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HRNÍ KÁRNA

Ú astníci si navzájem kladou otázky, na které pravdiv  odpovídají.Motivace:

Keramická nádoba, psací pot eby a papíry pro hrá e.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. Pot ebné je p ipomenout 
d v rnost sd lení a odpov dí, nevynášet informace mimo skupinu.

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

Hrá i sedí v kruhu, aby na sebe všichni dob e vid li. Každý má právo p edložit komukoliv otázku 
(bu  anonymní, nebo podepsanou), kterou napíše na lístek papíru. Ozna í ho jménem adresáta a vloží do džbánku 
uprost ed kruhu. as od asu jeden z hrá  (poš ák) vybere lístky ze džbánku a rozdá je adresát m. 

Hrá i pak postupn  zve ej ují obdržené otázky a pravdiv  na n  odpovídají. Každý smí podle pravidel hry jednu 
otázku nechat stranou bez odpov di, nezve ejnit ji. Takovou nežádoucí otázku pak položí p ed sebe. V pr b hu hry 
má možnost ji vym nit za jinou otázku, která mu m že být ješt  mén  p íjemná.

Vedoucí, který hru ídí, má právo jakoukoliv otázku vetovat a stáhnout ze hry, jestliže p ekra uje únosnou míru vkusu.

Hra je rozd lena do t í až p ti kol, obvykle tematicky odlišných. Dochází p i ní ke konfrontaci názor  a postoj . 
Úrove  hry velmi závisí na vysp losti hrá , jejich ochot  otev en  myslet a jednat.

Tato aktivita p ibližuje Ideál Pionýra: Poznání, Pravda, P átelství.

Provedení:

Moje poznámky:

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

Vzájemné poznání, rozvoj komunika ních dovedností, konfrontace názor  na ožehavá témata.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

8. t ída/14+

Prostor

místnost

Po et ú astník

10–15

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

2–3 hodiny

as p ípravy

15 minut
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Hru lze uvést na za átku n jaké akce jako seznamovací aktivitu, mnohem hlubší vyzn ní (a samoz ejm  
jiné okruhy otázek) p ináší, je-li uvedena až poté, co se ú astníci seznámí a získají vzájemnou d v ru.

Pozor na:

Moje poznámky:


