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KROKODÝLÍ EKA

Jsou situace, kdy mají lidé na ur itou v c rozdílný názor a snaží se ten sv j prosadit. M že se jednat 
o lidi, kte í jsou nap íklad leny jedné skupiny, jednoho oddílu. Na základ  rozdílného názoru vznikají kon  ikty, kterým 
se v život  nikdo z nás nevyhne, protože každý z nás je jiný, každý má rozdílné zkušenosti a p edstavy o dané v ci. 
Záleží jen na nás, do jaké míry jsme schopni kon  ikt zvládat. Existuje mnoho situací, ve kterých nejde jednozna n  
íct, jaký názor je správný – 100 lidí m že mít 100 názor . Níže uvedená aktivita, krátký p íb h, který obsahuje 

morální dilema, jasn  dokazuje, že i když si n kdo myslí, že vše je naprosto jasné, m že se setkat s p esn  opa nými 
názory ostatních len  a tím pádem nezbývá nic jiného než naslouchat a komunikovat.

Motivace:

Papíry, psací pot eby.Pot eby:

Planeta Pomoc – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Vedoucí p e te nebo p evypráví ú astník m následující p íb h:

V jednom království v jednom m st  žili dva milenci – krásná Abigail a mužný Gregory. M stem protékala eka plná 
krokodýl , která m sto rozd lovala na dv  poloviny. Abigail a Gregory žili na opa ných b ezích. Jednoho jara nastaly 
prudké dešt  a rozvodn ná eka strhla jediný most, který oba b ehy spojoval. Velká voda trvala dlouho a Abigail bylo 
smutno po Gregorym. Nev d la, jestli se mu n co p i bou i nestalo, a p emýšlela, jak by se ke svému milému dostala.

Na divokou vodu se neodvažovala žádná lo . Jediný, kdo to dokázal, byl starý zkušený námo ník Sindibád se svou 
bárkou. Abigail se za ním vypravila, aby jí pomohl. Sindibád souhlasil, ale jen pod podmínkou, že s ním Abigail stráví 
jednu noc – vyspí se s ním. Abigail jeho návrh striktn  odmítla a utekla.

Abigail nev d la, co má d lat. Napadlo ji, že by mohla navštívit Ivana a o celé situaci mu íct. Ivan byl dávným 
spole ným p ítelem obou milenc . Znal Abigail i Gregoryho již od d tství. Ivan si pozorn  Abigail vyslechl, ale odmítl 
se k tomu jakkoliv vyjád it a necht l s tím mít nic spole ného.

Abigail se musela rozhodnout sama. Byla neklidná, m la starost a strašn  se jí stýskalo. Po dlouhých úvahách a s t žkým 
srdcem šla za Sindibádem a splnila jeho podmínku. Sindibád ji potom p evezl p es Krokodýlí eku ke Gregorymu. 
Setkání milenc  bylo š astné. Po chvíli m la Abigail pot ebu se Gregorymu sv it, co musela podstoupit, aby se 
k n mu dostala a mohli se vid t. Gregory ale nem l pro její in omluvu, roz ílil se a Abigail vyhodil.

Neš astná Abigail utíkala pry . Cestou potkala Slaga, který byl nejlepším kamarádem Gregoryho. V slzách mu vylí ila 
celý p íb h. Slag se na Gregoryho naštval, protože mu to vše p išlo nespravedlivé. Vyhledal Gregoryho a surov  ho 
zbil.

Je vhodné, aby aspo  jména postav m li ú astníci viditeln  na o ích. P íb h p e teme nebo p evyprávíme nejmén  
dvakrát. Ú astníci by m li mít tužku a papír, aby si mohli psát poznámky. 

Úkolem ú astník  je sestavit po adí postav podle morálky od nejhoršího po nejmén  špatného. Nejd íve si každý sám 
za sebe vytvo í své po adí a potom nastává spole ná diskuse. Skupina se snaží dohodnout na jednom po adí. Chceme-
li p idat na dramati nosti, m žeme skupinu rozd lit na hochy a dívky.

Je d ležité upozornit, že pracujeme pouze s postavami, které jsou v daném p íb hu. Žádné jiné možnosti pro p ekonání 
Krokodýlí eky neexistují. 

Neexistuje absolutní pravda, žádné po adí není nejlepší. Je d ležité si uv domit, že každý m že mít sv j názor a také 
že je um ní naslouchat ostatním, snažit se porozum t názor m jiných a být schopen je respektovat. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pomoc.

Provedení:

V ková kategorie

15+

Prostor

kdekoliv

Po et ú astník

10–20

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

50 minut

as p ípravy

5 minut

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci, k ešení problém , sociální a personální.

Um t vyjád it sv j názor, diskutovat ve skupin , zvládat kon  ikty a nejednotnost názor , 
naslouchat názor m ostatních, stanovit si sv j žeb í ek hodnot.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Používání vulgárních nebo jiných nepat i ných výraz .
Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – velké písmo, 
aktivitu d lat v dob e osv tleném prostoru. T žší stupe  postižení – 

asistence vedoucího, text ast ji zopakovat.

Sluchov  postižení – umožnit ú astník m p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího. Vysv tlit krok za krokem. Mluvit 
z eteln , nahlas a pomalu. Pro t žší stupe  – nevhodné.

Pohybov  postižení – bez omezení.

Mentáln  postižení – nevhodné.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát d tem dostate ný prostor na komunikaci.

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i aktivit .

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – dostatek asu na zpracování informací.

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


