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2. hodina: Vytvoření postav simulační hry 

Téma: Konkurz na vesmírný let na vzdálenou planetu 

Čas: 45 min 

Metody 

Simulační hra 

Pomůcky 

Flipchartové papíry 

Cíl: Cílem hodiny je vytvoření postav (jejich zájmů, charakter) pro simulační hru Hnutí za osídlení nové 
planety. 

Průběh 

Úvod do simulační hry: Byl vyhlášen konkurz na první let na jinou planetu. Let, který by trval 

minimálně 25 let tam a pak zpět. Hledá se člověk, člen posádky, který by byl ochoten letět na jinou 
planetu. Předpokládá se, že daná osoba poletí na cizí planetu ve stavu hibernace. 

Žáci vytvoří skupiny po 4 podle svého výběru a mají za úkol vymyslet portrét osoby, která se přihlásila 

do konkurzu na let. Vymýšlejí pohlaví, věk, jméno, profesi, jeho předchozí zkušenosti, jeho silné a 
slabé stránky (vlastnosti). 

Doporučení pro práci s žáky s ADHD 

Při rozdělení do skupin použít náhodné rozdělení žáků, např. pomocí čísel 1,2,3,4, aby žák s ADHD 

náhodou nezůstal osamocen nebo nebyl odmítán skupinou, do které bude přičleněn. 

Doprostřed třídy mezitím lektor postaví židli, kde bude jakoby sedět kandidát za každou skupinu při 

konkurzu, pohovoru. Za židli se vždy postaví jedna ze skupin. Na začátku každý ze skupiny svého 
kandidáta představí – řekne o něm jednu informaci. Pak ostatní žáci či lektor klade kandidátovi otázky, 

na otázky ano-ne odpovídá každý ze skupiny zvednutím ruky (zvednutí = ano), na otevřené otázky 
může odpovědět kdokoliv ze skupiny. 

Pokud tyto otázky nezazní, doptá se lektor: 

- Proč si myslí kandidát, že by byl přínosem pro posádku? 

- Co ho činní šťastným? 

- Zda již někam cestoval? 

- Co si myslí, že získá cestou do vesmíru? 

Až se vystřídají všechny skupiny, všichni žáci si sednou do kruhu a budou jako komise hodnotit 

kandidáty. Co by bylo při sestavování posádky silnou stránkou kandidátů? Co by mohlo být 
komplikací, pokud by tito tři kandidáti tvořili posádku? Ukazuje se odolnější pro dlouhodobý pobyt ve 
vesmíru skupina, kde jsou různorodí lidé (různé pohlaví, různé profese). Příklady dlouhodobých 

pobytů ve vesmíru (cvičné, v družicích na oběžné dráze). 

Reflexe: Jaké to je přemýšlet o někom jiném? Jaké to je reagovat za vymyšlenou postavu? Jaké to bylo 
dohodnout se o postavě? Výběr kandidátů politických stran pro volby např. do poslanecké sněmovny 

je stěžejním úkolem politických stran a důležitou součástí demokratického procesu. 


