Metodický blok č. 1 (Co ovlivňuje naše rozhodování?)
3.1.1 Téma č. 1 (Naše hodnoty, potřeby a rozhodování)
1. hodina
Forma a podrobnější popis realizace
Tento blok se zabývá rolí naší vlastní identity v rozhodování – rolí hodnot a potřeb, které ovlivňují naše
rozhodování. Dále se zabývá vlivem ostatních, naší sociální skupiny na rozhodování.
Metody
Práce ve skupinách, živý obraz, pantomima
Pomůcky
Papíry a psací potřeby pro skupiny a pro žáky
Podrobný popis
Rozehřívací aktivita a promíchání žáků
o

Žáci stojí v kruhu řeknou své jméno a ukáží na někoho, ten zase pošle své jméno někomu
jinému. Pak se přidá k aktivitě pohyb, co už není tak jednoduché – žáci tlesknou, ukáží na
někoho, řeknou své jméno a přejdou na místo toho, na kterého ukázali, ten pokračuje stejně.

Rozdělení do dvojic
o

Žáci vytvoří dvojice s žákem, který zůstal stát po jejich pravici. Sednou si a cca 5 minut si
povídají o tom, co mají společné a v čem jsou naprosto odlišní. Najdou alespoň 3 takové věci.
Pak vyberou jednu společnou a jednu odlišnou věc a představí ji ostatním.

Doporučení pro rozdělování do dvojic nebo do skupin:
Při rozdělování do dvojic to může být tak, že žák s ADHD není ve třídě oblíben a nikdo si jej nebude
chtít do dvojice vybrat. Pokud by byl počet žáků lichý, takový žák může zůstat bez partnera do dvojice
a je třeba s tím citlivě pracovat, aby nebyla podporována tendence k jeho ostrakizování (např. i
v případě, kdy by druhý žák ve dvojici tohoto žáka odmítal apod.). V tomto případě je doporučeno
rozdělit žáky do dvojic bezpečněji, např. vytvořit náhodné dvojice z předchozí hry – žák vytvoří dvojici
s žákem po jeho pravici, nebo rozdělení anonymním losováním apod.
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.
7 věcí, které Vám kazí radost ze života
Žáci vytvoří náhodné skupiny po 4-5. Promyslí si 7 věcí, které jim kazí radost ze života a zapíší je na arch
papíru (formát A1/polovina flipchartového papíru). Na daných věcech se musí všichni ve skupince
shodnout. Když mají seznam hotový promyslí jednu věc ze seznamu, jakou by mohly mít v seznamu i
ostatní skupiny a jednu, kterou v seznamu rozhodně nemají. Dané dva body v seznamu označí a pak si
je skupiny navzájem představí. Nakonec postupně každá skupina představí všech 7 věcí, které jí
nedělají radost.
-

Jakým způsobem jste odhadovali věci ostatních? Když se mezi sebou známe, bývá jednodušší
dané věci odhalit. Je něco, co Vás překvapilo?

Druhým úkolem skupin je vymyšlení seznamu 7 věcí nebo jevů, které jim naopak dělají radost. Dané
věci by ale neměly být opozicí k přechozímu seznamu, ale žáci by měli vymyslet další jiné věci. Těchto
7 položek napíší na druhou stranu papíru. Pak mají žáci za úkol vybrat jednu věc ze seznamu a předvést
jej pomocí objektu složeného ze 6 židlí. Když mají skupiny objekty dokončeny projdou si je, prohlédnou
a odhadují co dané objekty vyjadřují.
Na závěr si skupiny navzájem představí další položky ze seznamu věcí, které jim dělají radost.
Reflexe:
-

-

-

Bylo složité najít společné věci, dohodnout se na nich?
Je něco, co Vás překvapilo?
Když se snažím poznat něco cizího (například co představuje socha z židlí), tak si v hlavě
vytvářím nějaké porozumění. Snažím se danou věc k něčemu přirovnat, nějak se s tím vyrovnat
a vždy porozumění stavím na základě toho, co už jsem zažil, co znám.
Vyzkoušeli jsme si společně vytvořit seznam věcí, hodnot, které jsou pro naši skupinu důležité.
Mohou odrážet jaké máme podobné či společné hodnoty a potřeby. Představili jsme si také
některé hodnoty či potřeby ostatních skupin a vyzkoušeli, zda dokážeme odhadnout hodnoty
ostatních – pokud se mezi sebou známe je to jednodušší. Také jsme si mohli uvědomit, jakým
způsobem si vytváříme představy o ostatních.
Shrňte s žáky téma Naše hodnoty, potřeby a rozhodování pomocí přílohy č. 4.1.

3.1.2 Téma č. 2 (Průzkum názorů, naslouchání a sociální vnímání)
2. hodina
Forma a podrobnější popis realizace
Cílem hodiny je vyzkoušet si různé formy zjišťování názorů a informací o ostatních. Žáci pracují
dohromady a ve dvojicích v rámci několika aktivizujících her. Cílem aktivit je uvědomit si, že lidé mívají
různé názory na určitou věc. Lidé tyto názory mohou měnit na základě vlastní zkušenosti nebo
argumentu od ostatních, nebo třeba proto, že nechtějí vybočovat ze skupiny. Ustát odlišný názor, než
má většina, nebývá jednoduché. Cílem demokratických systémů je najít kompromis mezi různými
náhledy na svět a zároveň demokratické instituce (nezávislé soudy, ombudsman, ústava) mají zajistit,
aby výsledný kompromis neporušoval práva jednotlivců či menšin.
Metody
Práce ve skupinách, živý obraz, pantomima
Pomůcky
Papíry a psací potřeby pro skupiny a pro žáky, příloha č. 5.1 pro učitele
Podrobný popis
Cílem hodiny je vyzkoušet si různé formy zjišťování názorů ostatních.
Přeuspořádání v kruhu podle data narození
Žáci si sednou do kruhu a uspořádají se dle data narození (bez roku), bez toho, aniž by mluvili. Začátek
v kruhu, tedy datum 1. ledna, určí učitel.
Reflexe:
-

Jak jste řešili zadání, seřazení se? I když řeším neobvyklou situaci, tak ji řeším podle způsobů,
které mám již naučené, ověřené.

Pak žáci udělají dvojici s žákem, kterého mají po pravé straně, sednou si proti sobě. Žáci se budou snažit
odhadovat odpovědi druhého. Otázky, které budou promýšlet předkládá učitel. Předtím, než otázky
vysloví, mají žáci 2 minuty na to, aby si popovídali, lépe se poznali. Pak žáci zavřou oči a budou
odpovídat zvednutím ruky na následující otázky.
Otázky:
-

-

Kdyby si váš kolega ve dvojici měl vybrat mezi dvěma zimní sporty, vybral by si raději bruslení
než běh na lyžích? Pokud bruslení zvedněte ruku, pokud běžky nechte ruku dole. Pak otevřete
oči a řekněte si, jak to máte.
Vybral by si raději Váš spolužák raději rybičky než křečka? Rybičky ruka nahoře.
Vymaloval by si Váš spolužák pokoj raději žlutou než oranžovou? Žlutá barva ruka nahoře.
Vybral by si Váš spolužák jako přílohu ke guláši raději rýži než brambory? Rýže ruka nahoře.
Kdyby měl Vás spolužák žít dlouhodobě v nějaké zemi. Vybral by si raději JAR než Bolívii? JAR je
ruka nahoře.

Reflexe:
-

Jaké to pro Vás bylo? Jak Vám to šlo? Této představě, přemýšlení o tom, jak se cítí druhý se říká
empatie. Přemýšlet o tom, co si představuje, myslí ten druhý je velmi těžké, jak jsme si

vyzkoušeli, ale často to děláme. Proto je důležité, když lidé o věcech mluví, nedomýšlejí si, co si
myslí druzí. Mohou se tak vyhnout chybám v přemýšlení o druhých.
Anketa
Žáci sedí v kruhu. Ve dvojicích mají za úkol vymyslet otázku, na kterou bude učitel odpovídat ano/ne.
Dvojice mají za úkol vymyslet takovou otázku, kterou si myslí, že ostatní mít nebudou. Pak všichni
učitelovi položí své otázky.
Rozhovor
Jeden z dvojice si sedne zády do kruhu. Ten, kdo sedí ve vnitřním kruhu se bude ptát. Může položit
otevřenou otázku. Tuto otázku položí všem lidem ve vnějším kruhu. Tazatelé promyslí, jak budou na
otázku ostatní odpovídat, co bude říkat většina. Žáci ve vnějším kruhu odpovídají, po zodpovězení
otázky se posunují k dalšímu tazateli po směru hodinových ručiček. Pak se žáci vystřídají – ti, co byli ve
vnějším kruhu, si sednou do vnitřního a vymyslí také svou otázku. Ti, co se ptali, budou v druhém kole
odpovídat.
Reflexe:
-

-

Všichni žáci si sednou čelem do kruhu. Jaké to bylo? Potvrdila se Vám hypotéza, odpovědi,
které jste předpokládali? Nebo jste zažili překvapení? Užili jste si více odpovídání nebo
dotazování se? Vnímali jste rozdíl mezi anketou – ano/ne a mezi dotazováním s otevřenou
otázkou?
Vedení rozhovoru tváří tvář, ptaní se je něco, co je člověku přirozené.
Doplňovací otázky lze dále rozvíjet.

Sociogram
Učitel rozdělí místnost – jedna strana vyjadřuje souhlas, druhá nesouhlas, uprostřed místnosti je
neutrální odpověď. Pak klade žákům otázka a ti se přesouvají po místnosti podle toho, zda s otázkou
souhlasí či nesouhlasí.
Otázky:
-

Měl by každý pravidelně dostávat automatický plat, bez toho, aniž by pracoval?
Měli by být zakázány tělesné tresty?
Měl by existovat trest smrti?
Měla by být zrušena povinná školní docházka?
Mělo by být uzákoněno získat řidičské oprávnění od 16 let?
Mělo by být povinné očkování dětí proti Covid-19?
Vadilo by mi přijetí uprchlíků z muslimských zemích.
Raději bych žil/a v zemi, kde je řád, pořádek a jistota zaměstnání i za cenu omezení osobních
svobod?

Má-li někdo z žáků chuť položit vlastní otázku, může ji položit. Další příklady otázek viz příloha 5.1.
Pak si sednou žáci do kruhu a následuje reflexe.
Reflexe:
-

K čemu může být takový dotazník dobrý a jaké jsou jeho slabé stránky? Na rozdíl od rozhovoru
se nemohu doptávat např. proč má daný člověk takový názor. Odpovědí souhlasím
nesouhlasím nevypovídají příliš o celkovém názoru dotyčného na otázku. Škála je lepší, ale

-

pořád neznám souvislosti odpovědi. Neměli bychom ostatní odsuzovat za odpovědi, pokud
nevíme, jaký k nim mají důvod.
Výhody dotazníku – může pomoci k získání základních informací, lze položit více otázek než při
rozhovoru. Vyhodnocení je rychlejší.
Omezení je, že nikdy nemůžeme vědět, zda lidé odpovídají opravdu, tak jak si to myslí. Když
vedete rozhovor tváří v tvář, vidíte jak se dotazovaný při odpovědi tváří.
Představili jsem si v předchozích hodinách způsoby zjišťování informací, názorů od ostatních,
které nám může pomáhat ale i komplikovat rozhodování. Ukázali jsme si, jak fungují chyby
v myšlení – předsudky, stereotypy, zjednodušování.

