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JAK M  VIDÍ OSTATNÍ

Každý z nás ob as p emýšlí: Co si o mn  ostatní myslí? Mají m  rádi? Štvu je n ím? A pokud ano, 
eknou mi to do o í? A chci to v bec v d t? V oddíle jsme všichni kamarádi, m li bychom um t se pochválit, ale i na 

rovinu íct, co nám vadí. 

Motivace:

tvrtky, zavírací špendlíky, psací pot eby.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Neklidné, hyperaktivní d ti, které jsou kolektivem vnímány jako 
„zlobi i“, se mohou stát ter em kritiky ostatních – d sledn  dohlédnout 

na to, aby se u nich objevilo i pozitivní hodnocení, p i záv re né re  exi jim v novat pat i nou pozornost, aby mohly 
ventilovat p ípadné negativní pocity, upozornit ostatní, že problém je složit jší a je t eba trp livosti a porozum ní 
všech len  kolektivu. Rovn ž je pot eba dohlédnout na to, aby se u každého dít te objevil n jaký post eh. D ti 
zapomínají na d ti nenápadné, stojící mimo skupinu.

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

Hru zahájíme krátkou debatou na téma mezilidské vztahy. Vhodné otázky: Umíme si navzájem 
vyjad ovat své pocity? Umím n komu íct, že m  n ím naštval a pro ? Umím takovou kritiku p ijmout, nebo se urazím? 
Umím být objektivní? Po debat  a zamyšlení na daná témata za neme s vlastní hrou. Všichni hrá i si p ipevní na záda 
tvrtku. Tato tvrtka je árou rozd lena na dv  poloviny – ozna ené nap . plus a minus, sluní ko a mrá ek, usm vavý 

a zamra ený smajlík apod. Na povel se všichni za nou pohybovat po vymezeném prostoru a psát spoluhrá m na záda 
své post ehy. Plus: co na tob  mám rád, eho si vážím, co m  na tob  p itahuje, jaké jsou podle mého tvé p ednosti. 
Minus: co m  štve, co se mi na tob  nelíbí, cos mi provedl atd. Nepodepisujeme se. Píšeme jen t m spoluhrá m, 
kterým máme co sd lit. M žeme své vzkazy doplnit i obrázkem. Atmosféru m žeme vylepšit hudbou. Po vypršení 
limitu (p izp sobíme situaci) si všichni hrá i sundají svou tvrtku a p e tou si vzkazy ostatních. Necháme jim n jaký 
as na to, aby si ut ídili své myšlenky a pocity. Pak si sedneme do kroužku a sdílíme své pocity – jak se komu líbí 

hodnocení jeho spoluhrá , jestli s ním souhlasí, jestli se ho n co dotklo a pro . Vedoucí musí debatu usm r ovat, 
aby nedošlo k napadání, oso ování, hádkám.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pravda, P átelství, P ekonání.

Provedení:

Moje poznámky:

V ková kategorie

od 6. t ídy/12 +

Prostor

kdekoliv

Po et ú astník

10–20

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

1 hodina

as p ípravy

15 minut

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, ob anská.

D ti se u í vyjád it sv j názor, sdílet pocity, p ijímat kritiku, pochválit n koho druhého i citliv  
sd lit kritiku i negativní postoj. Aktivita slouží k prolomení bariér, nastartování komunikace.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Je velmi dobré, když vedoucí a p ípadn  instrukto i jsou zapojeni do hry. V každém kolektivu je totiž 
n kdo neoblíbený, outsider a m že se stát, že takovému dít ti všichni napíšou jen negativní hodnocení. V takovém 
p ípad  mu vedoucí musí dopsat n co pozitivního, za n co ho pochválit. Hra m že pomoci skupin  v situaci, kdy 
jsou mezi jejími leny napjaté vztahy a d ti nemají odvahu nebo p íležitost je ešit, své problémy si vy íkat. Debata 
pak m že být dost bou livá, ale díky usm r ování ze strany vedoucího by m la vést k záv ru, že se vztahy nakonec 
urovnají.

Pozor na:

Moje poznámky:


