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JSOU JINÍ? ANEB JAKÉ TO JE BÝT CIZINCEM

Žijí mezi námi... ob as je potkáváme. Mezi sebou mluví jinou e í. Mají jinou barvu pleti. Chodí s námi 
do školy. Jak s nimi vycházíme? Máme p edstavu o tom, jak se jim tu žije?

Motivace:

Psací pot eby.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

D ti se rozd lí do malých skupinek (3–5 len ). Každá skupinka si vylosuje karti ku s názvem zem /
sv tadílu: nap . Evropa, Afrika, Indie, ína, Vietnam, Rusko, Japonsko...

Úkolem skupin je v ur eném asovém úseku (2–3 týdny) zjistit co nejvíc informací o dané oblasti a zpracovat malou 
prezentaci (v . gra  ckého zpracování na arch papíru nebo po íta ovou prezentaci – podle možností) o lidech, životních 
podmínkách, náboženství, kultu e, historii, tradicích atd. Na ur ené sch zce pak p edvedou svou prezentaci ostatním.

Prezentace budou vyv šené v klubovn . Na další sch zce se vedoucí k tématu vrátí – diskuse s d tmi – zkusit si 
p edstavit, jaké by to bylo, kdyby se musely s rodinou p est hovat do úpln  jiné oblasti – co by jim asi nejvíc chyb lo? 
Dokázaly by se p izp sobit? Znají ony n koho, kdo je cizincem a žije v R? Jak mu asi je? 

Pokud téma d ti zaujme, m že být zajímavé zprost edkovat jim setkání s cestovatelem, s cizincem, který už dlouho 
žije u nás, nebo naopak s echem, který žil dlouho v zahrani í. Takový lov k se pak s d tmi m že pod lit o vlastní 
zážitky, zkušenosti, pocity.

Vhodná hra na dopln ní:

Na blázinec
Komunika ní hra, rozvoj post ehu, logického myšlení.

Hrá i sedí v kruhu. Jeden z nich jde za dve e (psychiatr), ostatní (blázni v ústavu) se mezitím domluví na taktice 
odpovídání. Zavolají spoluhrá e, který jim postupn  za ne klást otázky. Otázky mohou být libovolné, nap . Co jsi m l 
dnes k ob du? Jaká je tvá oblíbená barva? Co máš na sob ? apod. Hrá i odpovídají tak, jak jsou vyzváni – odpov di 
mohou být obsahov  nesmyslné k otázkám, ale musí mít svou logiku, pravidlo, na kterém se hrá i p edem domluvili – 
nap . každá odpov  za íná na stejné písmeno, jako k estní jméno odpovídajícího (nebo hrá e vpravo od n j), každá 
odpov  musí obsahovat název ovoce, každá odpov  musí obsahovat den v týdnu, každá odpov  musí obsahovat 
n jakou íslovku atd. Úkolem tazatele je co nejd ív p ijít na domluvené pravidlo.

Po skon ení hry re  exe: Jak vám bylo v roli tazatele, když jste byli jediní, kdo nerozum li domluvenému pravidlu? Byli 
jste nervózní, když jste dlouho nemohli najít ešení? P ipadali jste si jako „vy azení“, úpln  mimo?

Zamyšlení na záv r, které by z této aktivity m lo pro d ti vyplynout:

Jak by mi bylo, kdybych se najednou ocitl v cizí zemi? Um l bych se p izp sobit? Jak dlouho by mi to trvalo? Pomohl 
by mi n kdo? A co já? Umím pomoci n komu „odlišnému, cizímu“? Nebo se k n mu oto ím zády, a  si poradí sám?

Pokud téma d ti zaujme, je možné jej b hem dalších sch zek rozvinout. Nápady na aktivity v etn  metodických 
materiál  a dopl kových her lze najít na www.multikultura.cz. 

Zajímavý je také projekt www.promitejity.cz.

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

Provedení:

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.

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

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, komunikativní, ob anská.

Uv domit si rozdíly mezi r znými kulturami, zem mi. P emýšlet o tom, jaké to je, p est hovat 
se do odlišného prost edí. U it se toleranci k odlišnostem. Objasn ní pojmu multikultura.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

od 7. t ídy/13+

Prostor

místnost

Po et ú astník

libovolný

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

n kolik sch zek

as p ípravy

2 hodiny
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Moje poznámky:


