlení, logika, orientace v prostoru a čase, zraková diferenciace,
pojmenovávání předmětů, kladení otázek, porozumění,
charakteris ky věcí a jevů
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4–6 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Naučit klienty samostatně pojmenovávat obrázky, analyzovat
a třídit, kam které patří dle ročních období, propojení
zážitkových věcí a reality, porozumění zadání, kladení otázek
Časová náročnost: 15 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

• Poté, co jsou všechny obrázky umístěny, si s klienty procházíme jednotlivá
roční období a pojmenováváme všechny obrázky a věci, které jsou pro dané
roční období typické – např. na jaro – rodí se mláďata, začínají růst kvě ny,
méně se oblékáme, ale ještě se nejde koupat, na to je moc zima…
• Poté hra pokračuje m způsobem, že jeden z klientů je tzv. „škodič“, který
záměrně poplete obrázky v ročním období a druhý klient, který je na řadě,
musí obrázky umís t do správných ročních období – takto se vystřídají všichni
klien .

Materiál a pomůcky
• výuková hra s ročními obdobími

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit hru s ročními obdobími a sáček na čás hry
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník klientům vysvětlí hru.
• Klien jsou vyzvání, aby utvořili řadu a seřadili se dle výšky.
• Poté je klientům ukázána výuková hra – hra je z molitanu a na suché zipy
jsou na ni přilepeny věci z různých ročních období (zima – sněhulák, dárečky;
léto – ryby v rybníce, kvě ny aj.)
• Pracovník se klientů zeptá, zda vědí, co je to za hru a co před sebou vidí. S klienty po zjištění toho, že neovládají názvy ročních období, tyto názvy trénuje.
• S klienty si procházíme jednotlivá políčka – bavíme se o tom, co je na hře
znázorněno, vysvětlujeme si a popisujeme jednotlivé obrázky, které si klien
vyberou.
• Poté jsou obrázky ze hry sundány a smíchány do sáčku.
• Klien chodí dle pořadí a vytáhnou si ze sáčku vždy jeden obrázek, který musí
ukázat ostatním a popsat, o co se jedná. Klient popíše barvy, tvar a nakonec
řekne název dané věci. Poté se klient musí rozhodnout a umís t obrázek do
jednoho ze 4 ročních období – zhruba do oblas , kam patří (např. kvě ny na
louku, ne na nebe, ptáky na nebe, a ne do pole aj.)
• Klien se střídají a postupně si vytáhnou všechny obrázky, které byly součás
výukové desky.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Jaro
Název: Zvířátka a mláďátka
Zaměření: Zraková diferenciace, informovanost o zvířatech a mláďatech,
trénink jazykových dovednos a komunikace, vyslovování
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální – max. 2 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvoj orientace v názvech u zvířat a mláďat, prohlubování
jazykových dovednos a znalos , rozvíjení komunikace
a logopedicky správného vyslovování, trénink mluvidel
Časová náročnost: 15 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Téma: Jaro
Název: Popletený jarní fotbal
Zaměření: Logika, myšlení, paměť, posloupnost, pojmenovávání znaků,
třídění
Cílová skupina: Klien ve věku 6–10 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o ročních obdobích, třídění
na skupiny, podpora myšlení a pamě , zapamatování určitého
množství textu a třídění již zmíněného, pojmenovávání znaků
v přírodě a kolem nás
Časová náročnost: 5 min. příprava, 45 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
•
•
•
•
•

kniha o zvířatech a mláďatech
vy štěná zvířátka a mláďátka s popisy
psací potřeby
psací podložka
PC, internet a skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat knihy a publikace se zvířaty a jejich mláďaty
• vyhledat a vy sknout černobíle zvířata a mláďata
• připravit psací potřeby a psací podložku
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientovi je ukázána kniha s obrázky zvířat a mláďat, kterou si s pracovníkem
projde, a společně si zvířata pojmenují – u každého zvířete se zastaví, prohlédnou si jeho rodinné příslušníky a napodobí zvuky, které zvíře vydává.
• Pracovník s klientem mluví o zvířatech – kde žijí, kde je můžeme potkat, případně o zkušenostech, které se zvířaty klient má (zvířata doma, v ZOO …).
• Klientovi poté pracovník nabídne možnost si vy štěná zvířata pospojovat podle toho, jak k sobě patří, a následně si je vymalovat (pracovník klienta movuje, aby zvířata maloval dle reality – aby např. nemaloval krávu fialovou
a žirafu duhovou dle reklam).
• K vybarveným zvířatům klient nakonec s pomocí pracovníka dopíše jejich názvy.
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Materiál a pomůcky
• bez pomůcek

Realizace
PŘÍPRAVA:
• zorganizovat klienty do skupiny
• určit prvního hráče
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien jsou shromážděni do skupiny – je jim vysvětlen princip hry a nutnost
vytvořit kolečko, ve kterém se bude hrát.
• Poté, co jsou klien v kolečku, se mezi sebou domluví, kdo začne (losováním,
určením nejmladšího hráče, rozpočítáváním).
• Klientům je vysvětlena hra popletený slovní fotbal, který se nehraje jako běžný slovní fotbal, ale využívají se slova z oblas jara, ročních období, času, zvířat aj.
• Záměrně jsou slova smíchána i s těmi, která se jara a ročních období netýkají
(např. dopravní prostředky, povolání, barvy, tvary, geometrické tvary aj.). Ten,
kdo si všimne popleteného slova, dostává bod.
• Pla pravidlo o vymýšlení slov na poslední písmenko slova předchozího.
• Když jsou slova vyčerpána, znovu si opakujeme popořadě ta, která padla
a mají spojitost s obdobím jara a celkově ročních období. Trénujeme paměť
vyslovováním slov popořadě, např. sníh, tráva, sněženka, petrklíč, jehně, tele,
housata … Poté musí každý klient zopakovat slova, která byla vyřčena před
ním a přidat další slovo.
• Takto hra pokračuje do doby, než některý hráč pořadí splete a vypadává. Hra
se hraje se zbývajícím počtem hráčů do doby, než zůstane pouze jeden.
217

27. Finance 2

Metodický list

Svět kolem nás je obklopen materiálními statky – mezi ně patří oblečení, věci denní
potřeby, hygienické pomůcky, jídlo a mnoho dalšího. Téma „finance“ jsme se rozhodli zařadit podruhé z toho důvodu, abychom klientům, se kterými jsme začali
pracovat nově na ubytovnách, podali základní informace týkající se financí a finanční gramotnos . Pracovali jsme formou individuálních rozhovorů v rámci kontaktní
práce, ale i formou skupinových her a ak vit.

Téma: Finance
Název: Kolik co stojí
Zaměření: Porovnávání, rozlišování a pojmenovávání, rozvoj
matema ckých dovednos , finanční gramotnost, komunikace
a vyjadřování, matema cká posloupnost
Cílová skupina: Klien ve věku 8–13 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o typech pla del, jejich vzhledu,
funkčnos , rozlišování a poznávání hodnot financí, rozvoj
finanční gramotnos a matema ckých znalos formou
rozměňování a vracení, rozvoj komunikačních dovednos ,
vyjadřování a popis vlastních zkušenos , nácvik matema cké
posloupnos
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• falešné hrací peníze
• PC, internet a skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat na internetu falešné peníze
• vy sknout a rozstříhat jednotlivé bankovky a mince
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien jsou nejprve seznámeni s bankovkami a je rozvinuta debata o tom, jaké
mají zkušenos s pla dly – jak se může pla t a případně, jak doposud manipulovali s financemi.
• Klientům je rozdán určitý obnos peněz a je jim vysvětleno, k čemu se budou
peníze používat.
• Klien mají nejprve možnost si peníze osahat, prohlédnout a začít debatovat
nad rozdílnos obnosů a jednotlivých mincí.
• Klien jsou poté vyzváni, aby seřadili mince a bankovky od nejnižší hodnoty
po nejvyšší.
• Poté jsou klien vybídnu k tomu, aby začali finance za dohledu pracovníka
mezi sebou rozměňovat.
• Klien si zkoušejí rozměňovat nejprve bankovky nižších hodnot, později trénují i rozměňování bankovek vyšších hodnot.
• Pracovník společně s klienty projde jednotlivé grafické a ochranné prvky na
bankovkách, poté pojmenovávají vyobrazené osoby.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Finance
Název: Konzultace
Zaměření: Informovanost, porovnávání, rozhodování
Cílová skupina: Klien ve věku 16–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozšířit informovanost klientů v oblas financí a finanční
gramotnos vedoucí k lepší orientaci na trhu práce a možnos
uplatnění, trénink porovnávání výstupů, podpora rozhodování
a přebírání zodpovědnos
Časová náročnost: 20 min. příprava, 10–30 min. vlastní ak vita

Téma: Finance
Název: Kolik stojí…
Zaměření: Matema cké dovednos , strategie, plánování, orientace
v oblas , informovanost
Cílová skupina: Klien ve věku 12–14 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální i skupinová – 1–3 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet a prohlubovat informovanost klientů v oblas finanční
gramotnos , rozvoj povědomí o cenách na trhu, plánování,
vyhodnocování a realizace výhodnos plánovaného výletu,
podpora strategického myšlení a kalkulace
Časová náročnost: 5 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• informace o rekvalifikačních kurzech
• psací potřeby a papíry
• PC, internet, skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit si informace o rekvalifikačních kurzech
• připravit si nabídky od zaměstnavatelů v dané oblas
• připravit si informace o finančních rozdílech mezi zaměstnáním, OSVČ, cenách na trhu
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník nabídne klientovi možnost porovnat si nabídky zaměstnání pro
osoby, které ukončily jednotlivé stupně vzdělání – kolik nabídek je na trhu
práce pro osoby bez vzdělání/vyučené/po rekvalifikačním kurzu/ s maturitou.
• Klient s pracovníkem probírá podmínky pro osobu, která se chce nechat zaměstnat jako zaměstnanec, nebo by chtěla pracovat jako OSVČ (zdravotní pojištění, sociální pojištění, daně aj.).
• Klien si mohou zapsat a porovnat výše mezd nabízených na jednotlivých pozicích a na základě diskuse s pracovníkem zhodno t výstupy.
• Klien dostávají přehledné a aktuální informace o mzdách, které se objevují
na pracovním trhu.
• Pracovník prohlubuje informovanost klientů a podporuje je v samostatném rozhodování, vybízí je k tvorbě vlastních závěrů na základě dostupných informací.
• Klien mají možnost si s pracovníkem na PC dohledat další informace, které
by jim pomohly vytvořit si ucelený přehled o řešené problema ce, či získat
podrobnější informace.
220

Materiál a pomůcky
• psací potřeby
• papír
• PC a internet

Realizace
PŘÍPRAVA:
• zajis t PC a internet / mapu a změření trasy
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien jsou osloveni s nabídkou porovnat si cenu výletu autem/jinými dopravními prostředky v rámci úspory/šetření životního prostředí.
• Klien si zvolí místo, kam by se chtěli podívat/co by chtěli navš vit.
• Na internetu/za pomocí mapy si vyhledají trasu a spočítají, kolik km je nutno
ujet na cestě tam i zpět.
• Následně je s klienty probráno, jakým způsobem by se mohli dostat na místo
výletu a kolik by utra li peněz odhadem za MHD, autobus, vlak a auto.
• S klienty je poté vyhledána aktuální cena za benzín a spočítáno, na kolik Kč
vyjde cesta autem pro pě člennou rodinu.
• Klientům se vysvětlí i další opotřebení a náklady, které vznikají s provozem
auta – pojištění, údržba aj.
• Poté jsou ověřeny ceny autobusů/vlaků na stejné trase.
• S klienty jsou následně porovnány výsledky a probíhá debata nad výhodnos
jednotlivých druhů dopravy a úsporami, které je možné provádět.
• Klien získají nástroj, díky kterému si mohou porovnat finanční náklady
a možnost, jak je ovlivňovat.
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Metodický list

28. Sport

Téma: Finance
Název: Obchod neobchod
Zaměření: Rozvoj povědomí o cenách, rozvoj komunikace, přemýšlení,
ukotvování v realitě, nácvik znalos , rozvoj hrubé motoriky
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o cenách, hodnotách hmotných
věcí, rozvíjení komunikace ve skupině, nácvik základních znalos
a ukotvování v realitě
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Měsíce, které jsou teplejší, jsou ideálními pro nejrůznější venkovní ak vity, vycházky do přírody a skupinové ak vity v parcích. Téma „sport“ jsme zvolili z důvodů stále
častěji se opakujících kontaktů s klienty týkajících se nejrůznějších oblas sportů,
žádos o sportovní akce a společné sportovní ak vity. Téma se týkalo jednak různých typů sportů, které je možno vykonávat v blízkém okolí klientů, ale i sportovních ak vit, které klien provozují, nebo by je provozovat chtěli. Dále jsme mluvili
o tom, jak je důležitá správná životospráva a výživa, a jaký je význam sportu pro
jednotlivé klienty. Součás tématu byla i návštěva aquaparku.

Materiál a pomůcky
• míč

Realizace
PŘÍPRAVA:
• přinést míč
• vytvořit skupinu dě a sestavit ji do kruhu
REALIZACE AKTIVITY:
• Klientům jsou vysvětlena pravidla hry a jsou požádáni o seskupení do kolečka.
• Klien si nejprve s pracovníkem hází míč a vyjmenovávají věci z různých oblas– jídlo, oblečení, spotřební zboží aj.
• Poté hrajeme hru – hráč, který má v rukou míč řekne, co by si v obchodě chtěl
koupit a míč hodí libovolnému hráči, který musí říci, kolik to reálně stojí – pokud si neví rady, je možné si alespoň pnout a následně si ve skupině s dětmi
řekneme reálnou hodnotu dané věci.
• Hra probíhá v několika variantách – využíváme věci, které klien znají, tzn.
hrajeme na obchod, kde si mohu koupit oblečení, školní pomůcky aj.
• Když jsou témata vyčerpána, s klienty si ještě povídáme na téma „kdybych
měl 200 Kč, co bych si za ně koupil a proč“.
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Metodický list

Metodický list

Téma: Sport
Název: Co je co?
Zaměření: Rozvoj povědomí, zraková diferenciace, třídění, orientace, popis,
rozvoj komunikace, logického myšlení
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet komunikaci – prostor pro trénování souvislé komunikace,
kladení otázek, popisování předmětů a věcí, trénink psaní slov
(i neznámých), třídění a zařazování jednotlivých obrázků
Časová náročnost: 30 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Téma: Sport
Název: Výlet do aquaparku
Zaměření: Ak vizace, ak vní trávení volného času, vrstevnická skupina
a vazby, kontakt se společenským prostředím
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 10 klientů, 5 pracovníků
Cíl: Rozvoj informovanos a ak vizace k trávení volného času,
podpora vrstevnické skupiny a vazeb, navazování vrstevnických
kontaktů, podněcování kontaktu se společenským prostředím,
odpovědnost za svěřené věci, zkompetentňování klientů v rámci
přepravních podmínek – nákup, oražení a sběr jízdních dokladů
Časová náročnost: 30 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• psací podložka
• psací potřeby
• PC, internet, skárna
• štěné sportovní ak vity

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a dát dohromady jednotlivé obrázky sportovních ak vit
• vy sknout podklady
• připravit psací potřeby a podložku
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník s klientem probírá druhy sportů, které klient zná a společně mluví
o zkušenostech s nimi (ak vní hraní, hraní v rámci tělocviku ve škole, sledování v TV).
• Pracovník vysvětlí klientovi, jak vyplnit připravený přehled sportů – pojmenováváním jednotlivých obrázků a jejich zařazování k jednotlivým sportům.
• Klien , kteří si vyplní přehled, mají možnost se zúčastnit také krátké pantomimické hry – pracovník dává klientům k předvedení sporty, jež byly vyobrazeny
na přehledu.
• Klien navzájem hádají, o jaký sport se jedná – ten, kdo uhádne, má možnost
předvádět další sport.
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Materiál a pomůcky
•
•
•
•

finance
vstupy
jízdenky
PC, internet, skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit a rozplánovat rozpočet
• zajis t vstupy
• nakoupit jízdenky pro přepravu
• naplánovat trasy a časy
• vytvořit souhlasy pro rodiče
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien byli oslovováni s nabídkou zúčastnit se výletu do aquaparku. Klientům,
kteří projevili zájem, byly předány informační letáčky a souhlasy.
• Klientům, kteří projevili zájem o spolupodílení se na plánování výletu, byly
rozděleny úkoly, se kterými vypomáhali pracovníkům pří plánování a realizování akce.
• Klien společně s pracovníky navš vili aquapark v Kohoutovicích, kde měli
možnost trénovat plavání – s pracovníky se učili plaveckým stylům, měli zde
možnost relaxace a ak vního trávení volného času.
• Klien s pracovníky během cesty hráli nejrůznější slovní hry s téma kou sportu, sportovních potřeb, sportovního vybavení, typů sportů aj. (např. slovní
fotbal, cestou na fotbal si sebou do baťůžku sbalím…, myslí si slovo atd.)
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• Klien dále trénovali orientaci v prostoru, v jízdních řádech zjišťovali dobu
odjezdů a příjezdů autobusů.
• Dále jsme klienty zkompetentňovali k odpovědnému hlídání si přepravních
dokladů, správnému používání jízdních dokladů (jakož i následnému sběru
a předávání pracovníkům), informovali jsme klienty o nutnos dodržování
přepravního řádu.

Metodický list
Téma: Sport
Název: Výživa a sport
Zaměření: Informovanost, uvědomování si souvislos , vyjadřování,
rozvoj znalos
Cílová skupina: Klien ve věku 6–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o sportu, sportovních ak vitách,
výživě a dopadu na lidské tělo, prohlubování znalos
a propojování s realitou, získávání fak ckých informací
Časová náročnost: 10 min. příprava, 20 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• knižní zdroje
• brožury
• PC a internet

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledání odborné literatury a zdrojů k tématu
REALIZACE AKTIVITY:
• V rámci kontaktní práce nabízí pracovník klientům publikace týkající se lidského těla a fungování organismu.
• Při kontaktní práci je s klienty probíráno propojení mezi stavbou a složením
lidského těla, sportovní ak vitou a významem pro člověka.
• Klientovi jsou vysvětlovány souvislos mezi předky a jejich ak vním způsobem života a nynějším moderním člověkem – informace jsou kontrastovány
v poměru k sobě navzájem.
• Klientovi jsou vysvětlovány základy výživy a životosprávy. Tyto informace jsou
doplněny o význam sportu pro vyváženou psychickou i fyzickou pohodu v životě.
• Jsou vysvětleny základní pojmy typu bílkoviny, cukry (sacharidy) a tuky, jejich
význam ve stravě, zastoupení v jídelníčku.
• Klien jsou seznamováni s tématem obezity (její příčinou a předcházení zdravotním komplikacím), umí si vyhodno t, jaké potraviny a ak vity jsou pro
zdraví a tělo prospěšné a které naopak škodí.
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29. Chování k druhým

Metodický list

Téma „chování k druhým“ jsme zvolili v reakci na situace, které se během přímé
práce s klienty objevovaly, a na něž jsme museli reagovat. Téma bylo pojato tak, aby
klien měli možnost podívat se na sebe a vztahy, které mají k lidem ve svém okolí. Cílem tohoto měsíce bylo také klientům zprostředkovat možnost poznání jiných
typů lidí, případně lidí se zdravotním, či jiným omezením, vysvětlit jim příčiny a to,
že předsudky vůči lidem jsou zbytečné z jakéhokoli důvodu. Dále jsme klientům
nabídli možnost rozšíření povědomí o lidech ve svém okolí, se kterými se běžně
setkávají, chodí do školy, případně jezdí MHD a často na ně mají velmi nega vní, až
odmítavý názor.

Téma: Chování k druhým
Název: Nejsme všichni stejní
Zaměření: Rozvoj povědomí o rozdílnostech lidí, formulace vět a pocitů,
práce s předsudky, práce s xenofobií
Cílová skupina: Klien ve věku 6–10 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o rozdílnostech mezi lidmi, boření
mýtů a předsudků, práce s xenofobií a strachem z neznámého,
trénink formulace myšlenek
Časová náročnost: 10 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• hra Nejsme všichni stejní

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a připravit hru
• připravit prostor
REALIZACE AKTIVITY:
• Hra se přichystá, zamíchají se kar čky a rozprostřou se na podložku, klien si
vylosují z hracích desek daný počet dle velikos skupiny.
• Každý z klientů si hrací desku otočí směrem k sobě texty a obrázky. Následně
se určí, jakým způsobem se bude začínat – losování, nejmladší hráč aj. Tato
volba je na klientech a na jejich domluvě.
• Klien si postupně losují kar čky s čísly, obrázky a textem. Po vylosování musí
správně zodpovědět dotaz z kar čky – pokud jej zodpoví správně, mohou si
kar čku přidat na svou hrací desku.
• Během hry jsou klien vyzýváni k tomu, aby respektovali ostatní hráče, dávali
si prostor pro formulaci sdělení, probíhá zde nácvik a trénink vzájemného respektování se, rozvoj komunikačních dovednos .
• Po zodpovězení otázky následuje diskuze s klienty nad jednotlivými tématy
(např. Proč jsou lidé na vozíku, je třeba se jich bát? Proč někteří lidé musí
chodit s bílou holí? Jak bys zareagoval, když uvidíš člověka s jinou barvou ple
a proč? Je důležité, jak kdo vypadá?)
• Tažení hracích kar ček se opakuje do doby, než mají všichni hráči plné hrací
desky.
• Po ukončení hry je nabídnut prostor klientům, aby mohli debatovat nad situacemi, které zažili nebo jich byli svědky.
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• Pracovníci s klienty rozbíhají diskuzi na toto téma – klien mají možnost vyjadřovat své pocity a postoje a následně s nimi v rámci rozhovorů s pracovníky
pracovat.

Metodický list
Téma: Chování k druhým
Název: Půjčka bez dovolení
Zaměření: Vrstevnické vztahy, komunikace, vyjadřování potřeb,
společenské chování, úcta k druhým
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 2–3 klien , 2 pracovníci
Cíl: Rozvoj vrstevnických vztahů, podpora komunika vních
dovednos , formulování vlastních potřeb aser vní formou,
rozvoj společenského chování a úcty k druhým nácvikem
Časová náročnost: 10 min. příprava, 20 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• předmět sporu (kniha, hračka)

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vybrat situaci při kontaktní práci
• namodelovat zvládání situace
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník v rámci kontaktní práce vy povává situace, kdy klien komunikují
nepřiměřeně a reagují na určité situace přehnaně.
• Pracovník osloví klienty, kteří měli např. problém při sdílení hraček a půjčování si věcí.
• S klienty proběhne rozbor situace a nas nění základních bodů, díky kterým
nedopadlo vyjednávání o sdílené věci dobře.
• Pracovník má možnost sehrát s druhým pracovníkem situaci tak, jak proběhla
mezi klienty.
• Klien vidí situaci z jiného úhlu pohledu a mají možnost pojmenovat znaky,
které se jim při komunikaci nelíbily a nefungovaly.
• Následně jsou klien osloveni s m, aby se pokusili zahrát situaci tak, aby byla
vhodnější a dosáhli svých cílů, tj. vypůjčení dané věci.
• Poté, co si klien přehrají scénu s uspokojivým cílem, mají možnost s pracovníky sdílet pocity a to, jakým způsobem dosáhli toho, čeho chtěli bez agresivního jednání aser vní formou.
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Metodický list

30. Město a doprava

Téma: Chování k druhým
Název: Můj postoj k …
Zaměření: Rozvoj povědomí o typech pos žení, komunikace, boření mýtů
a předsudků, kontrastování realita vs. fikce, hodnoty
Cílová skupina: Klien ve věku 10–15 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální (možno i skupinová), 1 pracovník
Cíl: Rozvoj povědomí o různých typech pos žení, komunikace
o mýtech a předsudcích ve společnos k jednotlivým skupinám
Časová náročnost: 10 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Téma „město a doprava“ jsme zvolili z toho důvodu, abychom klienty, se kterými
pracujeme v terénu, seznámili s jejich okolím, naučili je vyhledávat v mapách, orientovat se v prostoru. V rámci individuálních ak vit jsme s klienty probírali dopravní
prostředky, bezpečnost na silnicích, způsoby dopravy, orientaci v jízdním řádu, dopravní značení aj. V rámci skupinové ak vity klien měli možnost podílet se na přípravě a realizaci výletu do brněnské ZOO, trénovat znalos a dovednos získané během tema ckého měsíce „město a doprava“, prak cky si vyzkoušet plánování trasy.

Materiál a pomůcky
• kar čky ze hry o různorodos lidí
• PC, internet a skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vybrat kar čky s vyobrazením různých typů lidí
• vyhledat a zaznamenat si typické předsudky o různých skupinách lidí
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník v rámci kontaktní práce s klienty mluví o předsudcích a vnímání lidí,
kteří jsou nějakým způsobem odlišní (vzhled, tělesné pos žení, mentální pos žení aj.).
• Klien mají možnost s pracovníkem mluvit o tom, co si myslí, jak vnímají různé
skupiny lidí a jak jsou vnímání oni sami většinovou společnos .
• S klienty jsou probírány situace, kterých se přímo účastnili, nebo při kterých
oni reagovali nevhodně či přehnaně.
• Klien si prohlížejí hrací karty z výukové hry a mohou mluvit o tom, co je
na nich vyobrazeno a co si o tom myslí. S klienty jsou probírány nejtypičtější
předsudky, které kolem lidí panují – jsou jim předány informace o pravdivos /
fikci těchto předsudků, je jim vysvětleno, co je to předsudek a jak vzniká.
• Pracovníci klientům vysvětlují a přibližují jednotlivé skupiny osob, se kterými
se potkávají a předávají jim další informace o lidech, vůči kterým mají určité
předsudky (např. paní po obrně, která kulhá, chlapci s mentálním pos žením,
které znají z parku, lidi na vozíčku, osoby jiné barvy ple , Vietnamci, Afroameričani aj.)
• Klien dostávají informace o tom, jak si propojovat realitu (z vlastních zkušenos ) s nejčastějšími předsudky a mýty, které kolem lidí, kteří jsou odlišní,
panují.
232

233

Metodický list

Metodický list

Téma: Město a doprava
Název: Město, ulice
Zaměření: Informovanost, rozvoj povědomí o struktuře, orientace
v prostoru, prohlubování školních znalos
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3 klien , 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o městě Brně, městských částech,
rozvoj orientace v prostoru, prohlubování informovanos
Časová náročnost: 15 min. příprava, 20 min. vlastní ak vita

Téma: Město a doprava
Název: Výlet ZOO
Zaměření: Rozvoj orientace v prostoru, orientace v MHD a jízdních řádech,
rozvoj školních dovednos , samostatnost
Cílová skupina: Klien ve věku 6–11 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3 klien , 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů orientaci a ukotvování se v prostoru, používání
MHD, využívání dopravních prostředků, orientaci v jízdních
řádech, plánování a organizování výletu
Časová náročnost: 30 min. příprava, 120 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• seznam městských čás
• mapa Brna
• PC, internet a skárna

• finance
• souhlasy pro rodiče

Realizace

Realizace

PŘÍPRAVA:
• vyhledat a vy sknout mapu Brna a seznamy městských čás

PŘÍPRAVA:
• připravit a vy sknou souhlasy s akcí pro rodiče
• vyhledat spoje a časy
• vypočítat finanční náročnost výletu
• zakoupit jízdenky

REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci v rámci kontaktní práce komunikují s klienty o tom, jak znají město
Brno, a jestli se umí orientovat v jednotlivých městských částech.
• Klien společně s pracovníkem procházejí seznam městských čás , které jsou
ve městě Brně a mluví o tom, jaké znají městské čás a kde se nacházejí.
• Dále jsou klien vyzvání pracovníkem, aby určili na slepé mapě městské čás
a pojmenovali je, případně našli tu, ve které sami žijí.
• Klientům je vysvětlováno rozmístění městských čás , jejich význam a smysl
při rozdělení města.
• S klienty jsou probírány všeobecné informace o městě Brně (historie, význam
Brněnského draka, význam obelisku, kulturní památky aj.).
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Materiál a pomůcky

REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci osloví klienty s nabídkou akce, rozdají zájemcům souhlasy pro rodiče.
• Klien , kteří mají zájem se ak vity zúčastnit, jsou osloveni pro spolupráci na
organizování a plánování výletu.
• Klien společně s pracovníky vyhledávají spoje do brněnské ZOO, trénují orientaci v jízdním řádu, vyhledávají v mapách a na internetu, kde se ZOO nachází.
• Klien ve spolupráci s pracovníkem zjis finanční náročnost výletu, vstupy,
jízdné tam i zpět a vytvoří si finanční rozpočet.
• Při konání výletu jsou klien oslovováni s možnos vedení skupiny a samostatné orientace v prostoru a v jízdních řádech.
• Klien si hlídají plán trasy a cestu dle poznámek, které si společně s pracovníkem udělali při přípravě.
• Během výletu mají klien možnost s pracovníky komunikovat o tom, jaké
městské čás projeli, kde se nacházejí, jaké znají ins tuce a organizace v okolí
(přehrada, aquapark, Špilberk, Kraví hora aj.).
• Pracovníci s klienty mluví o systému ulic a čísel domů. Při míjení nejrůznějších
značek si vysvětlují, co která značka znamená.
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Metodický list

31. Prevence

Téma: Město a doprava
Název: Bezpečně na cestě!
Zaměření: Informovanost, bezpečnost, orientace v prostoru, význam
ochranných pomůcek
Cílová skupina: Klien ve věku 6–15 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o dopravních prostředcích,
bezpečnos na cestách a prohlubování informovanos
o významu ochranných pomůcek, jejich dostupnos a zabezpečení
Časová náročnost: Dle potřeby a zájmu klientů

Téma „prevence“ jsme zvolili v souvislos se stále se opakujícími tématy týkající
se této oblas , které jsme řešili v rámci kontaktní práce s klienty. Jednalo se o oblast školní prevence a záškoláctví, hygieny, zdravého životního stylu, prevence před
užíváním návykových látek aj. Klienty jsme průběžně seznamovali s nejrůznějšími
tématy na základě jejich zakázek a reagovali jsme na situace, které se objevovaly.
Klientům jsme předávali informace, prohlubovali jejich znalos a pomáhali jim uvědomit si příčiny a důsledky určitého typu chování.

Materiál a pomůcky
• ak vita bez pomůcek

Realizace
PŘÍPRAVA:
• bez přípravy
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovníci v rámci kontaktní práce s klienty řeší bezpečnost na cestách a při
využívání nejrůznějších dopravních prostředků.
• S klienty je probírán význam ochranných pomůcek, jejich používání a dostupnost – kde je možné si ochranné pomůcky zajis t, proč je třeba je používat,
jaké může mít následky využívání dopravních prostředků bez pomůcek.
• Klien jsou informováni o bezpečnos na cestách a jsou s nimi probírána základní pravidla silničního provozu.
• Klien získávají přehled o nutnos používání bezpečnostních pomůcek, vytváří si stanoviska k tomu, zda je budou/nebudou používat a uvědomují si
důsledky, které z toho mohou plynout
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Metodický list

Téma: Prevence
Název: Vylosuj si!
Zaměření: Rozvoj povědomí o návykových látkách, komunikace,
vztah příčiny a následku, uvědomování si rizik
Cílová skupina: Klien ve věku 9–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o rizicích při užívání návykových
látek, rozvíjet komunikaci, trénink popisování obrázků,
prohlubovat pochopení vztahu příčiny a následku
Časová náročnost: 30 min. příprava, 30 min. vlastní ak vita

Téma: Prevence
Název: Co je hygiena?
Zaměření: Hrubá motorika, všeobecné znalos , komunikace, hygienické
pomůcky, návyky
Cílová skupina: Klien ve věku 6–10 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 3–5 klientů, 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů povědomí o hygieně a hygienických pomůckách,
komunikace o pravidelnos a návycích spojených s udržováním
hygieny, rozvoj hrubé motoriky formou házení a chytání míče,
rozvoj komunikace a jazykových dovednos
Časová náročnost: 15 minut příprava, 30 min. vlastní ak vita

Materiál a pomůcky
• vytvořená krabička
• obrázková rizika včetně popisu

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vytvořit krabičku na cigarety
• překreslit rizika do obrázků, popisek
REALIZACE AKTIVITY:
• Nejprve se s klienty otevře v rámci debaty téma kouření a užívání návykových
látek.
• Pracovníci s klienty projdou základní informace, zákonem stanovenou věkovou hranici pro prodej a užívání návykových látek, vysvětlí se pojem legální vs.
nelegální.
• Dále se s klienty komunikuje o rizicích spojených s kouřením – zda nějaké
znají, o předsudcích a pověrách, které jsou časté při kouření (např. 1 cigareta
nevadí, mnoho cigaret způsobuje rakovinu, i pasivní kouření způsobuje zdravotní problémy aj.)
• Klien mají možnost si poté vytáhnout z vytvořené krabičky jeden obrázek,
který popíšou a následně probírají s pracovníkem, co je na něm zobrazeno
a proč.
• Klien mají možnost udělat si přehled o reálných rizicích, která jsou spojena
s kouřením.
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Materiál a pomůcky
• míč
• vy štěné hygienické pomůcky
• PC, internet a skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• připravit míč
• vyhledat a vy sknout hygienické pomůcky
REALIZACE AKTIVITY:
• Klien vytvoří kruh, ve kterém se bude hrát.
• S klienty je nejprve probíráno, co je to hygiena – společně mluvíme o hygienických pomůckách a pravidelných rituálech, které se pojí s osobní hygienou.
• Klientům, kteří si nejsou jis , co vše se týká hygieny, jsou ukázány ilustra vní
obrázky (hřeben, zubní kartáček, pasta, mýdlo, ručník aj.).
• Poté si v kruhu zahrajeme hru, při které klien mluví, když mají v rukou míč.
Hra je zaměřena na pozornost, protože se nesmí opakovat stejné názvy.
• Klient, který má míč v ruce, řekne jednu hygienickou pomůcku. Poté popíše,
jak vypadá, jak a kdy se používá, a kde ji můžeme zakoupit.
• Klient hodí míč jinému hráči a ten řekne další hygienickou pomůcku, kterou
opět popíše a řekne k ní další informace.
• Hra se hraje, dokud jsme schopni vymýšlet slova, která se týkají hygieny a hygienických pomůcek.
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Téma: Prevence
Název: Slož si obraz!
Zaměření: Hrubá motorika, zraková diferenciace, myšlení, řeč, spolupráce,
vrstevnické vztahy
Cílová skupina: Klien ve věku 6–12 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Skupinová – 4 klien , 2 pracovníci
Cíl: Rozvíjet u klientů hrubou motoriku a zrakovou diferenciaci – běh
a vyhledávání přidělených čás obrazu, rozvoj komunikace
a řeči, spolupráce ve skupině, rozvíjení vrstevnických vztahů
Časová náročnost: 30 min. příprava, 60 min. vlastní ak vita

Téma: Prevence
Název: Rozhovory
Zaměření: Informace, názory, postoje, komunikace, formulace sdělení
Cílová skupina: Klien ve věku 12–19 let žijící v sociálně vyloučené lokalitě
Typ ak vity: Individuální, 1 pracovník
Cíl: Rozvíjet povědomí o prevenci před návykovými látkami,
prohlubování znalos , příčin a následků užívání návykových
látek, rozvoj komunikačních dovednos , práce s názory a postoji
Časová náročnost: 15 min. příprava, 10 min. vlastní ak vita (nebo dle zájmu)

Materiál a pomůcky
• barevné papíry s obrázky preven vních věcí
• obrázky pomůcek
• PC, internet, skárna

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat preven vní obrázky, uspořádat je do jednoho dokumentu
• vy sknout podklady na barevné papíry
• připravit obrázky pomůcek pro prevenci v různých oblastech
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník s klienty začne v rozhovoru téma prevence – z různých oblas .
• Po rozhovoru jsou klien osloveni s nabídkou zúčastnit se připravené hry.
• Klien mají za úkol se aser vně rozdělit do skupin, ve kterých budou hrát.
• Poté, co jsou skupinky určeny, pracovník nechá klientům losovat barvu, kterou budou označeny připravené obrázky.
• Po vylosování barvy pracovník roznese rozstříhané obrázky do okolí, kde je
rozmís tak, aby byly více či méně rozpoznatelné pro hledání.
• Klien dostanou informace, jak bude hledání probíhat a je jim připomenuto,
jaké barvy mají hledat. Poté vybíhají postupně po jednom do okolí a nosí vždy
jeden díl obrázku dle vylosované barvy.
• Když mají klien všechny čás obrázku posbírané, je jejich úkolem jednotlivé
čás složit a zjis t, co je na obrázku vyobrazeno. Poté se ve skupinkách střídáme a prohlížíme si, co je znázorněno na jednotlivých obrázcích.
• Klien mají za úkol představit nám svůj obrázek a popsat ho – co se na něm
nachází a zdůvodnit, proč to tam je. Dále popisují, co jsou jednotlivé věci zač,
kdy a jak se používají.
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Materiál a pomůcky
• materiály týkající se návykových látek
• odborné brožury, časopisy

Realizace
PŘÍPRAVA:
• vyhledat a vy sknout aktuální materiály týkající se návykových látek
• připravit si odborné brožury a časopisy – vyhledání zajímavých článků
REALIZACE AKTIVITY:
• Pracovník formou kontaktní práce pracuje s klienty – vyhledává zakázky klientů týkající se oblas návykových látek a prevence.
• Pracovník nabídne klientovi možnost přečíst si zajímavý článek/informace
o probíraném tématu.
• Klient má možnost s pracovníkem otevřeně komunikovat o problema ce návykových látek, prevenci před užíváním a zkušenostech, které má ze svého
okolí, či o zprostředkovaných informacích z médií, od vrstevníků (zda jsou založeny na pravdě, či nikoli).
• Pracovník předává aktuální informace klientovi a má možnost s ním komunikovat o jeho názorech a postojích vztahujících se k problema ce užívání návykových látek.
• Klient má možnost vyžádat si i další informace, případně kontakty na další
služby.
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