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INZERÁTY

etli jste už n jaký seznamovací inzerát? Víte, co se do n j píše? Co byste napsali o sob , kdybyste se 
cht li seznámit p es inzerát?

Motivace:

Papíry na inzeráty (lze p edepsat otázky), tužky, izolepa, schránka na vzkazy, seznam hrá  s p id lenými 
zna kami.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Tato aktivita je vhodná jako pr b žná hra na tábor. Aby se mohla dob e rozvinout, pot ebuje as, 
nelze ji za adit na normální sch zku.

Hru za neme úvodní diskusí (pokud hraje víc d tí než 20, je lepší je na úvodní ást rozd lit do menších skupinek). 
Vedoucí si p inese n kolik seznamovacích inzerát  z novin, z internetu, spole n  je s d tmi tou – diskutují nad 
obsahem inzerát . Pak zahájí vlastní hru. Vedoucí si p edem p ipraví seznam ú astník  a každému p id lí zna ku 
(nap . obrázek). Zna ky musí být jednoduché, aby je hrá i zvládli sami kreslit. Pak si p ipraví pro každého ú astníka 
formulá  inzerátu, tj. papír ve formátu A5 s nakreslenou zna kou a p edepsanými kolonkami, nap .: Jak se vidím já/Jak 
m  vidí ostatní/Znamení horoskopu/Co pot ebuji k životu/Oblíbená barva/Oblíbené jídlo/Oblíbená kniha-  lm/Místa, 
kde je mi dob e/Jaký by m l být m j kamarád (kamarádka) apod. Požadované údaje lze samoz ejm  m nit podle 
vysp losti hrá . Starší d ti (8. t .) m žeme nechat, a  napíšou inzerát volnou formou, jen jim dáme vodítko, co by 
m l obsahovat. Hrá i vyplní kolonky, všechny inzeráty se vyv sí na ur eném míst , a pak za íná seznamka. D ležité je 
neprozradit svou zna ku, jen vedoucí hry a ur ení „poš áci“ v dí, která zna ka komu pat í. Je z ízena pošta (schránka), 
prost ednictvím které mohou hrá i mezi sebou komunikovat. Napíšou vzkaz, podepíší se svou zna kou, složí ho 
a nahoru nakreslí zna ku adresáta. Poš áci pr b žn  vzkazy doru ují, ale nenápadn , aby adresáty neprozradili. D ti 
jsou zpo átku nesm lé, neví, komu a co napsat. Proto je dobré, když jsou do hry zapojeni i instrukto i a vedoucí, kte í 
nastartují korespondenci. Pokud je h e v nován dostate ný prostor, d ti nakonec p ijdou dopisování na chu  a poš áci 
nestíhají vzkazy doru ovat. Je lepší, když jsou poš áci 2-3, p i v tším po tu hrá  je to pro jednoho p íliš náro né 
na as.

V poslední fázi hry se hrá i posadí a spole n  hádají, komu která zna ka pat í, mohou si povídat, s kým si dopisovali, 
koho poznali, podle eho, jak je hra bavila, jestli o n kom zjistili n co nového. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P átelství.

Provedení:

Hra nemá výrazn jší rizika. Pozor zejména u d tí s poruchou psaní, 
k pravopisným chybám jsme tolerantní, nevšímáme si jich, upozorníme 

taktn , mezi ty ma o ima, p ípadn  napíšeme vedle slovo správn . D ležité je podporovat chu  ke psaní.

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

Moje poznámky:

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

D ti se na základ  vytvo ených inzerát  blíže seznamují, navazují bližší vztahy, p ekonávají 
bariéry v komunikaci. Zábavnou formou se u í sd lovat n co o sob  a zajímat se o vlastnosti a záliby ostatních.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

od 6. t ídy/12+

Prostor

místnost

Po et ú astník

libovolný

Ro ní období

kdykoliv

as realizace

pr b žná hra,
tábor, víkend

as p ípravy

1–2 hodiny
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Je dobré, když se do hry zapojí i vedoucí a instrukto i – mají možnost d ti víc poznat, p ekonávají 
bariéry v komunikaci.

Pozor na:

Moje poznámky:


