
Téma:  „Nejsem tu sám“ 
 

Cíl:     
   Osobnostní rozvoj  

- podpoření osvojování pozitivních hodnot a postojů 
- podpoření nezávislého myšlení a vyjadřování vlastních 

myšlenek 
- rozvíjení možností (rejstřík) sebevyjádření 
- učení se vybraným technikám efektivní komunikace o 

problémech 
- rozvíjení obrazotvornosti, fantazie, tvořivosti 
- rozvíjení vyjadřovacích schopností  
Sociální rozvoj: 
- prohloubení vzájemného poznání 
- zvýšení úrovně tolerance 
- rozvinutí schopnosti spravedlivě ohodnotit sebe i druhé 
- rozvinutí kooperační schopnosti při práci ve skupinách 

(ochota přijímat a respektovat myšlenky druhých a stavět na 
nich, ochota přijímat odpovědnost) 

- osvojení si vybrané empatické techniky  
- poskytnutí příležitosti uniknout z existujícího sebeobrazu 

nebo „role“ ve skupině (potížisty, klauna, outsidera…) 
 
Obsah:  Kurz dramatické výchovy se zaměřením na osobnostně-sociální 

rozvoj 12-13 letých žáků. 
 
Časová dotace:  4denní pobytový kurz. 
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Dramatická hra  
Žáci v dramatických hrách dostávají příležitost učit se prostřednictvím své aktivní identifikace s fiktivními 
rolemi a situacemi, zkoumáním myšlenek, událostí a vztahů. Vycházejí ze svých zkušeností a znalostí reálného 
světa a z poznatků zprostředkovaných z knih, filmů a televize a na jejich základě vytvářejí fiktivní svět. 
Na počátku může být hraní jako povrchní a soustředěné na akci či hrové uvolnění, ale učitelovo vedení a jeho 
zásahy umožní prohloubení práce. Při vytvoření a reflexi fiktivního světa mají děti možnost dojít k prohloubení 
pochopení sebe samých i reálného světa, němž žijí. 
 
  
Metody, techniky:  

- hra v roli (výměny rolí, kolektivní role) 
- improvizace 
- pohybové pantomimy (zrcadlení, živé obrazy, štronza) 
- verbálně-zvukové metody (diskuze, titulkování, zástupná řeč) 
- hry s pravidly (aktivizační, koncentrační, soutěživé, skupinová souhra) 
- strukturované drama 

 
Lekce - první den 

 
Cílem jednotlivých cvičení je rozehřát hráče, odbourat ostych, uvolnit se prostřednictvím pohybu, trénovat 
schopnost soustředění na více partnerů a zodpovědnost vůči nim. Seznámení se s dramatickými technikami. 

 
1. Komunikační řetězec. Dva hráči  si podají ruce, poté volnou rukou uchopí dalšího hráče. V okamžiku, kdy se 
oba hráči drží dalšího, mohou přerušit původní spojení. Hráči se pohybují prostorem, dochází k dalšímu řetězení 
a rozpojování. Je třeba dávat pozor na každého partnera, abych ho neopustil předčasně a on tak nevypadl 
z řetězce. 

 
2. Předávání předmětů. Každý hráč si vezme nějaký drobný předmět, který má s sebou. Předá jej dalšímu hráči 
se slovy: „Toto je … (jméno hráče, např. Hančina) … (předmět, např. spona)“, druhý hráč stejně předá svůj 
předmět. Poté se dvojice rozpojí, hráči se potkávají s jinými partnery a předávají předměty, které dostali. 
Soustředí se na to, aby nespletli jméno majitele předmětu. 
 
3. Zrcadla. Jeden z hráčů provádí nějaký pomalejší pohyb, ostatní ho co nejvěrněji  
 kopírují. Totéž v menší  skupině, snaha, aby nebylo poznat, kdo vede. 
 
4. Jako jeden. 2 skupiny hráčů. Skupina, stojící v řadě, se bez předchozí domluvy vydá  
 vpřed, dojde na určené místo, otočí se a vrátí, vše co nejvíc současně. Totéž s přidáním   
 nějakého pohybového prvku během cesty. 
 
5. Kruh důvěry.  Hráči se postaví tak, aby vytvořili kruh. V jeho středu je jeden hráč (střídá se), který má 
 zavřené oči. Se zpevněným tělem padá do různých směrů a je zachycován hráči kolem.Důraz na 
 stoprocentní spolehlivost pro nevidícího hráče, na plynulost „pohazování“. Reflexe. 

 
6. Kristýna - strukturované drama (podle knihy Děti ze stanice ZOO) 

 
 
1. Co dělají 13-14 leté děti, aby byly cool, aby vypadali dospěle (etudy ve skupinách, předvedení bez 
reflexe či popisu)                                                                                                           
 
2. Četba úryvku „Zužování jeansů“ (13letá Kristýna, jejíž maminka po rozvodu často pracuje i v noci, 
začíná chodit s partou středoškoláků do nočního klubu. Zkouší některé lehké drogy, prožívá první lásku 
s šestnáctiletým Alešem.)                                             
 
3. Reflexe etud                                                                                                  
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4. Četba úryvku „David vyzkoušel heroin“ (Aleš se s K. rozchází. K. se sbližuje s Davidem, s hezkého 
přátelství se vyvine láska. Parta začíná experimentovat s heroinem. K. se bojí.   Přistihne Davida, když 
si také heroin píchne. Je zoufalá.) Co bylo s K. a D. po roce? (čtení, debata ve skupinách, vytvoření tří 
živých obrazů, reflexe)    
 
5. Sdělení, že i Kristýna propadla heroinu, četba  úryvku o odvykání                                                                                              
 
6. a) Co udělám, abych K. podpořil (jakou závislost  potřebuji překonat, jaký životní problém bych měl 
řešit, odhodlat se k něčemu…)? Promyslet si, zapsat anonymně na lístky, nebude se veřejně číst, přečte 
si je jen lektor během následné cca 15 min přestávky. Po přestávce lektor řekne, zda se žáci upřímně 
zamýšleli nad sebou, případně naznačí cestu k řešení některých problémů, aniž by přílišným 
konkretizováním porušil anonymitu píšících.            

 
(Může se stát, že  lektor později informuje třídního učitele. Např. upozorní, že několik žaček se přiznalo 
k nezdravému hubnutí a zvracení… Tak, aby škola mohla pomoci hledat dětem cestu z problému. 
Nejlépe opět při zachování anonymity. Např. uspoř. besedy s psychologem věnujícím se problematice 
nezdravého hubnutí, aby tak žačkám, které problém mají, pomohl navázat první kontakt 
s odborníkem…) 
     
 
Úkoly 6b),7), 8) plní jen žáci starší 15 let (mladším je dovyprávěn K. příběh, pak plní úkol 9) 
 
6. b) Ve dvojicích (ve skupinách):  Jak pomůžeme své kamarádce včlenit se znovu do normálního 
života, zápis konkrétních kroků , veřejné čtení                              
 
 
7. Sdělení vývoje událostí (poslední odvykání)                                                
 
8. Mapa důvodů Kristýniny závislosti na heroinu. Hráči dostanou napsané na lístcích možné důvody 
vzniku drogové závislosti a mají ve skupině za úkol vybrat jen ty důležité a umístit je do obrysu postavy 
nakreslené na balicím papíře. Porovnání názorů jednotlivých skupin a názoru  psychologa (přečte 
lektor).                                                 
 
9. Dovyprávění příběhu. 
Připravit si ve skupině 1-3 živé obrazy na téma: Co já, my považujeme za životní štěstí.  
- reflexe lekce.                                                                                                      

 
7. Kouzelník 

Hra vyzkouší fantazii, pohotovost, pohybovou představivost, soustředění, pohotovou spolupráci. Je 
zároveň hravým oddechem. 
Lektor představuje kouzelníka, který začaroval území hráčů. Aby nebylo snadné zlomit jeho kletbu, 
získal od každého z dětí nějaký jeho osobní předmět (hráči dávají věci do hry dobrovolně). Získání 
každého předmětu je zlomením části kletby. Kouzelník stojí zády otočený k hráčům na opačné straně 
místnosti, předměty má rozloženy před sebou. 
Pokud je otočený zády, hráči se pohybují, snaží se odnést svůj předmět zpět na své území. Když 
kouzelník zatleská, znamená to, že se vzápětí otočí. V okamžiku otočení musí hráči zůstat ve štronzu - 
představovat sochy. Kouzelník se všech ptá: „Co jsi za sochu?“ Někdy i sochu „oživí“ a řekne 
„Předveď!“ Hráči musí dokázat předvést oživlou sochu, nesmí se opakovat názvy soch, nikdo se nesmí 
hýbat. Kouzelník se otáčí často, aby hráči měli málo času na promýšlení soch. Kdo nespnil některé 
pravidlo, je kouzelníkem označen jako „kámen“. Kámen může zachránit ten, kdo má svou věc již zpět 
na svém území. Dotkne se „kamene“ a vracejí se společně při otočení kouzelníka - vytvářejí sousoší. 
Pokud kámen ještě nemá u sebe svou věc, musí mu ji nejprve přinést. Pokud se někdo stane kamenem 
podruhé, je kamenem navždycky. Hráč, který se rozhodl zachraňovat, riskuje, protože, pokud ho 
kouzelník přistihne, je také kamenem navždy. Hráči vítězí, když dopraví všechny předměty i osoby zpět 
domů.  
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Lekce - druhý den 
 
Úvodní rozehřátí, soustředění, taktika, odhad. 
 
1. Na vraha 
Je určen „vrah“ (nebo více). Hráči chodí po celém prostoru, každý svou cestou a dívá se na ty, které potkává. 
„Vrah“ vraždí mrkáním. Na koho mrknul, ten ujde cca 15 kroků, pak zveřejní (jde stranou, předvede …), že byl 
zavražděn. Kdo si myslí, že zná vraha, svolá poradu, kde vraha označí. Pokud má pravdu, hra končí, pokud ne - 
je vyřazen ze hry. Hráči mají omezený počet porad (např. tři). 
 
2. Adresná, konkrétní mluva, zástupná řeč  
Příprava pro hru v roli, uvědomění si, že sdělení není dáno jen slovy, ale i tónem hlasu, mimikou, posunky… 
 
Hráči se naučí text říkadla: 
 
Kopřivo, kopřivo,  
stojíš trochu nakřivo. 
Postav se rovně! 
Co je ti do mě? 
Já se jen tak válím 
A když můžu 
pálím! 
 
A) Říkání textu v různých výrazových variantách: vysvětlovat kopřivě, nadávat jí, hrozit, laskavě radit, posmívat 
se, říkat jako tajemství, chechtat se tomu, říkat jako robot, diktovat jako diktát, zpívat jako operu…, 
Kopřiva odpovídá naštvaně, pohodově, urážlivě,… 
B) Vyzkoušet si jako dialog. Jeden hráč si volí nějakou variantu, druhý odpovídá tak, jak cítí, že by kopřiva 
reagovala (využití kontrastů). 
C) Zástupná řeč- použít text a adekvátní pohyb, posunky, pro vyjádření situací, dotazů např. Je mi špatně… 
Kolik je hodin?… Kde je tady opravna bot?… 
D) Zahrát si dialog jako honičku. Jeden hráč stojí v kruhu a je kopřiva. Ostatní mu říkají text, kopřiva odpovídá, 
po slově „pálím“ honí. Koho chytne, je kopřiva. 
 
 
3. Respektovat a být respektován aneb zbytečné konflikty 
 
Skupiny dostanou různý dialog, zachycující neefektivní  komunikaci sourozenců. Mají za úkol pohovořit si o 
situaci a pocitech sourozenců, domyslet poslední repliku, dialog zahrát, předvést ostatním skupinám.  
 
 
M.: Jak to, žes nekoupil ten chleba? 
P.: Já jsem to nestihl. Ale umyl jsem nádobí. 
M.: Jak nestihl? Na tebe se prostě nedá spolehnout! Vždycky něco není, jak má být. 
P.: Já musím stihnout všechno! 
P.: … 
 
 
M.: Jak to, žes nekoupil ten chleba? 
P.: Já jsem to nestihl, byl jsem po škole. 
M.: No, ty ses zase vyznamenal, ty troubo! Jestli nám mamka kvůli nesplněným úkolům něco  řekne, tak si to 
vyžereš! 
P.: … 
 
 
M.: Zase jsi nekoupil chleba! 
P.: Já jsem to nestihl, byl jsem po škole. 
M.: Okamžitě si vezmeš kolo a zajedeš pro něj do večerky! 
P.: Já ale teď nemůžu, musím do skautu. 
M.: To mě nezajímá. Laskavě si uvědom, že když nemáš splněné povinnosti, nemůžeš si chodit za zábavou! 
P.: … 
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M.: Zase jsi nekoupil chleba! 
P.: Já jsem to nestihl, byl jsem po škole. 
M.: Ö, náš génius se zase předvedl!. 
P.: Nech toho… 
M.: Čeho mám nechat? Ty jsi prostě ztracený případ. Na tebe se nikdy nebude dát spolehnout 
P.: … 
 
 
Ostatní hráči popisují, předvedenou situaci a jak se asi postavy cítí. Buď slovně, nebo vstupují do zastavené 
situace a hovoří jako „vnitřní hlas“ postavy. U vybraného dialogu můžeme vyzkoušet různé varianty závěrečné 
repliky, konečných řešení. Součástí se i pojmenování špatných komunikačních technik – zaměření se na chybu 
bez vidění snahy, paušalizování, nadřazování, obviňování, vyhrožování, výčitky, moralizování, porovnávání, 
ironizování shazování, negativní scénáře…) 
 
 
Hráči mají za úkol pokusit se změnit dialog tak, aby namísto zbytečného konfliktu, urážek, naštvání… byl 
problém s chlebem v klidu vyřešen. Jako pomůcku dostanou skupiny nabídku efektivních  komunikačních 
dovedností s příklady. Nový dialog  skupiny opět přehrají. Reflexe. 
 
Přehled efektivních komunikačních dovedností  
1. POPIS, KONSTATOVÁNÍ …Vidím(slyším), že… 
2. INFORMACE, SDĚLENÍ …Je…, Je potřeba…, Tohle děláme (tak a tak)…Pomůže, když… Když…, tak 
3. VYJÁDŘENÍ VLASTNÍCH OČEKÁVÁNÍ  A TUŽEB …Očekávám, že… Pomohlo by mi, kdyby… 
4. MOŽNOST VOLBY … Uděláš to tak… nebo tak…? Můžeš si vybrat… 
5. DVĚ SLOVA … Jirko…! Jirko, koš! 
6. PROSTOR PRO SPOLUÚČAST A AKTIVITU TOHO DRUHÉHO … Co s tím uděláme? A co si o tom 
myslíš? 
 
Příklady: 
Ad 1) Vidím, že jsi vyluxovala a uklidila věci. 
Vidím, že nemáš nachystané věci. 
Ad 2) Jano, je potřeba uklidit ze stolu, budeme obědvat. Když nebudeme říkat pravdu, nebudeme si moci věřit. 
Ad 3) Potřebuji, aby ohniště bylo uklizené, ať můžu postavit pagodu na večer. 
Pro příště bych chtěl, aby to, co se dohodne, platilo. Potřebuji teď asi deset minut klidu, abych mohl… 
Ad 4) Vezmeš si tu čepici na hlavu nebo do kapsy? Chceš být zkoušený v lavici nebo u tabule? Zařídíš to hned 
nebo po obědě? 
Ad 6) Michale, máš málo bodů za účast, co s tím uděláme? Milane, myslím, že jsi Terku opravdu urazil. Co 
s tím? 
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Hry v p řírodě 
 
První den 
 

1. Jedna ruka, dvě nohy 
Hráči mají určeného partnera , nebo skupinu.  
a) Každý sám chodí prostorem, na signál běží ke svým a plní zadání-dotýkají se koleny, rameny, 

dlaněmi… 
b) Je zadáno, kolik částí těla se dotýká země, zbytek je ve vzduchu.  (např. Jedna noha,    dvoje záda, čtyři 

ruce. Skupina, která je poslední, má trestný bod, při… bodech vypadá ze hry. 
 
 

       2. Filmy 
Hráči jsou rozděleni na dvě skupiny. Každá skupina si zapíše názvy několika filmů (v názvu nesmí být 
vlastní jména a cizí slova) a vybere dohodnutý počet hráčů, kteří budou předvádět. 1. skupina tajně řekne 
název filmu jednomu vybranému hráči ze 2. skupiny. Hráč poté předstupuje před svou skupinu. Skupina mu 
klade otázky typu: „Kolik má název slov? Kolikáté slovo nám ukážeš? O jaký jde slovní druh? Je to sekání? 
Kosení? Žnutí?…“ Hráč odpovídá  posunky a předvádí  jednotlivá slova z názvu (ne obsah filmu!!!) . Hráči 
se snaží co nejrychleji film uhodnout. Pokud to stihnou do limitu 2 minut, mají 1 bod. Pokud byli navíc 
celkově rychlejší než následně předvádějící 2. skupina, získají další bod.   
 

 
Druhý den 

 
1. Cesta do ráje, v níž bude manipulace se sirkami simulovat životní úkoly (téma hráči    
dopředu neznají). 
Hráči, nejlépe skupina cca 8-10 lidí, dostanou každý své sirky. Mají za úkol co nejdříve vysypané sirky 
naskládat zpět do krabičky a krabičku zavřít. Vedoucí měří čas poslednímu. Následně se ptá, jaký čas na 
skládání sirek si hráči vymezí pro hru. Hráči obvykle limit stanoví o něco delší. (Obvykle je vhodný limit 
45 sekund. Starší trénovaní jedinci musí mít limit kratší, např. 40 sec.) 
Vedoucí oznamuje hráčům, že se ocitli na „Cestě do ráje“, v níž on bude hrát roli Osudu. Osud na začátku 
přidělil každému hráči 15 fazolí, do banku všem dal ….. fazolí (počet hráčů x 10). Aby hráči do ráje došli, 
musí splnit 7 úkolů. (U žáků 12-13 letých je vhodnější 4-5 úkolů.)  Budou to úkoly se sirkami. Každý, kdo 
se chce o splnění úkolu pokusit, musí vsadit do hry 15 fazolí, když úkol nesplní, fazole propadnou Osudu. 
Když splní, dostane hráč od Osudu dalších 10 fazolí. Vždy jeden hráč otevírá lístek se zapsaným úkolem a 
přebírá tím i povinnost pokusit se úkol jako první splnit. Zda ponechají hráči na začátku hry fazole v banku, 
nebo se o ně rozdělí, záleží na nich. 
 
Úkoly: Do konce časového limitu musíš poskládat sirky do krabičky a zavřít ji. 
I. Máš zavázané oči a k dispozici jednu ruku  
II. Máš k dispozici jednu ruku 
III. Bez omezení 
IV. Bez omezení 
V. Máš k dispozici jednu ruku 
VI. Musíš použít pinzetu, nijak jinak si nesmíš pomáhat 
VII. Máš nasazené rukavice (rukavice by měly být hodně velké, aby znesnadnily manipulaci se sirkami) 
 
Hráči budou během hry stále více nuceni hrát jako spolupracující tým. Po 1. úkolu si budou muset někteří  
půjčovat z banku, pokud si ho dříve nerozdělili, po 2. úkolu se dostanou do svízelné situace, protože si 
budou muset buď půjčovat navzájem, anebo řešit situaci, kdy nebudou mít dostatek fazolí, aby všichni 
mohli vsadit do další hry. Hráči budou možná zvažovat, že někteří „slabší“ se obětují a nepůjdou 
dál. Vyzkouší si, jaké je převzít zodpovědnost i jaké je ocitnou v koncích se svými silami a mít chuť 
vzdát.Osud hráčům ponechá prostor k hledání různých řešení, a pak naznačí možnost smlouvat s Osudem a 
sjednat půjčku. V dalších kolech se bude hráčům dařit, splatí půjčku, vytvoří si rezervu, která jim pomůže 
bez problémů vyplatit se po nesplnění těžkých úkolů v závěru. Před vstupem do ráje budou muset hráči 
rozhodnout, kolik ponechají fazolí ve společném banku pro započetí cesty příští generaci a rozluštit 
symboliku hry. Hry, simulující životní cestu člověka, na jejímž začátku na něj čeká mnoho obtížného, 
neumí mluvit, chodit…  
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Později to jde lépe, pak se ocitá na vrcholu fyzických a duševních sil, ve stáří ale všechno, co uměl, jde hůř, 
jako kdyby měl nasazené rukavice, či musel spoléhat na pomalou, omezující berličku-pinzetu. Kromě 
symboliky úkolů je zde symbolika nutnosti spolupráce s ostatními, protože jen díky ní mohou hráči úspěšně 
projít životní cestu a čelit nástrahám životních úkolů. Po splnění posledních úkolů mohou být hráči 
vstupující do ráje nějak odměněni - přivítání v ráji (čokoládou, mandarinkami, ananasem… ) 
Reflexe cvičení, popis pocitů. 
 
 
 

Hry na ve černí diskotéce              
 

1. Honička dvojic 
Dvojice se drží za ruce, za malíčky, za ucho, kolena, záda, jeden nese druhého na zádech… a nesmí se 
roztrhnou, jinak honí.  
 
2. Stavění sousoší (na hudbu). 
Vnímání partnerů a jimi vytvořeného celku, originalita. 
 
Vybraný hráč vytvoří základ sousoší, další hráči postupně po jednom sousoší dotvářejí. Všechny součásti 
(hráči) musí být mezi sebou propojené, hráči se přidávají hbitě a současně uvážlivě, vnímají hudbu. Až je 
sousoší všech hráčů hotové,  hráč, který začínal, vystoupí, nahradí poškozené propojení, další postupně 
totéž, důraz kladen na originalitu nového spojení, na vnímání hudby. 
 
3. Dialog skupin.  
Rychlé rozhodování, pohotová argumentace, schopnost obhajovat svůj názor, fluence 
 
Hráči se pohybují prostorem, vedoucí vyhlásí dvě volby, hráči si vybírají jednu z nich a staví se do skupin 
proti sobě, argumentují a přesvědčují druhou skupinu o svém stanovisku. Po chvíli vedoucí dialog skupin 
končí, hráči se opět rozcházejí a vytvářejí jiné skupiny podle další vyhlášené volby (příklady: pivo nebo 
víno, tradiční česká kuchyně nebo zdravá výživa, dovolená na horách nebo u moře…)  
(rychlé rozhodování, pohotová argumentace, schopnost obhajovat svůj názor, fluence) 
 
 
 

Třetí den 
 
1. Empatie 
 
Žáci mají za úkol napsat, které z následně uvedených postupů považují za správné použít, když je druhý člověk 
v negativních emocích.  
 

1. Nic si z toho nedělej!…  (Zlehčování, popírání ) 
2. Musíš se na to podívat jinak!(Srovnávání ) 
3. Co se  Ti stalo. Tak řekni, uleví se ti… (Vyptávání) 
4. Měl bys,… (Rady ) 
5. Musíš pochopit, že… (Poučování) 
6. Ty máš pravdu! (Souhlas) 
7. Můžeš si za to sám! (Obvinění ) 
8. Chudinko! (Litování) 
9. Za všechno můžou/může…(Svalování viny) 

 
Lektor užívá především přímých řečí,  pojmenovaní v závorkách uvádí např. Ad 5) poučíte ho, Ad 7) řeknete mu 
„narovinu a natvrdo“, co si myslíte… 
 
Po přečtení odpovědí lektor informuje žáky, že všechny postupy jsou považovány za neúčinné, pokud je druhý 
člověk pohlcen negativními emocemi. Přesněji nyní jednotlivé postupy zopakuje i pojmenuje, informuje, co asi 
člověk, který má problém, cítí, když se k němu někdo chová těmito způsoby. 
Lektor čte zápis situace obsahující empatické chování. Děti pak společně s ním „dešifrují“ účinný empatický 
postup.  
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K jejich pocitově přesnému popisu, lektor přiřazuje pojmy: 
 
Empatická reakce  

1. Aktivní naslouchání (soustředěné naslouchání provázené pocity účasti) 
2. Pojmenování pocitů, záměrů, očekávání druhé osoby 
3. Vyjádření podpory 

 
místo posuzování – poslouchat a přijmout pocity druhého 
místo zlehčování – brát vážně 
místo otázek – projevit zájem oznamovací větou 
místo rad – dát druhému prostor, aby sám našel řešení 
místo litování – projevit účast a vyjádřit podporu 
místo svalování viny – pomoci druhému hledat pozitiva a možnosti řešení. 
 
Dvojice se pokusí formulovat empatické reakce, volí si jednu z pěti zadaných situací. 
(Příklady situací: Já se tu matiku snad nikdy nenaučím! Zase jsem dostal čtyřku z písemky… 
Ta Milada je pitomá, já ji nenávidím! 
Dal jsem si s tím takovou práci a ani mi nepoděkoval! Už toho mám dost! 
Taková nuda! Příště s Vámi na žádný takový výlet nejedu! Atd). 
 
Hraní situací 
Četba situací, přehrávaní situací, které nebyly zcela povedené.  Lektor nehodnotí, ale vyzve k přehrání situace. 
Další pak mají za úkol vstoupit a hledat jiná řešení. Skupina pak na závěr hry vybírá ta nejlepší. 
 
 
2. Pomoz mi nalézt řešení. Hráči popíší na papír problém, konfliktní situaci, kterou potřebují vyřešit nebo ji 
nedávno řešili, či jinak se s ní seznámili a je pro ně aktuální. Hráči ve skupinách situace (vybrané lektorem) 
předvedou. Skupina volí situaci, kterou ji zajímá dále řešit. Poté každý hráč klade autorovi otázky týkající se 
problému. Ve 2. kole každý navrhuje svůj způsob řešení. Ve 3. kole autor problému nahlas uvažuje, co si ujasnil, 
uvědomil, připustil…, vybírá zajímavé náměty k řešení, vytváří své vlastní návrhy… 
 
 
3. Skládání pětiúhelníku  ve skupinách  – odvození pravidel týmové práce 

Hra na úvod motivována četbou z knihy R. Fulghuma: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil 
v mateřské školce (stejnojmenná povídka) zabývající se tvorbou vlastního životního kréda. Ukázka končí 
výzvou ke spolupráci. 
Každý hráč týmu má za úkol sestavit svůj pětiúhelník. Nikdo ze skupiny nemá potřebné části. Nikdo si 
nesmí od nikoho nic brát, sám nesmí o nic (ani mimikou) žádat. Nesmí se mluvit, nebo domlouvat se 
posunčinou, zvuky apod. Hra končí, jakmile jsou sestaveny pětiúhelníky všech týmů, vítězí pochopitelně 
tým, který je sestavil jako první. 
Reflexe cvičení, vyvození pravidel týmové práce. 
Reflexe nejprve proběhne ve skupinách, pak všichni dohromady. Hráči popisují své pocity a postup řešení 
ve svých skupinách, všímají si způsobů spolupráce, svých schopností orientovat se v plnění svého úkolu a 
současně v plnění úkolu celého týmu…, následně vyvozují: 
 



 9

pravidla týmové práce 
- Vnímat jeden druhého (sledovat potřeby celku i své). 
- Jasná pravidla práce v týmu, na projektu. Volnost při hledání metod, cest řešení. 
- Umění prosadit se (iniciovat) i následovat. 
- Motivace (vnitřní). 
- Otevřenost ke spolupráci. 
- Empatie, důvěra, nesobeckost. 
- Soustředění, trpělivost, vytrvalost. 
- Zpřístupnění poznatků. 
- Všimnout si úspěšného řešení. 
- Stálé sledování situace v celém týmu. 
- Podporování, povzbuzování, inspirování se. 
- Citlivost při nabízení pomoci. 
- Odpovědnost za sebe, za tým, za výsledek. 
- Vzájemná  motivující „inspirativnost“ členů v týmu  
 

 
S dětmi je samozřejmě používán jednodušší slovník. Děti dokáží odvodit jen některé z výše uvedených pravidel. 
Lektor může další uvést a vysvětlit. Nebo naopak zůstat jen u několika nejdůležitějších, které si děti budou lépe 
pamatovat, protože si je ozkoušely při hře.  
 
 
 
Alena Palarčíková 


