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Úvod 

Program Světy kolem nás je určen žáků druhého stupně základní školy. Realizován 

může být ve volnočasových zařízeních, popřípadě organizacemi, které se zabývají 

volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. 

Hlavním cílem programu je zvýšit vnímavost k různým druhům diskriminace. 

Dalšími výstupy programu by tak mohla být eliminace diskriminačního chování účastníků 

a naučení adekvátních reakcí v případech, kdy se účastníci sami oběťmi nebo svědky 

diskriminace stanou. Jedním z cílů je také utváření a posilování sociálního cítění, přátelských 

vazeb jak mezi účastníky, tak mezi účastníky a lidmi potencionálně ohroženými diskriminací. 

Aktivity také podpoří rozvoj empatického cítění, kultivaci osobnosti jako celku a nabídnou 

účastníkům možnost posílení morálních hodnot. K dílčím cílům patří také zlepšování 

komunikačních dovedností. Jednak v rámci vrstevnické skupiny, dále pak s dospělými a také 

s lidmi, kteří komunikují jiným než obvyklým způsobem. Účastníci se naučí nebát se nahlas 

mluvit o svých názorech a pocitech, stát si za svým názorem, umět si ho obhájit, ale také 

pochopit, že slova i činy mohou mít své následky, které je třeba nést. K dalším cílům této práce 

patří sebepoznávání a posilování zdravého sebevědomí.  

Program je rozdělen do tematických bloků, přičemž každý blok se zabývá jednou 

z možných příčin diskriminačního chování a jednání. Průvodcem celým programem je Malý 

princ, který uvede účastníky do každého tematického bloku krátkým příběhem. Dalšími 

opakovanými aktivitami jsou dotazníky, které poskytnou pedagogovi informaci o názorech 

účastníků a jejich přehledu o daném tématu. Tyto informace umožní v případě potřeby upravit 

chystané aktivity tak, aby byly pro účastníky pochopitelné, proveditelné a tím pádem i přínosné. 

Následují další aktivity různého zaměření. U každé aktivity jsou uvedeny metodické pokyny 

pro její provedení. Na závěr jednotlivých aktivit, bloků a nakonec i celého programu probíhá 

evaluace a to formou diskuzí, nebo dotazníků. Zpětnou vazbu a evaluaci poskytne také 

závěrečná aktivita každého tematického bloku, kde mají sami účastníci za úkol vymyslet, 

připravit a zrealizovat aktivitu, která by se tématu týkala. Mohou se inspirovat proběhlými 

aktivitami, nebo být zcela originální.  
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BLOK 1. – Můj svět 

Sebepoznání, určení svého místa ve skupině 

„Malý princ žil od nepaměti sám na svém asteroidu B 612. Nebylo mu smutno, měl svou 

milovanou růži a byl si také sám sobě dobrým společníkem, kterého velmi dobře znal. Přesto 

zatoužil poznat něco víc a vydal se proto na objevnou cestu. Zajímalo ho, jaké může být, žití 

mezi dalšími lidmi a kde bude v jejich společnosti jeho místo.“ 
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Příloha 1 

Úvod do tématu – Příběhy Malého prince 

Časová dotace: 1–2 hodiny podle volby media 

Pomůcky: 

 Kniha/film o příbězích Malého prince 

 V případě filmu – dataprojektor, plátno, legální kopie filmu 

 V případě knihy – kniha  

Průběh aktivity: 

Zahájením programu bude seznámení účastníků s příběhy Malého prince. Příběh má za 

úkol uvedení účastníků do tématu a vzbudit zvědavost a zájem o jiné světy, které mohou být 

k vidění. V našem případě jsou tyto různé světy k vidění na jedné planetě – na Zemi.  

S příběhy Malého prince mohou být účastníci seznámeni buď pomocí četby z knihy, 

nebo zhlédnutím filmu. Volba závisí na podmínkách a dostupnosti potřebných prostředků a také 

na dalších specifických vlastnostech cílové skupiny. 

Po té co se účastníci seznámí s Malým princem, jim bude představena struktura 

programu, včetně náplně, popřípadě odměny, která je může čekat na konci. Odměna ve formě 

např. výletu, není nutná. Její zařazení závisí opět na možnostech zařízení, které program 

realizuje a také na cílové skupině. Pokud je skupina dostatečně motivovaná, není odměna 

nezbytnou nutností.  
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Příloha 2 

Sepsání pravidel 

Časová dotace: 1hodina. 

Pomůcky: 

 papíry,  

 tužky, 

 flip chart, 

 fixy. 

Průběh aktivity: 

Pravidla bude potřeba vytvořit pro zajištění fyzicky a psychicky bezpečného prostředí, 

ve kterém účastníci nebudou mít zábrany, mohou si dovolit být otevření a budou se cítit dobře. 

Každý účastník napíše tři návrhy na pravidla, která by se podle jeho názoru měla 

dodržovat při aktivitách spojených s programem. Lístky se pak seberou, budou přečteny a ty, 

na kterých se shodne většina účastníků, budou zapsány na flip chart. Vznikne tak „Desatero 

pravidel na cestách s Malým princem“.  

Toto desatero by mělo být vystaveno v místě, kde budou aktivity probíhat, aby je měli 

účastníci stále na očích. Pedagog se na ně v případě potřeby může odkazovat, pravidla se mohou 

doplňovat, nebo po společné domluvě obměňovat, dle potřeb skupiny. 
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Příloha 3 

Osobnostní testy 

Časová dotace: 1–2 hodiny, podle schopností a potřeb skupiny. 

Pomůcky:  

 test „Jsi sám/sama sebou?“ pro každého účastníka, 

 test „Jsi introvert, nebo extrovert?“ pro každého účastníka, 

 test „Vycházíte se svými emocemi?“ pro každého účastníka, 

 test „Ctíš tradice?“ pro každého účastníka, 

 test „Jsi skutečně tolerantní?“ pro každého účastníka, 

 propisky. 

Průběh aktivity:  

Každý účastník dostane soubor testů, které si sám vyplní. Při společné diskuzi může, ale 

nemusí sdílet své výsledky s ostatními. Diskuze proběhne ve formě kruhu po vyplnění všech 

testů. 
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Jsi sám/sama sebou? 

Instrukce: Poznamenej si u čísel otázek odpovědi ANO/NE. 

1. Přátelé tě pozvou na víkend, ale tobě se nechce. Odmítneš je? 

2. Máš oblíbené a pohodlné, ale už nemoderní tričko. Chodíš v něm? 

3. Raději mlčíš a souhlasíš s něčím, co se ti moc nelíbí, než si dělat nepřátele? 

4. Účastníš se rodinných oslav a podobných akcí, i když tě nudí? 

5. Půjdeš na setkání s kamarády, které si dlouho neviděl, i když se ti nechce? 

6. Být dvakrát a více rozvedený je strašné, souhlasíš? 

7. Dal/a by sis dnes k večeři tradiční vánoční jídlo? 

8. Posíláš rodině, přátelům pohlednice z prázdnin nebo dovolené? 

9. Opustil/a jsi nějakou zálibu/koníčka, po té co jsi začal/a s někým chodit? 

10. Svému partnerovi dovolím (odpověď NE), nebo nedovolím (odpověď ANO) aby zůstal 

u svých koníčků z doby, kdy nebyl ještě se mnou? 

11. Je správné dělat všechno to, co dělají ostatní? 

Vyhodnocení: ANO v položkách 1, 2, 7 = 1 bod, NE v položkách 3–6 a 8–11 = 1 bod. 

Body: 

10  Jste skutečně sám sebou! 

7–9  Zachováváš si určitý odstup a rozhodně tě není snadné zmanipulovat. 

4–6  Společenská pravidla tě hodně ovlivňují, někdy až příliš moc. 

3 a méně Jsi otrok společenských pravidel. 
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Jsi introvert, nebo extrovert? 

Instrukce: V následujících tvrzeních vyber to, co o tobě platí, jak by ses zachoval v popsaných 

situacích. Můžeš odpovídat A – znamená odpověď ANO, je to pravda, tak to dělám, tak se mi 

to líbí, nebo B – znamená odpověď, nemohu odpovědět ani A ani B, někdy mi vyhovuje jedno, 

jindy druhé, záleží na okolnostech, nebo C – znamená odpověď NE, ne to není pravda, tak se 

nechovám, už jsem to v životě sice udělal, ale nelíbilo se mi to, nebo mi nic jiného nezbývalo. 

1. Večery/odpoledne trávím pokud možno ve společnosti. 

2. Na prázdniny/dovolenou jezdím nejraději daleko od civilizace. 

3. Když mě něco trápí, pomůže mi vyhledat někoho, s kým si mohu o problému promluvit. 

4. Pravidelně slavím narozeniny a svátky s rodinou, nebo přáteli. 

5. Když mám problém, pomůžeme mi, když se nad ním sám v klidu zamyslím. 

6. Když potřebuji relaxovat, pomůže mi, když si popovídám s kamarády. 

7. Mám jenom několik dobrých přátel (ne víc než 5) a často se s nimi nestýkám. 

8. Nejlépe se odreaguji, když jsem doma sám/sama, čtu si, nebo dělám jinou věc, co mě baví. 

9. Vyhovujeme mi být mezi lidmi, kde je nutná častá komunikace. 

10. Když jsem doma sám/sama delší dobu (několik hodin), vše na mě padá, je mi to nepříjemné. 

Vyhodnocení: Započítej si 2 body za odpovědi 1A, 2C, 3A, 4A, 5C, 6A, 7C, 8C, 9A a 10A. Za 

všechny odpovědi B si započítej 1 bod. 

Body:  

13–20  Jsi extrovert. 

8–12  Máš rysy extroverta i introverta, jako většina lidí. 

0–7  Jsi introvert. (Novák, 2004) 
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Vycházíte se svými emocemi? 

Instrukce: U následujících tvrzení se rozhodni, jestli to co o tobě říkají je pravda, nebo ne. 

Zapisuj si body za odpověď ANO. 

1. Nesnáším, když mě někdo pozoruje při práci. Znejistím a věci m začnou padat z ruky.  

2. Občas mám pocit, že se přihodí něco hrozného, i když k tomu nemám žádný důvod. 

3. Bojím se veřejných vystoupení, mám trému a horší výkon, než jakého jsme schopen/schopna. 

4. Někdy si dělám starosti, jaká neštěstí by mě mohla potkat.  

5. Často mívám období, kdy pro starosti nemohu spát (nemohu usnout, budí mě děsivé sny). 

6. Když dělám práci, na které mi hodně záleží, mám strach, že to zkazím, cítím úzkost. 

7. Často jsem přecitlivělý/á, musím se ovládat, abych nerozplakal/a. 

8. Dostanu-li se do rozpaků (je mi trapně), nedokážu podat dobrý výkon. 

9. Často si vyčítám, že jsem měl/a něco udělat jinak, nebo lépe. 

10. Mám často pocity napětí a „vyletím“ kvůli maličkostem a pak toho lituji. 

11. Trápím se nad problémy víc než jiní lidé.  

12. Bývám podrážděný/á a stačí málo a rozzlobím se. 

13. Často myslím na to, jestli má můj život vůbec nějaký smysl. 

14. Raději předpokládám, že se vše pokazí, než abych byl/a potom zklamaný/á, že to nedopadlo. 

15. I malý neúspěch, nebo neshody mě vyvede z míry, někdy je mi špatně, někdy vyletím. 

16. Snadno se dostanu do rozpaků (je mi trapně). 

17. Někdy probudím a je mi hůř, než když jsem šel/šla spát, i když jsem spal/a dost dlouho. 

18. Trvá mi dlouho, než se uklidním, i když mě rozčílila maličkost. 

19. Všechno si beru moc k srdci, přemýšlím o problémech, i když nechci. 

20. Mívám pocit, že jsem něco udělal/a špatně a bojím se, že budou neřešitelné problémy. 

21. Když mě někdo kritizuje, znejistím a rozruším se nezávisle na tom, jestli má pravdu. 

22. Často se cítím velmi unavený/á, i když jsem nedělal/a nic namáhavého. 
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23. Myslím se, že mám málo sebevědomí a sebejistoty. 

24. Dlouho se trápím pro hlouposti. 

25. Často se cítím natolik neklidný/á, že mám pocit, že nevydržím sedět. 

26. Nesnáším pohled na krev. 

27. Mnohdy nemohu usnout a přemýšlím, co zlého by mě mohlo potkat. 

28. Všechno beru příliš vážně a pak si dělám zbytečné starosti. 

29. Když se rozčílím, má trávicí obtíže. 

30. Jsou chvíle, kdy bych se raději neviděl/a. 

Vyhodnocení: Za každé ANO si napočítej jeden bod. 

Body: 

20–30 Možná jen nemáš náladu, ale není vyloučeno, že v jednání s druhými lidmi 

zdůrazňuješ, jak špatně na tom jsi. Pokud k tobě mají dobrý vztah, může se 

takový vztah postupně přiblížit k citovému vydírání. 

11–19 Někdy asi bereš život trochu moc vážně. Pravdou je, že vše dobré může být 

k něčemu zlé, proč na tom ale stavět životní styl? 

0–10 Pokud sis nic nenalhával a netajil sám/a před sebou vlastní černé myšlenky, je 

to povzbuzující výsledek. O spokojený a šťastný život se za tebe nikdo 

nepostará. To musíš zvládnout sám, máš na to! (Novák, 2004) 
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Ctíš tradice? 

Instrukce: V následujících možnostech najdi odpověď, která tě nejlépe vystihuje.  

1. Uvidíš-li reklamu na nějaké běžné zboží (oblečení, nápoj, zmrzlinu…), které si stejně 

potřebuješ koupit: 

a) Řekneš si, že by si to mohl/a vyzkoušet, stejně to potřebuješ a horší, než co jsi měl, to 

nejspíš nebude. 

b) Budeš se držet osvědčené značky, kterou znáš. 

c) Zjistíš si k výrobku další informace a podle toho co zjistíš, se rozhodneš. 

2. Až tě jednou bude čekat svatba, jaká bude? 

a) Tradiční svatba, jaká je tu zvykem, je to přeci docela pěkné. 

b) Docela by se ti zamlouvala svatba s trochou recese – netradiční místo, neobvyklé 

oblečení, více párů se bere najednou… 

c) Je ti t v celku jedno, radši by si měl/a menší svatbu. 

3. Oblékáš se nejraději: 

a) Podle svého, abych se cítil dobře, nezávisle na módních trendech na názoru rodičů, nebo 

kamarádů. 

b) Pečlivě sleduji módní trendy a mám rád/a věci, které jim odpovídají. 

c) Jsi přítel neutrálního oděvu, který nepodléhá chvilkovým módním výkyvům. 

4. Co si vybereš v restauraci k jídlu? 

a) Něco co znáš dlouhé roky (svíčková, řízek…). 

b) Na co máš zrovna chuť. 

c) Dáš přednost něčemu úplně novému, co jsi ještě nikdy nejedl/a. 

5. Představ si, že máš dostatek peněz na dovolenou snů, co uděláš? 

a) Půjdeš do známé cestovní kanceláře a necháš si poradit od odborníků, něco zajímavého, 

pěkného. 

b) Pojedeš na své oblíbené místo, kam si jezdil/a i když moc peněz nebylo. 

c) Rozhodně se podle momentální potřeby – potřebuješ odpočinek, pojedeš do hotelu 

k moři, potřebuješ zážitky – pojedeš na poznávací dovolenou, potřebuješ adrenalin – 

pojedeš na safari… 
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6. Až jednou budete kupovat svým dětem (dětem kamarádů) hračky, jaké vybereš? 

a) Vybereš něco sám/a podle svého uvážení s přihlédnutím na zájmy dítěte. 

b) Koupíš tradiční hračku odpovídající věku a pohlaví dítěte. 

c) Koupíte něco co mezi dětmi právě „letí“. 

7. Jakým jídlům dáváš přednost? 

a) Tomu na co jsem zvyklý/á od mala, módní diety neuznáváš, často se mění. Těžko by sis 

zvykal/a na něco jiného, ještě by sis mohla/a zdravotně ublížit! 

b) Stravuješ se v souladu s doporučovanými zásadami zdravé výživy, i když se doporučení 

občas mění. Máš svou skladbu jídla, které věříš. 

c) Jíš to co sám/a považuješ za správné, jíš to, na co máš právě chuť. 

8. Představ si, že vybíráš školu pro své dítě, jakou vybereš? 

a) Bude ti to celkem jedno, nezáleží na metodách výuky, každý se stejně  musí vše naučit 

sám. 

b) Vybereš školu nejblíž k domovu. 

c) Vybereš školu s netradiční výukou, o které si slyšel/a (v televizi, rádiu, na internetu). 

9. Jaké náboženství by sis vybral/a? 

a) Křesťanství. 

b) Jiné náboženství – muslimské, budhismus, hinduismus… 

c) Žádnou církev nepotřebuješ, věříš si po svém. 

10. Jakou knihu si nejčastěji vybereš? 

a) Nejnovější titul, na který si viděl/a reklamu, recenzi. 

b) Klasický román, pohádku. 

c) Čteš to, co právě potřebuješ, na co máš náladu. 

Hodnocení: Sečtěte body v následujících skupinách a zjistěte, ve které máte nejvíc bodů. 

I. 1b, 2a, 3c, 4a, 5b, 6b, 7a, 8b, 9a, 10b. 

II. 1a, 2b, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8c, 9a, 10a. 

III. 1c, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7c, 8a, 9c, 10c. 
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Body: 

I. Jsi člověk držící tradice. To může být výrazem tvé serióznosti a snahy vnést do života 

jistý řád. Kdo tě zná, ví, co od tebe má čekat. Pokud máš ale víc jak 7 bodů, jsi nepružný, 

občas zařaď změnu. 

II. Zdá se, že nic nového ti není cizí. Změnu máš rád/a a vítáš ji. Pokud máš ale víc než 7 

bodů, možná nejde o schopnost pružně nalézat nové, ale přílišný sklon podléhat 

reklamě.  

III. Je vidět, že umíš užívat svoji hlavu. Nežiješ ani životem svých předků, nejsi ani 

ovládán/a reklamou. Ale pokud máš víc jak 7 bodů, nejsi trochu tvrdohlavý/á? (Novák, 

2004) 
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Jsi skutečně tolerantní? 

Instrukce: Vyber u každé otázky jednu odpověď, která nejvíc odpovídá tomu, jak by ses 

pravděpodobně zachoval/a. 

1. Tvoje kamarádka přichází na návštěvu v zelených kalhotách a modrém svetru. Pomyslíš si? 

a) To je dobře, že přišla. 

b) Bože, ta má ránu! 

c) Už té dnešní módě asi nerozumím. 

2. Tvůj soused, úspěšný lékař středních let jezdí ve starém autě. Máš se k tomu vyjádřit. Řekneš: 

a) Je to výborný lékař, nezáleží na tom, čím jezdí. 

b) Kdoví, za co utrácí peníze. 

c) Někteří lidé si hrají na chudinky. Tak špatné platy lékaři zase nemají! 

3. Představ si, že máš 18letou dceru a ta přijde domů z večírku až ráno. Jak se zachováš? 

a) Celou noc nespím, čekám na ni. 

b) Hned jak přijde,  musí povídat co se dělo a kdo tam byl. 

c) Když to ráno zjistíš, řekneš si, že ti taky bylo 18. 

4. Jak hodnotíte rodiny, kde se nekoná velký velikonoční a vánoční úklid? 

a) Normální rodina, nelze z toho dělat žádné závěry. 

b) Ti na čistotu asi moc nedají, paní domu je asi pěkná šmudla. 

c) Rozhodně nesouhlasím s odpovědí b), proč by měla za úklid odpovídat jenom žena. 

5. Představ si, že tvojí dceři je už 25 let a nemá vážnou známost, co ti táhne hlavou? 

a) To je opravdu zoufalá situace, musím jí domluvit. 

b) Snažím se nedávat nic najevo, ale trápí mě to. 

c) Je to její život, být singl má i své výhody. 

6. Do domu, ve kterém bydlíš, se přistěhovala muslimská rodina, jak se zachováš? 

a) Vyčkáš, jak se budou chovat. 

b) Zorganizuješ petici projevující nesouhlas s tím, že noví nájemníci se chovají nevhodně. 

c) Jak jen to bude možné, odstěhuješ se. 

7. Kamarádi ti vypráví, že si na Silvestra navečer dali čaj a šli spát. Co si pomyslíš? 

a) Chudáci, asi jsou nemocní. 

b) Jsou k smíchu. 

c) Tak tomu říkám originální řešení silvestrovské noci! 
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8. Ten kdo jí řízek se zelím je: 

a) nechutný barbar, 

b) člověk, co neví co je dobré, 

c) člověk, kterému to chutná, je to jeho věc. 

9. Co si pomyslíš o člověku, který si kupuje erotické časopisy? 

a) Není to zrovna zvrhlík, ale určitě je nějaký divný. 

b) Pouze z tohoto faktu si o něm nemůžu utvořit žádný závěr. 

c) Ve vztahu bych mu nevěřil/a ani nos mezi očima. 

10. Nevěra je: 

a) konec vztahu, 

b) sice nepříjemná, ale běžná věc, 

c) vážná věc, ale pokud oba chtějí, vztah nemusí skončit. 

Vyhodnocení: Zapiš si 1 bod za odpovědi 1a, 2a, 3c, 4a, 5c, 6a, 7c, 8c, 9b, 10c. 

Body:  

0  Nejsi vůbec tolerantní! 

1–3 Máš přesnou představu, jaký by měl svět být. Pokud se někdo od těch představ 

liší, dost těžce to neseš.  

4–6 Průměrná tolerance. Záleží na situaci. Něco dokážeš přijmout, ale přesto jsou 

věci, které se MUSÍ, nebo NESMÍ dělat. 

7–9 Patříš mezi tolerantní lidi. Máš svůj názor na věc, ale uznáváš, že stejné právo 

mají i všichni ostatní. 

10 Tolerance sama! Pokud se tedy nenadhodnocujete. Pokud ne, pozor na okolí, má 

někdy sklon příliš tolerantní lidi zneužívat. (Novák, 2004) 
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Příloha 4:  

Hry – Poznávejme se 

Časová dotace: rozepsána u jednotlivých her + 30 minut diskuze v kruhu. 

Pomůcky:  

 rozepsané u jednotlivých her, 

  připravené otázky do diskuze. 

Průběh aktivity:  

Účastníci si zahrají několik jednoduchých her, díky kterým se budou navzájem lépe 

poznávat. Zároveň budou mít možnost, všimnou si toho, co vše mají společného, ale také objeví 

různé rozmanitosti a odlišnosti, které mezi nimi jako lidmi jsou. Zjištění budou prodiskutována 

po odehrání všech připravených her. Žáci budou vyzváni, aby vytvořili skupiny. V jedné budou 

ti, co se dozvěděli o svých kamarádech hodně nových věcí, v jedné ti co pár nových informací 

a jedné ti co to slyšeli, nevnímali jako novinky. Následovat bude diskuze v kruhu. Předloží se 

otázky typu: O které skupině si myslíte, že nejlépe zná ostatní? Proč? Proč byli jiní překvapeni?  

1) Hra „Utvoř řadu, skupinu“ 

Účastníci budou seznámeni s úkolem, kterým bude postupně vytvářet řady nebo skupiny 

podle zadání. Pokud hra bude probíhat dobře a účastníci o ni budou jevit zájem, mohou sami 

navrhnout další řady, či skupiny jaké by chtěli vytvořit. 

Časová dotace: 15 minut. 

Pomůcky: připravené úkoly, např.: 

 Utvořte řadu, ve které budete seřazeni podle měsíců narození, tak jak 

jdou měsíce v roce za sebou, to vše proveďte bez mluvení. 

 Utvořte skupiny podle barvy očí (vlasů), to vše bez mluvení. 

 Utvořte řadu podle vaší tělesné výšky od nejmenšího po největšího, 

to vše bez mluvení. 

 Utvořte skupiny podle oblíbených předmětů vyučovaných ve škole. 

 Utvořte skupiny podle toho, jak vymačkáte zubní pastu (např. 

pokaždé jinak; od prostředka; od konce…). 
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2) Hra „Vystup z kruhu“ 

Časová dotace: 15 minut. 

Pomůcky:  

 připravené otázky. 

Průběh aktivity: 

Účastníci si stoupnou do kruhu, mezi sebou budou mít rozestupy na rozpažení a budou 

seznámeni s úkolem. Postupně budou pokládány otázky. Pokud na otázku mohou odpovědět 

„ano“, udělají krok vpřed (např. Máš nějaké sourozence?). Pokud následující otázka navazuje, 

postupují dál stejným způsobem (např. Máš víc jak jednoho sourozence?). Pokud na otázku už 

další nenavazuje, vrací se po odpovědi všichni zpět.  

Nutná volba je tzv. bezpečných otázek, které nenaruší pocit psychického bezpečí. Pokud 

aktivita probíhá bez problémů a v přátelském duchu, mohou být účastníci vyzváni, aby položili 

nějakou otázku sami. 

3) Hra „Najdi svoji dvojici“ 

Časová dotace: 15 minut. 

Pomůcky:  

 rozstřižené pohlednice, počet odpovídá polovičnímu počtu účastníků, 

 připravené otázky. 

Průběh aktivity: 

Mezi účastníky se rozdají pohlednice rozstřižené na půl. Každý má v ruce jednu 

polovinu. Žáci se pak na povel začnou pohybovat po místnosti a karty si rychle vyměňují. Na 

povel „stop“ se výměny zastaví a každý musí najít člověka s polovinou pohlednice, která patří 

k té jeho.  

Když se všechny dvojice sejdou, dostanou úkol (např. Povězte si, co děláte rádi 

o víkendu?; Povězte si, jakou hudbu rádi posloucháte?; Povězte si, jaké zajímavé místo jste 

navštívili?). Po cca dvou minutách se hra opakuje od začátku. Předávají se karty, po zastavení 

výměn se najdou dvojice a je položena další otázka. Celé lze opakovat, dokud neopadne zájem, 

nebo nedojdou otázky. 
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4) Hra „Pravda nebo lež“ 

Časová dotace: 15 minut. 

Pomůcky: 

 2 listy papíru formátu A5 pro každého účastníka, 

 fixa pro každého účastníka, 

 papírová lepicí páska. 

Popis aktivity:  

Každý účastník dostane dva listy papíru. Na každý napíše po jednom tvrzení o své 

osobě. Jedno tvrzení bude pravdivé a druhé bude lež. Navzájem si pak své cedule nechají nalepit 

na svá záda a pohybují se po třídě.  

Vzájemně si čtou svá tvrzení. Po jejich přečtení připíší kamarádovi čárku k tvrzení, 

o kterém si myslí, že je pravdivé. Když všichni obejdou všechny, posadí se do kruhu a postupně 

ukazují ostatním, jak dopadly jejich tvrzení, osvětlí, které byla pravdivá a která ne. Doporučíme 

účastníkům, aby volili tvrzení, které nejsou u ostatních příliš známá. 
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Příloha 5: 

Test „Postavičky na stromě“ 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky:  

 3 obrázky stromů s postavami pro každého účastníka, 

 pastelky. 

Popis aktivity:  

Účastníci se pokusí definovat své místo v různých sociálních skupinách, jejichž členy 

jsou. Všichni účastníci dostanou 3 stejné obrázky se stromem, na kterém a okolo kterého jsou 

různé postavy, vykonávající různé činnosti. Každý má za úkol vybrat si jednu postavičku, která 

podle nich znázorňuje jejich místo ve skupině vrstevníků (kamarádů) a vybarvit ji. Na druhém 

obrázku mají účastníci za úkol vybrat jednu postavičku, která znázorňuje jejich postavení  

v jejich třídě ve škole a na třetím pak  postavu znázorňující jejich postavení v rodině. Po splnění 

zadaného úkolu proběhne k tématu diskuze. (Kloosterman, 2014) 
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BLOK 2. – Duhový svět 
Rasismus, xenofobie 

„Malý princ navštívil na své pouti jako první Duhový svět, který ho hned na první pohled velmi 

zaujal. Byl tak pestrý a barevný, do vesmíru zářil na dálku. Byl plný barevných měst, rostli, 

živočichů i lidí. Lidí různých barev pleti. Lidé modří, červení i žlutí, zelení i růžoví. Byl to 

vskutku nádherný svět.“ 
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Příloha 6: 

Dotazník – Rasismus, xenofobie 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky: 

 dotazník pro každého účastníka, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Účastníci vyplní krátký dotazník zaměřený na rasismus a xenofobii. Po vyplnění 

následuje diskuze v kruhu. Pokud to bude potřeba, budou vysvětleny základní pojmy 

související s tématem. Kdo bude mít zájem, může sdělit ostatním své výsledky a předložit je 

k diskuzi.  

Dotazník:  

1. Rasismus je: 

A) nesnášenlivost „černých“, 

B) nesnášenlivost lidí jiné barvy pleti, 

C) nesnášenlivost „bílých“. 

2. Xenofobie je: 

A) strach z neznámých věcí, lidí, zvyků, 

B) strach z muslimů, 

C) strach z černochů a Romů. 

3. Cítil/a ses někdy cílem rasistických útoků: 

A) ano, 

B) ne, 

C) nepřemýšlím o tom. 

4. Myslíš si, že mají „bílí“ lehčí/jednodušší život? 

A) Ne, jsou na tom všichni stejně. 

B) Rozhodně ano. 

C) Nepřemýšlel/a jsem o tom. 



 
 

23 
 

5. Myslíš si, že dokáže být Rom/ka úspěšný/á? 

A) Ano, ale jenom v dělnických profesích. 

B) Ano, může. 

C) Ne, neradi pracují. 

6. Znáš nějaké úspěšné lidi, kteří nejsou „bílí“? 

A) Ne, neznám. 

B) Ano, ale nežijí v Čechách, jinde ve světě to jde. 

C) Ano, ale nepřemýšlím o nich jako, že jsou jiní. 

7. Co tě napadne, když vidíš někoho s burkou? 

A) Nevím co to je. 

B) Mám trochu obavy, radši se mu vyhnu. 

C) Je mi to jedno. 

8. Co je terorizmus? 

A) Takové použití smrtící síly aby zemřelo co nejvíc lidí. 

B) Použití síly pro získání peněz, bohatství, nadvlády. 

C) Použití síly pro politické/náboženské cíle. 

9. Choval/a ses někdy rasisticky ty? 

A) Nevím o tom. 

B) Ne. 

C) Ano. 

10. Jak by se mohl podle tebe řešit rasismus? 

A) Každé rase vymezit její území, aby se nepotkávali. 

B) Přísněji trestat rasistické útoky. 

C) Víc mluvit o problému, poznávat jiné národy, rasy. 
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Příloha 7: 

Filmový festival v Duhovém světě 

Časová dotace: 2 hodiny 

Pomůcky: 

 notebook, tablet, nebo chytrý telefon, 

 odkazy na videa – spoty s tématem rasismus, nebo xenofobie, 

 papíry, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Spolu s Malým princem účastníci navštíví jako první Duhový svět, kde právě probíhal 

filmový festival. Účastníci jsou na něj pozváni také, ale protože sál kina je malý musí se rozdělit 

do skupin po 3–5 členech. Skupiny postupně jedna podruhé navštíví kino a každá zhlédne jeden 

film. 

„Filmy“ jsou ve skutečnosti video spoty, jejichž tématem je rasizmus, nebo xenofobie. 

S ohledem na cílovou skupinu je při výběru spotů vhodné volit spoty krátké (2 – 5 minut), 

založené hlavně na humor a nadsázce. U delších filmů se závažnou tématikou žáci brzy ztrácí 

zájem a pozornost.  

Skupiny se pak rozmístí po třídě/klubovně, domluví se a poznamenají si, jakým 

způsobem ostatním skupinám představí svůj filmu. Poté si všichni sejdou a začne představování 

jednotlivých filmů. Skupiny popíší svými slovy, o čem jejich spot byl, co si myslí, že je jeho 

poselstvím a jak se cítí po jeho zhlédnutí.  
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Příloha 8: 

Ukaž svůj idol 

Časová dotace: 2 hodiny. 

Pomůcky: 

 internet, notebook, tablet, nebo chytrý telefon pro každou skupinu, 

 papír, propiska na poznámky, 

 tiskárna, časopisy pro mládež, 

 čtvrtka formát A2 pro každou skupiny, 

 nůžky, 

 lepidlo, 

 barevné papíry, 

 fixy. 

Popis aktivity:  

Účastníci mají za úkol představit obyvatelů Duhového světa své idoly ze Země. Měli by 

to být lidé, které uznávají, váží si jich a obdivují je.  

Jedná se o výtvarnou aktivitu, která proběhne částečně ve skupinách. Účastníci budou 

vyzváni, aby se rozdělili do skupin. Členy každé skupiny by měl spojovat obdiv k nějakému 

zahraničnímu zpěvákovi, herci, sportovci, nebo jinak pro ně významné osobnosti.  

Každá skupina bude mít k dispozici počítač, tablet, nebo chytrý telefon a jejich prvním 

úkolem bude vyhledat na internetu co možná nejvíc informací k jejich idolu. Kromě 

významných životních milníků, by měli objevit i nějaké zajímavosti a „perličky“. 

Když budou mít skupiny dostatek informací, přenesou je na velké čtvrtky formátu A2. 

Zájemci si budou moci vytisknutí obrázků, vystříhat obrázky z časopisů, k dispozici budou mít 

fixy, nůžky a lepidla. V každé skupině tak vznikne velký plakát o životě slavné osobnosti.  

Skupiny se nakonec sejdou a vzájemně si své osobnosti a plakáty představí. Mluvit 

může buď jeden zástupce skupiny, nebo libovolný počet členů skupiny, kteří se budou vzájemně 

doplňovat. 
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BLOK 3. – Svět rady starších 

Ageizmus 

„Malý princ přicestoval na další planetu. Byla velká, šedá a na první pohled se zdála velmi tichá 

a smutná. Pak se ale poznal s jejími obyvateli. Je pravda, že byli klidní a tiší jako jejich planeta, 

měli však důvod ke svému chování. Tím důvodem byla úcta k nejvážnějším obyvatelům, 

kterými byli všichni staří lidé. Ctěni pro vše co pro jejich svět udělali, ctěni pro svou moudrost 

a své zkušenosti. Malý princ s nimi velice rád rozmlouval při pohledu na noční oblohu a pak se 

společně smáli veselým historkám, kterých měli stařenky a stařečkové za svůj dlouhý život 

nepřeberné množství.“ 
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Příloha 9: 

Dotazník – Ageismus 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky: 

 dotazník pro každého účastníka, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Účastníci vyplní krátký dotazník zaměřený na ageismus. Po vyplnění následuje diskuze 

v kruhu. Pokud to bude potřeba, budou vysvětleny základní pojmy související s tématem. Kdo 

bude mít zájem, může sdělit ostatním své výsledky a předložit je k diskuzi.  

Dotazník: 

1. Starý člověk je pro tebe: 

A) zbytečný, je to zátěž, už je s ním jenom práce, stát to stojí peníze, 

B) zajímavý, hodně zažil a můžu se od něj hodně dozvědět, nebo naučit, 

C) nezajímá mě, je s ním nuda. 

2. O svém věku si myslím: 

A) už abych byl/a starší, všichni mi všechno zakazují, 

B) chtěl/a bych být mladší, nikdo po mě nic nechtěl, mohl/a jsem si jenom hrát, 

C) takhle je mi fajn, každý věk má svá pro a proti. 

3. Žije s vámi doma někdo z prarodičů? 

A) Ne, ale bydlí blízko a vídáme se často. 

B) Ano, žije/í. 

C) Ne, prarodiče nevídám/nemám. 

4. Vidíš starou paní s těžkou nákupní taškou, co uděláš? 

A) Okamžitě jí tašku vezmu, to nemůže sama zvládnout, je stará a slabá. 

B) Dělá, že ji nevidím a jdu si dál. 

C) Zeptám se jí, jestli potřebuje pomoc. 
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5. Co by se dalo podniknout s babičkou/dědou? 

A) Nic, jsou už staří a hrám, co mě baví, nerozumí. 

B) Vycházka, hrát karty, nebo babičku naučím nějakou „onlinovku“. 

C) Nestojím o to něco s takovými lidmi podnikat. 

6. Podnikáte někdy něco s prarodiči? 

A) Ano, občas. 

B) Ne, nikdy. 

C) Ano, často. 

7. Jaká věta tě od starších lidí dokáže nejvíc naštvat? 

A) „Já kdybych byl/a mladší…“ 

B) „To já když jsem byl/a mladý/á, to jsem si nemohl/a dovolit!“ 

C) „Telefony pořád v ruce, na co vám to je?“ 

8. Pomáháš pravidelně nějakým seniorům? 

A) Ne, nikdy. 

B) Ano, pravidelně. 

C) Ano, občas. 

9. Jak si představuješ svůj důchod? 

A) Ani mi o tom nemluv, to bude hrůza, být starý. 

B) Budu se povalovat, když už nemusím pracovat. 

C) Budu mít čas na koníčky, rodinu, bude to fajn. 

10. Čeho se bojíš na stáří nejvíc? 

A) Nemocí. 

B) Samoty. 

C) Chudoby. 
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Příloha 10:  

Návštěva zařízení pečujícího o seniory 

Časová dotace: 2 hodiny. 

Příprava:  

Pro tuto aktivitu je potřeba domluvení spolupráce se zařízením pečujícím o seniory. 

Většina těchto zařízení je otevřená a kontakt svých klientů s vnějším světem vítá. Je možné 

domluvit návštěvu, společnou vycházku, posezení v areálu zařízení a podobně.  

Popis aktivity:  

Účastníci programu navštíví zařízení, které pečuje o seniory, a realizují program předem 

domluvený s vedením tohoto zařízení. Pedagog má za úkol pokoušet se iniciovat rozhovory 

mezi účastníky a klienty zařízení. Účastníci kromě běžných společenských rozhovorů mají za 

úkol od seniorů zjistit názvy jejich oblíbených lidových písní. Tato informace bude využita 

v následující aktivitě. Účastníci také domluví se vedením zařízení další návštěvu, která 

proběhne za cca 1 měsíc. 

Po ukončení akce se účastníci sejdou a v rámci diskuze v kruhu si promluví o svých 

zážitcích a pocitech. 
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Příloha 11: 

Vystoupení v zařízení pečující o seniory 

Časová dotace:  

 5 – 10 jedno hodinových schůzek, dle náročnosti připravovaného programu, 

 2 hodiny vystoupení a společné posezení se seniory. 

Pomůcky: 

 hudební aparatura, 

 soubor písní, 

 popř. hudební nástroje. 

Popis aktivity:  

Účastníci mají za úkol secvičit pěvecké, popřípadě i hudební vystoupení (dle dovedností 

dané skupiny). Toto vystoupení je připraveno pro seniory, které v rámci předcházející aktivity 

účastníci poznali. Vystoupení se skládá z oblíbených písní seniorů i účastníků. 

Realizace vystoupení proběhne v předem domluveném dni a čase v zařízení pro seniory. 

Následovat bude společné posezení a povídání se seniory. 
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BLOK 4. – Bláznivý svět 

Mentální postižení 

„Malý princ navštívil také Bláznivý svět. Byla to maličká planetka světlounce oranžové 

barvy, která Malému princi připomínala barvu meruňkové zmrzliny. Byla měkoučká jako 

dětská peřinka a celá voněla po cukrové vatě. Tento svět byl plný bezstarostných lidí, kteří 

si neuměli dělat těžkou hlavu s dospěláckými starostmi. Hráli si a smáli se celý den. Tolik 

upřímného smíchu a čisté radosti i z úplných maličkostí Malý princ neviděl na žádném jiném 

světě.“  
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Příloha 12: 

Dotazník – Mentální postižení 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky: 

 dotazník pro každého účastníka, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Účastníci vyplní krátký dotazník zaměřený na lidi s mentálním postižením. Po vyplnění 

následuje diskuze v kruhu. Pokud to bude potřeba, budou vysvětleny základní pojmy 

související s tématem. Kdo bude mít zájem, může sdělit ostatním své výsledky a předložit je 

k diskuzi.  

Dotazník  

1. Jak by si popsal/a člověka s mentálním postižením? 

A) Vypadají jako dospělí co se chovají jako malé děti. 

B) Jsou nechutní, nechci být v jejich blízkosti. 

C) Chovají se jako blázni, bojím se jich. 

2.  Znáš osobně nějakého člověka s mentálním postižením? 

A) Ne, vidět někoho takového, obloukem ho obejdu. 

B) Ano, je to člen rodiny, kamarád, známý. 

C) Osobně ne, ale potkal jsem někdy někoho takového (vlak, autobus, obchod…). 

3. Kde myslíš, že by měli lidé s mentálním postižením žít? 

A) Zavření v ústavu, jsou nebezpeční sobě i ostatním. 

B) Doma s rodinou jim musí být nejlépe, rodina má povinnost se o ně  postarat. 

C) Podle situace. Někteří mohou zůstat doma, pokud rodina péči zvládá. Pokud péči 

nezvládá tak v ústavu, který je pro takové lidi určený. 
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4. Myslíš si, že člověk s mentálním postižením by měl pracovat? 

A) Rozhodně ne, to po nich nemůže nikdo chtít. 

B) Ano někteří a v upravených podmínkách jistě. 

C) Nemohou pracovat, nezvládnou se nic naučit, všechno by pokazili. 

5. Jak si myslíš, že mentální postižení vzniká? 

A) Je vrozené. 

B) Může být vrozené i získané. 

C) Je to následek těžké nemoci v dětství. 

6. Po ulici proti tobě jde skupina lidí s mentálním postižením s doprovodem, co uděláš? 

A) Rychle uteču, mohou být nebezpeční. 

B) Přejdu na druhou stranu, nebo půjdu jinudy. 

C) Půjdu dál stejnou cestou. 

7. Ve vlaku kousek od tebe sedí člověk s mentálním postižením s doprovodem. Ten člověk se 

hlasitě směje, vykřikuje, a rozhazuje rukama, jak se zachováš? 

A) Myslím, že pro mě může být nebezpečný, proto si radši přesednu si co nejdál od nich.  

B) Nasadím si sluchátka a nevšímám si jich. 

C) natočím ho na telefon a dám na sociální síť, je to sranda. 

8. Jak myslíš, že vypadá život člověka s mentálním postižením v ústavu? 

A) Jsou zavření v pokojích, někdy přivázaní k postelím, aby si neublížili. 

B) Podle stupně postižení; učí se a hrají si, ale všechno v ústavu, ven většinou nesmí. 

C) Podle stupně postižní; někteří chodí i do školy, mají kroužky, jezdí na výlety a kulturní 

akce. 

9. Myslíš si, že se člověk s mentálním postižením může sám pohybovat po městě, v dopravních 

prostředcích apod.? 

A) Závisí na stupni postižení, ale někteří ano. 

B) Ne, vždy musí mít doprovod. 

C) Musím mít doprovod, pokud cestuje někam dál, třeba do jiného města. 

10. Co by se dalo podniknout s člověkem s mentálním postižením. 

A) Hrát hry, povídat si. 

B) Nejspíš nic. 

C) Něco by asi šlo, ale nechci to. 
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Příloha 13:  

Návštěva zařízení pečujícího o osoby s mentálním postižením 

Časová dotace: 2 hodiny. 

Příprava: 

Pro tuto aktivitu je potřeba domluvení spolupráce se zařízením pečujícím o osoby 

s mentálním postižením, vhodnější je zařízení pečující o takto postižené děti. Většina těchto 

zařízení je otevřená a kontakt svých klientů s vnějším světem vítá. Je možné domluvit návštěvu, 

společnou vycházku, posezení v areálu zařízení a podobně.  

Popis aktivity:  

Účastníci programu navštíví zařízení, které pečuje o osoby s mentálním postižením, 

a realizují program předem domluvený s vedením tohoto zařízení. Setkání by se měli zúčastnit 

klienti s lehkou, nebo střední mentální retardací, kteří jsou schopni komunikovat obvyklým 

způsobem. Pedagog má za úkol pokoušet se iniciovat rozhovory mezi účastníky a klienty 

zařízení. Účastníci kromě rozhovorů mají za úkol od klientů zařízení zjistit názvy jejich 

oblíbených písní, popřípadě oblíbené interprety. Tato informace bude využita v následující 

aktivitě. Účastníci také domluví se vedením zařízení další návštěvu, která proběhne za cca 

1 měsíc. 

Po ukončení akce se účastníci sejdou a v rámci diskuze v kruhu si promluví o svých 

zážitcích a pocitech. 
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Příloha 14: 

Vystoupení v zařízení pečujícího o osoby s mentálním postižením 

Časová dotace:  

 5 – 10 jedno hodinových schůzek, dle náročnosti připravovaného programu, 

 2 hodiny vystoupení a společné posezení v zařízení pro osoby s mentálním 

postižením. 

Pomůcky: 

 hudební aparatura, 

 soubor skladeb, 

 taneční choreografie. 

Popis aktivity:  

Účastníci mají za úkol secvičit taneční vystoupení. Toto vystoupení je připraveno pro 

klienty zařízení pečujícího o osoby s mentálním postižením, které v rámci předcházející 

aktivity účastníci poznali. Vystoupení se skládá z oblíbených skladeb klientů zařízení 

i účastníků. 

Taneční choreografii si účastníci vymyslí sami, nebo se mohou inspirovat na internetu. 

Stejně tak si zvolí i společné oblečení, ve kterém budou vystupovat. Oblečení by mělo 

odpovídat tanečnímu stylu, který si účastníci vyberou. 

Realizace vystoupení proběhne v předem domluveném dni a čase v zařízení pečující 

o osoby s mentálním postižením. Následovat bude společné posezení a povídání s klienty. 

Příprava a realizace vystoupení, včetně závěrečného posezení účastníků s klienty 

zařízení, budou prodiskutovány v komunitním kruhu. 
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BLOK 5. – Svět jing jang 

Gender, sexuální orientace 

„Malý princ tentokrát přicestoval na planetu se záhadným názvem Svět jing jang. Světle zelená 

planeta působila už z dálky vyrovnaným a velmi klidným dojmem. A stejní byli i její obyvatelé. 

Malého prince velmi překvapilo, že na planetě nebyly ani ženy, ani muži, nebyly tam ani dívky, 

ani chlapci.…byli to prostě lidé a děti. Každý byl obojí a zároveň nebyl ani jedno. Ze začátku 

z toho byl Malý princ trochu zmatený, však kdo to kdy viděl, takoví podivní lidé? Ale když je 

poznal blíž, velice si je zamiloval. Byli milí a upřímní, každý mohl být, kým chtěl a s kým chtěl, 

tolik báječné svobody, tolik nádherných přepestrých voleb.“ 
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Příloha 15: 

Dotazník – Gender, sexuální orientace 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky: 

 dotazník pro každého účastníka, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Účastníci vyplní krátký dotazník zaměřený na gender a sexuální orientaci. Po vyplnění 

následuje diskuze v kruhu. Pokud to bude potřeba, budou vysvětleny základní pojmy 

související s tématem. Kdo bude mít zájem, může sdělit ostatním své výsledky a předložit je 

k diskuzi.  

Dotazník  

1. O holkách a klucích si myslím: 

A) holky to mají to v životě lehčí než kluci, 

B) holky to mají to v životě těžší než kluci, 

C) holky a kluci jsou na tom stejně. 

2. Domácí práce má u nás doma má na starost: 

A) hlavně mamka, 

B) hlavně dospělí, 

C) všichni členové rodiny. 

4. Až budeš dospělý/á, jak by si chtěl/a aby byly domácí práce rozděleny v tvojí domácnosti? 

A) Starat se bude hlavně mamka. 

B) Starat se budou hlavně dospělí členové domácnosti. 

C) Starat se boudou starat všichni členové domácnosti. 

3. Rodinu má finančně zabezpečovat: 

A) stát (sociálka), 

B) všichni dospělí v rodině, 

C) hlavně táta. 
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4. Představ si, že se ti narodila dcera, nakoupíš jí hromadu růžového oblečení, proč? 

A) Líbí se mi to. 

B) Všichni kupují na holčičky růžovou, tak já taky, abych nevypadal/a divně. 

C) Je to normální. 

5. Co si pomyslíš o páru, kde má žena vyšší plat než muž? 

A) Ten chlap musí být nemehlo, když nedokáže pořádně vydělat, je to chudák. 

B) Ta ženská má určitě protekci, že bere tak hodně peněz. 

C) Myslí, že je jedno, kdo vydělá víc, peníze utrácí společně, tak je jedno, kdo je donese. 

6. Tvoje kamarádka se rozhodně začít závodně jezdit motokros, co si o tom pomyslíš? 

A) Blázen, určitě si ublíží, na to nemá. 

B) Borka! Musí mít odvahu. 

C) Je nějaká divná, tohle přeci normální holky nedělají.  

7. Tvůj kamarád začne chodit na balet, co si o tom pomyslíš? 

A) To nemůže zvládnout, ještě si někde něco utrhne. 

B) Je nějaký divný, tohle přece normální kluci nedělají. 

C) Obdivuji ho, chce to odhodlání a spoustu práce.  

8. Ve vlaku potkáš dvě dívky, je jasné, že jsou pár, co si pomyslíš? 

A) Radši si přesednu, abych se na ně nemusel/a dívat, je to nechutné. 

B) Je to jejich věc, je smutné být sám, je fajn, že se našly. 

C) Tajně si je vyfotím a fotku pošlu kámošům na sociální síť, budeme mít o čem mluvit. 

9. Ve vlaku potkáš dva kluky, je jasné, že jsou pár, co si pomyslíš? 

A) Radši si přesednu, abych se na ně nemusel/a dívat, je to nechutné. 

B) Je to jejich věc, je smutné být sám, je fajn, že se našli. 

C) Tajně si je vyfotím a fotku pošlu kámošům na sociální síť, budeme mít o čem mluvit. 

10. Znáš ve svém okolí stejnopohlavní pár? Co si o nich myslíš? 

A) Ano, jsou v pohodě. 

B) Naštěstí ne. 

C) Ano, je to divné, moc se mi to nelíbí. 
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Příloha 16:  

Jak bude vypadat tvůj den, až ti bude 30 let? 

Časová dotace: 2 hodiny. 

Pomůcky: 

 papír na poznámky pro každého účastníka, 

 propiska pro každého účastníka. 

Popis aktivity:  

V první části aktivity budou mít účastníci za úkol vytvořit homogenní skupinu po 3–5 

členech. Každý pak na svůj papír zkusí popsat, jak si představuje svůj den, až mu bude 30 let. 

Na práci budou mít asi 30 minut. Poté si už ve svých skupinách o svých budoucích dnech 

popovídají a zkusí vybrat několik společných bodů, na kterých se všichni shodli. 

Ve druhé části aktivity účastníci zůstávají ve stejných skupinách a jejich úkolem bude 

popsat, jak si představují den třicetiletého člověka opačného pohlaví (dívky popisují mužský 

den, chlapci ženský).  Na práci mají opět 30 minut. Ve své skupině opět zkusí vybrat společné 

body. 

V poslední části aktivity představí své „dospělácké“ dny ostatním skupinám. 

Následovat bude diskuze v kruhu. (Kloosterman, 2014) 
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Příloha 17: 

Příběhy 

Časová dotace: 2 hodiny. 

Pomůcky: 

 příběhy na čtení 

Popis aktivity:  

Aktivita se skládá za dvou částí. V první části si účastníci přečtou tři příběhy a zamyslí 

se na důvody, proč asi k popsaným situacím došlo, jak se mohou dále vyvíjet a jaké následky 

mohou mít pro jejich aktéry.  

Po té vytvoří homogenní skupiny a porovnají své názory ve skupině. Každá skupina pak 

prezentuje shodné názory ostatním. Následuje diskuze, jejímž výstupem bude sepsání pravidel 

vzájemného soužití.  

Příběh 1. 

Čtrnáctiletá Karolína je výjimečně dobrou atletkou. Je sportovně velmi zdatná 

a tréninku se věnuje čtyřikrát týdně. Téměř na nic jiného nemá čas. Ve třídě, kam chodí, si 

občas připadá trochu odstrčená. S holkami vychází docela dobře, ale přesto jí několikrát daly 

najevo, že je jiná než ony, když se tak moc věnuje sportu. S kluky ve třídě se moc nebaví, myslí 

si, že klukům vadí, že je rychlejší, vyšší a silnější než někteří z nich.  

Minulý týden našla ve své tašce lísteček se vzkazem: „Karolíno, líbíš se mi. Jestli já 

tobě taky, nakresli na moji lavici srdíčko. Marek“. Marek je považován na nejhezčího kluka 

ze třídy. Nikdy před tím se s Karolínou nebavil ani ji nedal najevo, že by se mu líbila. 

Příběh 2. 

Tomášovi je patnáct let. Na svůj věk je malý, nosí brýle a působí velmi plaše. Ve škole 

se nejvíc kamarádí s Lukášem. Sedí spolu v lavici a často se spolu baví o přestávkách i po škole. 

Ostatní kluci ve třídě si proto z nich dělávají legraci.  

Včera před hodinou matematiky si Gábina chtěla s Tomášem porovnat svůj domácí 

úkol. Šla k jeho lavici a začala se s ním bavit. Ostatní kluci na ni začali v tu chvíli pokřikovat: 
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„Gábino, ty se bavíš s Tomášem, jo? Chtěla by si s ním chodit? U něj ale nemáš šanci! Ty nevíš, 

že je zamilovaný do Lukáše?“ 

Příběh 3. 

Markétě je dvanáct let. Je to moc hezká dívka a je si toho vědoma. Ráda nosí minisukně 

a trička s výstřihy a maluje se. Díky tomu také vypadá na více let. Ráda se ve škole baví se 

staršími dětmi. 

 Minulý týden šla Markéta po chodbě, když k ní přišla skupinka čtyř deváťáků. 

Obstoupili ji a jeden z nich jí začal sahat na prsa. Markétě to bylo velmi nepříjemné, ale 

nevěděla, co má dělat. (Kloosterman, 2014) 
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BLOK 6. – Svět kyborgů 

Tělesné, smyslové postižení 

„Malý princ pokračuje ve své objevné cestě vesmírem. Jendou tak přicestoval na planetu, která 

byla plná prazvláštních obyvatel. Byli to napůl lidé a napůl stroje. Na první pohled vypadali 

někteří dokonce nebezpečně. Kovové součásti, ozubená kola a písty vydávaly podivné 

mechanické zvuky. Někteří měli na očích veliká silná blýskavá skla, jiní kola místo nohou. 

Vskutku byli prapodivní. Malý princ sebral odvahu a zeptal se jich: „Prapodivní lidé, proč 

chcete být stroji?“ A jeden z nich mu odpověděl: „Stroji být nechceme, ale naše těla nám 

některým neslouží tak jak by měla. Proto naši lékaři spojili síly s našimi vědci a konstruktéry 

a společně vytvořili stroje, které pomáhají našim tělům.“ I podivil se Malý princ umu 

a moudrosti obyvatel této planety, kterým od té chvíle patřil jeho hluboký obdiv. Obdiv k jejich 

odvaze a nezdolné touze dobře žít.“  

 

  



 
 

43 
 

Příloha 18: 

Dotazník – Tělesné, smyslové postižení 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky: 

 dotazník pro každého účastníka, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Účastníci vyplní krátký dotazník zaměřený na osoby s tělesným nebo smyslovým 

postižením. Po vyplnění následuje diskuze v kruhu. Pokud to bude potřeba, budou vysvětleny 

základní pojmy související s tématem. Kdo bude mít zájem, může sdělit ostatním své výsledky 

a předložit je k diskuzi.  

Dotazník: 

1. Co si myslíš o lidech s tělesným postižením: 

A) nelíbí se mi pohled na ně, měli by být zavření v nějakém ústavu, 

B) jsou chudáci, je mi jich líto, 

C) jsou v něčem jiní, ale  i tak mohou žít život. 

2. Kde si myslíš, že by měli lidé s tělesným postižením žít? 

A) S rodinou, ta se o ně musí starat. 

B) Radši zavření v ústavu, je to pro ně bezpečnější. 

C) Podle jejich potřeb, pokud mají uzpůsobené bydlení, a chtějí, klidně sami. 

3. Mezi smyslové vady nepatří: 

A) slepota, 

B) ztráta paměti, 

C) hluchota. 

4. Mezi tělesné vady nepatří: 

A) deformace končetiny,  

B) porucha hybnosti, 

C) koktavost. 
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5. Myslíš, že by lidé s tělesným postižením měli pracovat?  

A) Ano, v upravených podmínkách, je to pro ně dokonce přínosné. 

B) Ano, samozřejmě, neměl by je živit stát. 

C) Ne, nic nezvládnou. 

6. Znáš ve svém okolí člověka se smyslovou, nebo tělesnou vadou? 

A) Ano, ale ne osobně, pouze ho potkávám. 

B) Ano, je to někdo z rodiny, blízkých známých, přátel. 

C) Ne, a ani se s takovými lidmi potkávat, nebo seznamovat nechci.  

7. Co si pomyslíš, když uvidíš mladého člověka na invalidním vozíku? 

A) Chudák, musí strašně trpět. 

B) Asi nějaký šílený motorkář, měl si dávat bacha. 

C) Přemýšlíš, co se mu asi stalo. 

8. Na co by ses zeptal/a člověka se smyslovým nebo tělesným postižením? 

A) Jak, nebo co se mu stalo? 

B) V žádném případě se s nimi bavit nechci, nezajímají mě! 

C) Jak zvládá běžné věci (jízdu vlakem, nákupy, vaření…). 

9. U silničního přechodu vidí stát pána s bílou holí a tmavými brýlemi, co uděláš? 

A) Okamžitě bez váhání ho chytnu za ruku/rameno a převedu ho přes silnici, takovým lidem 

se musí pomáhat. 

B) Zeptám se ho, jestli potřebuje pomoc. 

C) Půjdu radši jinou cestou, vyhnu se mu, on mu někdo určitě pomůže. 

10. Myslíš, že mohou lidé se smyslovou nebo tělesnou vadou dělat nějaký sport? 

A) Ano, myslím, že jim to pomáhá. 

B) Ne, ublížili by si. 

C) Ne, určitě to nezvládnou. 
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Příloha 19: 

Setkání s člověkem s tělesným, nebo smyslovým postižením 

Časová dotace: 90 minut. 

Příprava:  

Pro tuto aktivitu je potřeba domluvení spolupráce. Je možné navázat spolupráci se 

speciálními školami zaměřenými na děti se sluchovým nebo zrakovým postižením, středisky 

rané péče, různými poradnami, nebo osobami se zmíněným postižením.  

Popis aktivity:  

Účastníci se seznámí s člověkem s tělesným, nebo smyslovým postižením. Setkání 

proběhne formou besedy. V první části člověk s postižením účastníkům přiblíží svůj běžný den, 

popíše zvláštnosti a vylepšení, která používá doma, v práci, nebo při pohybu venku. 

Ve druhé části besedy se účastníci budou ptát na věci, které je zajímají. Pedagog má 

připravené otázky, pro případ, že by komunikace vázla. 
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Příloha 20: 

Zkus to v mé kůži 

Časová dotace: 90 minut. 

Pomůcky: 

 invalidní vozík 

 berle, 

 2 šátky, 

 špunty do uší/protihluková sluchátka. 

Popis aktivity:  

Účastníci budou mít za úkol pohybovat se s omezením smyslů, nebo omezením tělesné 

hybnosti. V bezpečném venkovním prostoru (zahrada, park) bude vystavěna překážková dráha, 

kterou účastníci budou muset projít s určitými handicapy.  

Část dráhy budou muset projít se zavázanýma očima, na pomoc budou mít hůlku, část 

cesty budou muset absolvovat na invalidním vozíku, část cesty musí projít s nohama svázanýma 

k sobě a s pomocí berlí. Na závěr budou mít za úkol zapsat zprávu, kterou budou muset odezírat 

ze rtů, protože budou mít v uších špunty, nebo protihluková sluchátka.  

Po projití dráhy a splnění úkolů všemi účastníky proběhne diskuze. Účastníci se pokusí 

odpovědět na to, co je překvapilo, co při pohybu pomáhalo a co naopak pohyb komplikovalo, 

z čeho měli obavy apod. 
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BLOK 7. – Svět rodného hnízda 

Forma rodiny 

 

„Malý princ putoval vesmírem dál a dál a dorazil k opravdu výjimečné planetě. Její obyvatelé 

ji nazývali Svět rodného hnízda. Lidé tam byli opravdu zvláštní. Každý měl na zádech pár 

skvostných křídel. Žili v rodinách ve velkých z proutí upletených domů, které se pohupovaly 

na větvích obrovských stromů. V každém domě žil otec, matka, jejich syn a dcera. Ve všech 

domech to bylo stejné a tomu se Malý princ velmi podivil a obyvatele tohoto světa tím 

překvapil. „Proč se divíš, Malý princi, tak je to přeci správné! Tak to má být! Toto je přeci ta 

jediná pravá a správná rodina!“ říkali mu. Malý princ posmutněl a se svěšenou hlavou začal 

vyprávět. Vyprávěl okřídleným obyvatelům Světu rodného hnízda o všech planetách, které 

navštívil, o rozmanitosti, která vládne celému vesmíru, o různých rodinách se kterými se na své 

pouti setkal, a také o rodném Asteroidu B 612 a své milované růži. A uvědomil si, že právě ona 

růže a  asteroid jsou jeho rodinou, po které se mu už velmi stýská. Obyvatelům Světa rodného 

hnízda se velmi líbilo jeho vyprávění a chápavě pokyvovali hlavami: „ Moudře mluvíš, Malý 

princi, krásný je tvůj příběh. Ale ty už neváhej a vrať se ke své rodině.“ Tvář Malého prince se 

rozzářila, ano vesmír je báječné a zajímavé místo a může kdykoliv zase na cesty vydat, ale 

pochopil, že teď nastal čas vrátit se. Vrátit se domů.“ 
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Příloha 21: 

Dotazník – Forma rodiny 

Časová dotace: 1 hodina. 

Pomůcky: 

 dotazník pro každého účastníka, 

 propisky. 

Popis aktivity:  

Účastníci vyplní krátký dotazník zaměřený na různé formy rodiny. Po vyplnění 

následuje diskuze v kruhu. Pokud to bude potřeba, budou vysvětleny základní pojmy 

související s tématem. Kdo bude mít zájem, může sdělit ostatním své výsledky a předložit je 

k diskuzi. 

Dotazník  

1. Co je podle tebe rodina? 

A) Rodič/rodiče a děti. 

B) Rodič/rodiče, prarodiče a děti. 

C) Lidi žijící spolu v jedné domácnosti. 

2. Co si myslíš o stejnopohlavním páru vychovávajícím dítě? 

A) Je to nenormální, mělo by se to zakázat. 

B) Je to v pohodě, když mají oba rodiče dítě rádi.. 

C) Je to divné, to dítě musí být chudák. 

3. Jaký máš vztah s rodiči? 

A) Ujde to. 

B) Nic moc. 

C) Celkem fajn. 

4. Jaké otázka, kterou často slýcháš od rodičů, tě vždycky naštve? 

A) Co to bylo za holku/kluka? 

B) Máš hotové úkoly? 

C) Ty si kouřil/a? 
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5. Trávíš společně s rodinou víkend? 

A) Ano, každý víkend (jezdíme na výlety a návštěvy, sportujeme, hrajeme hry). 

B) Ano někdy. 

C) Ne, rodiče nemají čas/nestojím o to. 

6. Představ si, že tvůj kamarád vyrůstá u babičky, co by sis o něm myslel/a? 

A) Je to divné a s divnými lidmi bych se nebavil/a, takže je mi to jedno. 

B) Je to chudák, není u rodičů. 

C) Je jedno kde žije, hlavně, když je mu tam dobře. 

7. Jak bude jednou vypadat tvoje rodina? 

A) Já, manžel/ka a nějaké děti. 

B) Ještě nevím, uvidí se. 

C) Zůstanu singl, budu občas s někým chodit, ale ženit/vdávat se nechci. 

8. Představ si, že vaši dospělí známí nemají žádné děti, co si o nich pomyslíš? 

A) Je to jejich rozhodnutí, a pokud nemohou mít vlastní, mají jiné možnosti, jak si dítě 

pořídit. 

B) Asi jim to moc neklape, když ani nechtějí děti. 

C) Jsou ještě mladí, mají na to čas. 

9. Tvoje kamarádka, co žije v dětském domově, tě pozve na oslavu narozenin, co uděláš? 

A) Vymyslím si výmluvu, na tak divné místo jako je dětský domov nepůjdu. 

B) Pozvání přijmu a přijdu. 

C) To by se mi nestalo, s takovými dětmi se nebavím. 

10. Jaké děti jsou umístěny do pěstounské péče? 

A) Nevím, tenhle termín jsem nikdy neslyšel/a. 

B) Děti, o které se nemohou starat jejich rodiče.  

C) Děti co rády pěstují květiny, nebo zeleninu. 
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Příloha 22: 

Akce pro dětský domov 

Časová dotace:  

 vymyšlení soutěží a výroba pomůcek na stanoviště 2 hodiny, 

 příprava a realizace soutěžního odpoledne 2 hodiny. 

Pomůcky: 

 pomůcky na stanoviště (míče, kuželky, obruče…) 

 čtvrtky, 

 tempery, fixy, pastelky, 

 lepidlo, lepicí páska, 

 provázek, nůžky, 

 odměny pro děti. 

Popis aktivity:  

Pro účely uspořádání aktivity bude navázána spolupráce s dětským domovem, nebo 

podobným zařízením, které pečuje o děti, které nežijí s rodinou. Účastníci připraví pro tyto děti 

soutěžní odpoledne.  

V přípravné fázi se účastníci domluví na tom, jaké úkoly budou děti plnit na 

jednotlivých soutěžních stanovištích. Rozdělí si úlohy při organizaci a realizaci soutěží. 

Následně si vyrobí vlastní letáky, které na akci zvou i širokou veřejnost. Tyto letáky účastníci 

roznesou do školek, městského informačního centra a na další místa, kde se o podobných akcích 

běžně informuje. Seženou a vyrobí si také potřebné pomůcky a rekvizity pro realizaci soutěžní 

(kartičky na zápis bodů ze stanovišť, diplomy, cedule na označení stanovišť apod.). 

V předem domluvený a letáky ohlášený den připraví soutěžní stanoviště v bezpečném 

venkovním prostoru (školní zahrada, park, hřiště). Děti z dětského domova i z běžných rodin 

projdou postupně všemi stanovišti. Odměnou za splnění úkolů budou drobné dárky. 

Následující den proběhne diskuze. Tématem bude chování a jednání dětí z dětského 

domova ve srovnání s chováním a jednáním dětí z běžných rodin (Bylo v něčem jiné? Pokud 

ano v čem? apod.) 
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Evaluace programu 
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Příloha 23: 

Závěrečný dotazník  

1. Diskriminace je když: 

A) Žena nedostala práci, protože je Romka. 

B) Žák dostal ve škole pětku, protože zapomněl domácí úkol. 

C) Dva opilé mladíky černé pleti vykázali z muzea. 

2. Předsudek je: 

A) Je nemocný, protože jí nezdravě. 

B) Nemá hotovou práci, protože je líný. 

C) Je to Rom, určitě krade. 

3. Respekt je: 

A) Nos si oblečení jaké chceš, ale mě se to nelíbí. 

B) Uznávám, že máš právo na nošení toho, co se ti líbí, je to tvůj vkus. 

C) Oblékej se jako ostatní a lidé tě přijmou. 

4. Tolerance je: 

A) Nos si oblečení jaké chceš, ale mě se to nelíbí. 

B) Uznávám, že máš právo na nošení toho, co se ti líbí, je to tvůj vkus. 

C) Oblékej se jako ostatní a lidé tě přijmou. 

5. Umím říct ne, když se mi něco nelíbí?  

A) Většinou ano. 

B) Jenom někomu a někdy. 

C) Nikdy, nebo velmi zřídka. 

6. Chci se zastat druhého, když je mu ubližováno, třeba i slovně?  

A) Většinou ano. 

B) Jenom někoho a někdy. 

C) Nikdy, nebo velmi zřídka. 

7. Umím se zastat druhého, i v případě, že se mě přímo netýká? 

A) Většinou ano. 

B) Jenom někoho a někdy. 

C) Nikdy, nebo velmi zřídka. 
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