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TROCHA POEZIE NIKOHO NEZABIJE

Spousta oddíl  a táborových b h  má své vlastní „hymny“, složit básni ku nebo pís ový text není 
zas tak moc složité. Nap ed si vyzkoušíme, jaký máme cit pro rýmování, probudíme fantazii a oddílová písni ka o nás 
a našem psu bude na sv t .

Motivace:

Tužka, papír, knížky d tské poezie, slova v obálkách, zásoba dvojverší.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Inspiraci budeme hledat u autor  d tské poezie. M žeme se dohodnout s d tmi, že na p íští sch zku 
p inesou text své oblíbené básni ky, m žeme ale vybrat n jaké samy.

Necháme d ti, aby p ednesly své oblíbené básni ky, a pak za adíme rušn jší ást, abychom podnítili fantazii i ochotu 
k vlastní tv r í práci, která bude vyvrcholením sch zky.

Hra na spisovatele :

Varianta 1 

P ipravíme si obálky pro družstva. Ve všech obálkách jsou stejná slova. D ti štafetov  b hají pro slova, vytáhnou vždy 
jedno z obálky a vrací se ke skupince. Jakmile se všichni vyst ídají, sesednou se a snaží se co nejrychleji vytvo it text, 
v n mž všechna vylosovaná slova použijí. Vít zí nejrychlejší skupinka, která vytvo í text bez logických chyb (text musí 
dávat smysl).

Varianta 2

Hra probíhá stejn , jen innost je obrácena. U mety leží tvrtka s tužkou a d ti štafetov  vybíhají k met  (každé 
družstvo ke své) a u mety p ipíšou své slovo. Musí myslet na to, že poslední z družstva musí v tu logicky uzav ít. 
Vít zí, stejn  jako v p edchozí obm n  sout že, nejrychlejší.

Varianta 3

Sout ží družiny nebo jednotlivci. Vedoucí má dop edu p ipravenu zásobu dvojverší, která pak p ed ítá d tem. 
Po každém dvojverší (s dokonalým rytmem i rýmem) ud lá + minuty pauzu, aby d ti mohly okamžit  doplnit. Boduje 
ten, kdo verš doplní jako první, zvláštní cenu m žeme na záv r hry vyhlásit i pro toho, kdo doplnil nejhez í nebo 
nejorigináln jší verš.

Ukázky verš :

l. Jen se d ti rozhlédn te

  co tu kolem (kvítí kvete)

2. V erném lese zvaném H rka

  ervená se (muchom rka)

3. Ježek v modré kravat

  p evalil se (na blát )

4. Pionýrskou stezkou jdeme

  první v cíli (býti chceme)

5. Jaké má panenka vlásky ?

  Zlaté (jako klásky)

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, ob anská.

Rozvíjí literární dovednosti a fantazii – složí básni ku, text písni ky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30–60 minut

as realizace

90–120 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/8–10 let
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Moje poznámky:

6. Kam se chodí vrátky?

  Tam a (zase zpátky)

7. Halí belí, halí belí

  já mám slona ( pod postelí)

8. Hádaly se ješt rky

  o (barevné pastelky)

Poté, kdy vyhlásíme vít ze poslední sout že, zadáme d tem poslední – nejd ležit jší – úkol. Mají bu to samy (nebo 
lépe s ohledem na v k ve skupinkách) vytvo it vlastní básni ku nebo text písn . Samoz ejm  nám t je daný (oddílová 
hymna, píse  o tábo e, o výprav , o hradu, zveršovaná nebo zhudebn ná pov st), rozsah nebude p íliš dlouhý – 
nejlépe dv  sloky. Pokud d ti tvo í pís ový text, je dobré ur it hudební p edlohu – jednoduchou rytmickou písni ku.

D tem dáme as 20–30 minut a pak spole n  hodnotíme, jak se které skupince text poda il. Zde není nutné a asto 
ani vhodné ur ovat jednoho nejlepšího, spíše v hodnocení vyzvedneme, co se komu v jeho textu poda ilo.

V záv ru innosti se m žeme s d tmi domluvit, že vyda ené texty pošleme do místních novin, Mozaiky Pionýra, nebo 
že se auto i p ihlásí do literární ásti Pionýrského Sedmikvítku. Pokud zjistíme, že v oddíle máme dít  s literárním 
nadáním, samoz ejm  jej dále motivujeme k tomu, aby své práce s naší pomocí do literární sout že p ihlásilo.

Dílka m žeme p epsat na PC a vytisknout, následn  si je ješt  auto i mohou na n které z dalších sch zek ilustrovat, 
aby to bylo „jako v knížce“.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a P átelství a je p ípravou k zapojení do sout že Pionýrský Sedmikvítek 
– literární ást.

U první a druhé varianty této innosti budou v nevýhod  d ti 
s vývojovými poruchami u ení. Je t eba, aby délka asu na tení slov 

a pak psaní slov byla delší, než u d tí ostatních. P i sout žích se u nich ješt  více projevuje nekoncentrovanost a tím 
pádem více chybují. Je vhodné t mto d tem pomoci ze strany instruktora nebo vedoucího. D ti s ADHD budou 
p i sout žích velmi rychlé, ale mohou, díky své nesoust ed nosti, d lat zásadní chyby. Autistické d ti rýmy a verše 
nevnímají. Pokud takové dít  v oddíle máme, pak se u n ho mohou objevit projevy nezájmu o tuto innost.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:


