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Heuréka, seminář věnovaný zážitkové pedagogice 
Závěrečná zpráva 

Malá Hraštice 27. – 29. 5. 2005 
Tato zpráva (včetně doprovodných materiálů) je určena účastníkům semináře. Prosíme Vás, 
abyste ji používali pro vlastní potřebu a materiály dále nešířili. 

Ve zprávě jsme zachytili průběh připraveného programu a podstatné nápady a podněty účast-
níků, které padly během jednotlivých diskuzí. Za jakékoliv Vaše připomínky, náměty a dopl-
nění ke zprávě budeme vděčni.  

Pozn. Pro větší přehlednost jsou názvy her či aktivit a názvy písemných materiálů psány tuč-
ně. Písemné materiály, které byly v průběhu kurzu rozdány účastníkům, jsou uvedeny v přílo-
ze tohoto textu. 

Pátek 27.5. 2005  
Účastníci a lektoři jeli do Malé Hraštice společně vlakem a přišli od 
nádraží na horní louku, kde byli přivítáni kuchaři a Irenou a kde pro 
ně byla připravena nádherná prostřená tabule (tzv. „Večeře v trá-
vě“).  

V průběhu večeře proběhlo nejprve představení jednotlivých vedoucích a účastníků. První 
společnou aktivitou byla varianta hry Nomen omen1 . Její podstatou je hledání přídavných 
jmen, která začínají stejným písmenem jako křestní jméno dané osoby. Návrhy přídavných 
jmen ale tentokrát dávali ostatní a „majitel jména“ komentoval, zda dané přídavné jméno sku-
tečně odpovídá jeho vlastnostem.  

Večeře byla ukončena „technickými pokyny“ k pobytu na základně. 

Po přestávce, věnované stavění stanů a ubytování, pokračoval program v klubovně. Cílem 
následujících  aktivit bylo vytvořit příjemnou atmosféru, naladit účastníky na společnou vlnu, 
upevnit znalost jmen a zrušit bariery vzájemného tělesného kontaktu. 

Domino 

„Jaký je princip domina? Vytváří se řada kostiček tak, aby vedle 
sebe ležely dílky se stejným symbolem (číslem).“ 

Úkolem účastníků bylo stoupnout si do kruhu tak, aby dvojice vedle sebe měly něco společ-
ného, a pro kontrolu říci ostatním, co je spojuje. V prvním kole nebylo dáno žádné omezení 
na použitou vlastnost. V druhém kole mělo jít o něco, co je vidět, a hráči se měli vzájemně 
touto „věcí“ dotýkat. V posledním třetím kole měli účastníci najít společnou vlastnost, která 
naopak není vidět. 

Rodina Novákova2  
Každý hráč dostane kartičku, na které je uvedené příjmení a pozice v 
rodině. Účastníci chodí po místnosti, zdraví se (v našem případě pou-
žívali skutečná jména) a vyměňují si své kartičky. Na pokyn vedoucí-
ho se vyměňování zastaví a hráči si přečtou kartičku, kterou mají právě 

                                                 
1 Nomen omen = „Jméno předznamenává osud.“ 
2 Tato hra je mírnou modifikací stejnojmenné aktivity uvedené ve sbírce S. Hermochové (2004) 
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v ruce. Mají za úkol najít ostatní příslušníky své rodiny a sednout si na jednu židli v pořadí 
otec, matka, syn. (pozn.: Použitá příjmení jednotlivých rodin si byla dost podobná – Nováko-
vi, Nováčkovi, Noví, Novotní, apod.) V dalších kolech se přidávají různá omezení a jejich 
kombinace – je zakázáno mluvit, nelze si ukazovat kartičky navzájem, nikdo se nesmí podívat 
na jméno napsané na jeho kartičce, apod. V posledním kole jsou členům jedné sedící rodiny 
vyměněny kartičky, tím zmizí jedna celá rodina, přibudou ale dcery rodinám ostatním. 

Dalším bodem programu bylo vytvoření pravidel, kterými se chceme řídit, aby náš společný 
víkendový pobyt byl pro všechny co nejpříjemnější a zároveň jsme si z připraveného progra-
mu mohli odnést co nejvíce. Jednotlivé návrhy se po odsouhlasení znění psaly na balicí papír. 
Po sestavení pravidel se Zdeňka znovu zeptala, zda všichni souhlasí s tím, co je napsáno, a 
pak požádala všechny přítomné, aby souhlas s těmito pravidly potvrdili svým podpisem. 

Pozn.: Protože se účastníci předem hodně znali a byli zvyklí na společnou práci s dobře na-
stavenými pravidly, nepovažovali zřejmě za nutné pravidla vytvářet, proto se aktivita nedařila 
a bylo poměrně složité její průběh  řídit. Tato část programu je ale důležitou součástí každého 
podobného programu, a proto jsme ji do programu zařadili, i když jsme uvedené těžkosti tro-
chu předpokládali. Z metodického hlediska jsme se k vytváření pravidel vrátili v neděli. 

☺ Za zaznamenání stojí Leošova hláška: „Orváváme se rádi.“ 

Následovalo několik drobnějších spíše technických informací – jednak Zdeňka popsala svoje 
zkušenosti a zkušenosti ostatních vedoucích s přípravou programů podobného druhu, dále 
informovala účastníky o připravených písemných materiálech, které budou dostávat v průbě-
hu, a závěrečné zprávě, kterou dostanou po skončení kurzu. Na závěr jsme se domluvili na 
denním režimu. Potom následovala hra  

Ztracené motto 
Účastníci dostali pokyn, že venku kolem ohniště jsou rozsypány kar-
tičky. Jejich úkolem je z kartiček sestavit citát, který byl vybrán jako 
motto tohoto semináře. Kartiček bylo cca 130, na každé z nich bylo 

napsáno písmeno a číslo. Čísla označovala pořa-
dí slova, z něhož bylo dané písmeno, počáteční 
písmena slov byla napsána na kartičkách z papíru 
jiné barvy a celý citát byl uveden v angličtině. 
Sestavení citátu nedalo účastníkům příliš mnoho práce, společně si ho 
také přečetli a přeložili. Chvíli jsme ještě o významu citátu hovořili a mot-
to pak viselo během celého kurzu na zdi. 

What is of greatest consequence in a person's life 
 is not just the nature and extent of his or her experiences 

 but what has been learned from them. 
 N. Cousins 

Následoval závěrečný rituál. V místnosti byla zhasnuta světla a všichni lidé seděli v kruhu, 
kolem putovala zapálená svíčka a každý, kdo ji měl právě v ruce, mohl říci ostatním, jak se 
právě cítí, co dnes prožil nebo na co se těší, nebo mohl bez komentáře poslat svíčku dál. 

Sobota 28.5. 2005 
Po snídani šli všichni účastníci na louku, kde si pod vedením Veroniky zahráli několik drob-
ných her na nastartování denního programu. 
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Společný pozdrav 
Všichni si stoupli do kruhu, chytli se za ruce a postupně popřáli všem lidem v kruhu: „Dobré 
ráno, Veroniko“, „Dobré ráno,  Zdeňku“, atd. Před každým pozdravem nejdříve všichni zvedli 
spojené ruce nad hlavu a při pronášení pozdravu se předklonili a spustili ruce dolů, a potom se 
zase narovnali k dalšímu pozdravu. 

Souboj dráčků 
Účastníci byli rozděleni do trojic, stoupli si za sebe, chytili 
se v pase a tím vytvořili dráčka (jeho hlavičku, tělíčko a 
zadeček). Poslední v trojici si za pas zastrčil šátek – ocásek. 
Dráček se nesměl roztrhnout a jeho úkolem bylo získat 
ocásek některého jiného dráčka. Nejdříve bojovali spolu 
vždy dva dráčci, pak hráli všichni proti všem.  

Pak proběhlo review páteční večerní aktivity – Ztraceného motta.  

Otázky: Jak probíhala včerejší hra?, Jakou strategii jste zvolili?, Jak to probíhalo venku a jak 
v místnosti?, Co by se dalo doporučit, aby to příště probíhalo lépe? V diskuzi zazněla i myš-
lenka, že všechno probíhalo jakoby samo a není moc co vylepšovat.  

Na tuto myšlenku Zdeňka reagovala poznámkou, že 
s tím nesouhlasí, že ve skupinách se věci obvykle samy 
nedějí. A navázala úkolem, aby každý zapátral v paměti 
a vybavil si jednu konkrétní situaci, kdy řešil nějaký 
úkol ve skupině. Pak si měl pro sebe napsat, co při řeše-
ní daného úkolu dělal on sám a také co dělali ostatní lidé 
z této skupiny. Při zapisování měl použít co nejvíce slo-
ves.  

Následovala hra, při které měl každý možnost vyzkoušet si dvě různé role, které třeba 
v běžném životě obvykle při týmovém řešení úkolů nezastává.  

Týmové role3 
Na začátku dostal každý hráč kartičku, na které bylo uve-
deno, do jaké skupiny je pro každý úkol zařazen a zda mu 
byla pro tento úkol přiřazena nějaká speciální role. Každý 
ze čtyř úkolu plnili tři tří- až čtyřčlenné skupiny hráčů. V 
každé skupině byly určeny dvě speciální role - vedoucí a 
„dotahovač“ (tedy člověk, který svědomitě plní, co se mu 
zadá, sám však nepřichází s novými nápady). Na jednotli-
vé úkoly se vytvářely vždy nové skupinky, každý účastník 
si minimálně jednou vyzkoušel roli jak vedoucího, tak 
dotahovače.  

Zadání každého úkolu sdělila Zdeňka pouze určeným vedoucím. Ti měli za úkol ve vymeze-
ném čase informovat svoji skupinu a koordinovat vytváření vhodné strategie a řešit problémy 
v průběhu plnění úkolu. 

Úkoly, které účastníci řešili: 

                                                 
3 Aktivita původně uvedená na Jarním soustředění budoucích učitelů fyziky 2002, 
více viz http://kdf.mff.cuni.cz/tabory/pub/Hrastice2002/ 
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- Skupina dostane provaz - cca 10 m dlouhou prádelní šňůru. Dva členové se chytnou 
každý jednou rukou jednoho konce provazu a ostatní se chytnou jednou rukou někde 
mezi nimi. Rukou, kterou se drží provazu, už se nemohou po provazu posouvat ani se 
ho pustit (je jakoby přilepená na místě). Skupina má za úkol uvázat na provaze tři uz-
ly, umístěné mezi jednotlivýma rukama. 

- Poskládat kartičky s čísly od 1 do 200 od nejmenšího k největšímu. Úkol zdánlivě 
velmi jednoduchý byl ztížený tím, že čísla byla zapsána římskými číslicemi, což se 
ukázalo až po odstartování úkolu. 

- Se zavázanýma očima složit z provazu (opět cca 10 m prádelní šňůry) rovnostranný 
trojúhelník. Skupina dostala smotaný provaz až po zavázání očí.  

- Během 5 minut přinést co nejvíc věcí ze seznamu, který byl jednou pomalu přečten. V 
průběhu celého úkolu bylo zakázáno si cokoli zapisovat. Za každý přinesený předmět 
získala skupina 1 bod. 

Seznam věcí - zelená pastelka, levá teniska, sešlápnutá šiška, tři kamínky, tmavé tričko, mo-
bilní telefon, list břízy, obrázek slunce, špendlík s kovovou hlavičkou, umělohmotné pravítko, 
občanský průkaz, početní příklad, kapesní nůž, kapka vody, papírová vlaštovka, čepice, plátě-
ný kapesník, sirka s ohořelou hlavičkou, klacek dlouhý 1 m, šátek s uzly na cípech, 10 jehli-
ček ze smrku, chomáček mechu, kapradí, linkovaný papír, hliníková vidlička, baterie, jedno-
dílné plavky, kůra borovice, PET láhev. 

Po splnění všech úkolů se všichni sesedli do kruhu a diskutovali o tom, jak se jim dařilo plnit 
určené role, jak se liší role formálního vedoucího (jako v této aktivitě) a neformálního, přiro-
zeného vedoucího skupiny, atd.  

Poznámka nezávislého pozorovatele – účastníci většinou neměli problém plnit roli vedoucího 
a organizovat práci skupiny, avšak málokdo dokázal jako dotahovač nedávat nápady, nenavr-
hovat svá řešení problému, zůstávat v pozadí. 

Diskuse se pak přenesla k obecnější otázce, co by měl ve skupině dělat vedoucí. Účastníci 
dostali první písemný materiál – Týmové role a vrátili se k poznámkám o své práci v nějaké 
konkrétní skupině a porovnávali role, které členové jejich skupiny plní, s rolemi uvedenými 
v textu. Leoš poznamenal, že v textu chybí role člověka, který udržuje kontakty 
s nadřízenými, plní roli mluvčího skupiny. 

Před obědem ještě všichni dostali za úkol si během dvaceti minut přinést libovolnou přírodni-
nu, která nás osloví a bude nás nějak charakterizovat. Když jsme se zase sešli, představil kaž-
dý to, co si přinesl a řekl důvod, proč přinesl právě tuto věc. Společně jsme pak vytvořili Naše 
přírodní já. 

Následoval oběd a polední pauza.  

Po polední pauze následovala v lese delší strukturovaná hra Civilizace pod vedením Jakuba. 
Pravidla jsou uvedena jako příloha tohoto textu.   

Po hře, vydýchání a svačině jsme se z příliš prohřáté louky přesunuli k tůňce na potoce, aby-
chom se osvěžili. Sesedli jsme se dohromady přímo tam a diskutovali o předchozí hře, zvole-
né strategii jednotlivých skupin, složitosti/jednoduchosti pravidel, jejich možných obměn.  

Tato poměrně komplikovaná hra se stala odrazovým můstkem k diskuzi o tom, jak připravo-
vat a uvádět hry (viz materiál Fáze přípravy a uvedení hry v příloze). Pro některé 
z účastníků bylo překvapivé, že se má začít stanovením konkrétního cíle, který chceme danou 
aktivitou či hrou naplnit, a z jeho hlediska pak konkrétní hru vytvořit nebo vyhledat. Nikoliv 
tak, jak je to možná běžnější – napadne mne, že něco by bylo zajímavé si zahrát, a pak na to, 
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pokud je ode mne někdo vyžaduje, zpětně „napasuji“ nějaké cíle, které to plní. Michal mluvil 
o tom, že se stejným způsobem dá pracovat i ve škole s dětmi, a že připravované školní vzdě-
lávací programy právě tento přístup k výuce v podstatě předpokládají.  

Po diskuzi o cílech a obtížnostech jejich konkretizace jsme se bavili o možnostech, jak moti-
vovat účastníky, a o některých doporučeních, jak zadávat aktivitu či vysvětlovat pravidla. 

Teoretické poznatky si vzápětí účastníci měli možnost vyzkoušet na vlastní kůži v praxi. Če-
kala je totiž aktivita s názvem Urob si sám. Jejich úkolem bylo připravit krátkou hru (na cca 
10 minut), která splní zadaný cíl. Účastníci se sami rozdělili do tří skupin podle toho, jaký 
konkrétní cíl aktivity je oslovil. Po večeři pak všechny skupiny své připravené hry s ostatními 
zahrály. 

První skupina připravila hru na procvičení paměti. Účastníky po jednom zavedli se zaváza-
nýma očima do místnosti, kde měli možnost si během jedné minuty osahat, poznat a zapama-
tovat si 10 předmětů. Pak byli odvedeni zpátky ven, vyřešili rovnici (samozřejmě již s otevře-
nýma očima) a pak teprve zapsali co nejvíce zapamatovaných předmětů. 

Druhá skupina vytvořila aktivitu, ve které jsme měli možnost se dozvědět o druhých něco 
nového. Vytvořila tři skupinky, ve kterých byl vybrán jeden zástupce a nějaká zajímavost o 
něm (vlastnost, dovednost, koníček, apod.). Pak tuto charakteristiku skupina představila ostat-
ním pantomimou a později pomocí metafor. Ostatní hádali, o co se jedná. Nakonec člověk, o 
kterého šlo, krátce okomentoval to, co se o něm ostatní dozvěděli. 

Na třetí připravenou aktivitu jsme se přesunuli do klubovny. Jejím cílem bylo zapamatování 
jmen. Sedli jsme si na židle do kruhu a jeden člověk měl za úkol říkat po řadě jména ostatních 
v kruhu. Kdo neznal jméno některého člověka, musel si s ním vyměnit místo. Pokračovalo se 
pak od tohoto (méně známého) člověka, ale v opačném směru, než předtím. Cílem přemísťo-
vání lidí bylo, aby se nikdo nemohl naučit jména popořadě, bez zapamatování jejich nositelů. 
Pokud se někomu podařilo vyjmenovat všechna jména správně, mírně povysunul židli z kruhu 
a ve hře pokračoval jeho soused. Protože jsme se v té době již znali, zahráli jsme si ještě vari-
antu s příjmeními, aby se mohlo náležitě projevit pravidlo o přemísťování.  

Po každé hře se udělalo krátké review, při kterém měli autoři pojmenovat, co se podařilo 
podle jejich představ a co by asi příště změnili, také se hovořilo o strategiích řešení, o poci-
tech, které v účastnících hra vyvolávala, dávaly se také návrhy na vylepšení či varianty her. 

Na závěr celé aktivity Urob si sám několik lidí konstatovalo, že je trošku překvapilo, že byli 
sami schopni vymyslet, byť krátkou, originální hru a že tedy nemusí spoléhat pouze na knihy 
či inspiraci od kolegů. 

Následoval brainstorming4, při kterém bylo úkolem účastníků navrhnout různé metody děle-
ní hráčů do skupin. Jednotlivé návrhy se psaly na tabuli, pak se vytvářely skupiny podobných 
způsobů a hledaly způsoby, které vedou ke stejně početným družstvům. Výsledkem bylo se-
                                                 
4 Brainstorming je metoda, jak vygenerovat hodně nápadů k zadanému problému, otázce, tématu. Základem je 
dobře a konkrétně zformulovat problém či otázku, na kterou hledáme odpověď. Nejprve se sepisují veškeré ná-
pady, které nás napadají k zadané otázce. V této fázi je zcela zakázáno jakkoli hodnotit nápady ostatních či svo-
je. Cílem  je  také vypnout autocenzuru, protože se stává, že nápadu, který mi přijde nerealizovatelný či nesmy-
slný, se může chytit někdo jiný, kterému to něco připomene.  Technicky: nápady je třeba zapisovat tak, aby na ně 
všichni dobře viděli, zapisovatel by neměl nápady přeformulovávat, v roli zapisovatele je možné lidi vystřídat, 
aby i zapisovatel měl šanci dát své návrhy. Ve skupině, kde tato metoda není úplně zaběhlá, je dobré, aby někdo 
diskuzi trošku řídil, tj. nepovolil hodnocení nápadů, staral se, aby všechny byly zapsány, … Tato první fáze by 
měla trvat alespoň 10-15 minut, protože často po prvním přívalu nápadu dojde ke krátkému útlumu a další nápa-
dy přichází s opadnutím autocenzurních bloků později. Druhou fází brainstormingu je třízení, hodnocení, škatul-
kování, … a další práce se získanými nápady. Obě fáze by měly být zřetelně odděleny. 
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stavení následujícího seznamu (pozn. v písemných materiálech Metody vytvoření skupin 
nejsou uvedeny, neboť se vytvářely na místě. Jsou tam však zmíněny.) 

Metody vytvoření skupin (Pozn.: Vzhledem k tomu, že se ně-
kdy jednotlivé metody obtížně  popisují, používám v následují-
cím textu slovo „družstvo“ pro výslednou skupinu potřebnou do 
hry) 

- soutěž, hra (např. Molekuly, Kámen-nůžky-papír, apod.) 
- náhodné losování (pomocí tzv. losovátek, kartiček na 

pexeso, apod.) 
- řízené losování (vedoucí vhodně a nepozorovaně mani-

puluje s losovacími kartičkami tak, aby se třeba do jed-
noho družstva nedostalo příliš mnoho silných osobností 
na úkor druhého družstva, nebo aby spolu v družstvu nebyli největší darebáci třídy, 
apod.) 

- vlastní výběr 
- přeházený vlastní výběr (např. potřebuji-li rozdělit hráče na dvě družstva, nechám udě-

lat dvojice, ty pak rozdělím) 
- vlastnosti (účastníci si vyberou jednu z vlastností: rychlý, líný, obratný, přemýšlivý 

apod., pak z každé této skupiny jde jeden do družstva) 
- předem připravený seznam 
- direktivní volba (např. ukázáním rukou rozdělit skupinu na dvě družstva) 
- rozpočítávání 
- vytvoření libovolné škály z účastníků (podle velikosti, data narozenin, atd.), pak roz-

počítání 
- náhodně 
- podle toho, jak účastníci sedí/stojí 
- zadat cíl/úkol, účastníci si sami vyberou družstvo dle svého zájmu 
- družstvo si postupně volí kapitáni (O tomto způsobu se chvíli diskutovalo a někteří z 

účastníků popsali vlastní nepříjemné pocity z toho, když si je do družstva nikdo dlou-
ho nevybíral. Proto tuto metodu příliš nedoporučujeme.) 

Program tohoto dne ukončil opět závěrečný rituál se svíčkou. Tentokrát mohl každý říci, co 
bylo během dnešního dne pro něj významné a co by si chtěl z dnešního dne zapamatovat. 

Neděle 29.5. 
Masáž rukou 
Po snídani byli účastníci požádáni, aby si zavázali oči a byly z nich vytvořeny dvojice. Jeden 
z dvojice dostal na ruce trochu krému a jeho úkolem bylo namasírovat druhému ruce. Po chví-
li se role vyměnily. Během celé aktivity se nesmělo mluvit, účastníci dostali pokyn sledovat 
své pocity a případně se pokusit zjistit identitu druhého z dvojice. 

Po skončení aktivity opět proběhla krátká reflexe - otázky: Jak jste se cítili? O čem jste během 
masírování přemýšleli? Bylo příjemnější masírovat nebo být masírován? Poznali jste, kdo je 
vaším partnerem? Pocity účastníků byly různé - někomu se to líbilo, pro někoho bylo překva-
pivé, když podle rukou zjistil, že jeho partnerem je také muž, někomu bylo nepříjemné, že se 
má současně naladit na masáž a současně přemýšlet, kdo je jeho partnerem (pokyn zjistit 
identitu byl možná příliš silný), někomu byla celá aktivita nepříjemná, neboť je spíše „bezdo-
tykový“. 
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Po této aktivitě následovala opět trocha teorie. Pokračovali jsme v diskuzi o fázích zážitkové 
aktivity. V rámci fáze akce jsme diskutovali o pravidlech bezpečnosti – nejen fyzické, ale i 
psychické a sociální. Zastavili jsme se u pravidla STOP – tedy pravidla, pomocí něhož může 
každý rozhodovat o své účasti či neúčasti na aktivitě. Na toto téma se rozvinula diskuze o 
tom, co dělat v případě, kdy by někdo tohoto pravidla zneužíval – tedy co dělat s dětmi, které 
nechtějí pracovat, nechtějí dělat nic. 

Zazněly různé náměty na řešení situace: 

- zastavit aktivitu, formulovat problém (zviditelnit ho), rozebrat, přenést zodpovědnost 
za to, co dělají, na účastníky 

- ptát se dětí, co chtějí, proč jsou na kurzu/chodí do školy, co chtějí docílit a zda jejich 
chování tomu odpovídá 

- jde-li o projev lenosti, zkusit motivovat (hledat cesty jak motivovat, přizpůsobit pro-
gram zájmům) 

- jde-li o strach, tak ho respektovat, vyvinout „tlak střední velikosti“ = vyzvat k pokusu 
překročit své hranice, nabídnout pomoc. Nikdy ale nezesměšňovat toho, kdo se bojí. 

V podobné situaci se projeví přístup učitele či vedoucího – zda používá spíše tzv. tradičnější 
přístup nebo tzv. alternativní přístup (viz materiál Dva základní přístupy ke vzdělávání a 
výchově). Jednotlivé charakteristiky obou přístupů dostali účastníci na kartičkách a jejich 
úkolem bylo je rozdělit do příslušných kategorií. Pak jsme hovořili o tom, zda je pravda často 
zmiňované tvrzení, že tyto dva přístupy jdou vždy proti sobě, ale i o přetížení osnov, vyžado-
vání vědomostí nikoliv dovedností u přijímacích zkoušek, atd. Také o tom, že rozhodování 
mají často v rukou lidé se spíše tradičnějším přístupem k výuce. 

Na další aktivitu jsme se přesunuli do lesa. Účastníci se měli bez mluvení postavit do řady 
podle toho, jak dlouho učí. Pak byli rozpočítáni do dvou skupin.  

Křížovka 
V lese byla poházena písmena, hráči měli dvě minuty na sesbírání písmen (nosit mohli vždy 
jen jedno písmeno) a další tři minuty na poskládání co nejvíce smysluplných slov. Slova se 
směla křížit, ale všechna musela dávat smysl shora dolů nebo zleva doprava. Za každé slovo 
získala skupina tolik bodů, kolik mělo slovo písmen, za každé nepoužité písmeno se bod odčí-
tal. Při skládání se neuznávala citoslovce, zkratky a vlastní jména. V prvním kole se používala 
jen písmena, ve druhém kole se mohly použít i číslice (libovolná část ze začátku jejich názvu, 
pokud docházelo ke křížení na číslici, musela obě slova využívat stejnou část číslice).  

Krátká reflexe hry byla zaměřená na použitou strategii obou týmů. 

Pak jsme se opět vrátili k Přípravě hry, tentokrát k reflexi. Účastníci uvažovali o tom, 
v čem je reflexe důležitá. Dospěli k těmto nápadům: 

- lidé se poznají 

- někdo dokáže naformulovat to, co já cítím a nedovedu říci 

- něco se naučím 

- uvědomím si, že někdo to mohl cítit úplně jinak 

- připomenu si, o co šlo, lépe si to pamatuji 

- dá se prostor, není to diktatura 

- otvírají se vrátka úplně jinam, k jiným tématům 
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- učitel se dozví víc o dětech 

- může se objevit potřeba změny pravidel hry 

- učitel se dozví, že jeho cíle neodpovídají tomu, co si skutečně odnášejí účastníci 

- děti se učí navzájem vyslechnout, formulovat myšlenky 

Závěr diskuze tedy byl, že reflexe je důležitá jak pro vedoucího, tak pro účastníky. Není vždy 
vhodné ji zařadit přímo po hře, někdy je lepší ji nechat na později (např. po silné aktivitě mů-
že být reflexe až druhý den, aby se aktivita nechala doznít a neměnila se atmosféra). Vždy je 
ale třeba vycházet z cílů, z toho, proč to dělám. Vedoucí by měl na reflexi vyhradit potřebný 
čas. Snažit se, aby nebyla násilně přerušována (např. obědem).  

Námět Ireny – požádat vedení školy o spojení rodinné a občanské výchovy do dvouhodinov-
ky, aby byl ve vyučování dostatek času na podobné aktivity s dětmi i jejich následnou reflexi. 

Zdeňka pak rozdala materiál o Kolbově cyklu učení, ze kterého je vidět, že reflexe je přiro-
zenou a nezbytnou složkou procesu učení, a materiál o reflexi, který  obsahuje různé metody 
reflexe, ale také to, co reflexe není. Připomněli jsme si, že některé z těchto metod jsme v prů-
běhu víkendu zažili.  

Pak už jsme šli na oběd a sbalit si věci. V průběhu oběda se Leoš ptal, kdo z účastníků by 
měla zájem o případné pokračování kurzu příští rok. Potěšilo nás, že se přihlásili všichni. 

Těsně před odchodem jsme ještě všichni poděkovali kuchařům za jejich starostlivost, rozlou-
čili se společným „ahoj“ v kruhu a pospíchali na vlak. 

Přílohy: 
Literatura 

Pravidla hry Civilizace 

Písemné materiály 

Jídelníček 

 

Závěrečnou zprávu zapsala: Irena a Zdeňka 

 

 

Realizační tým:  

- Irena Koudelková – zadavatel za projekt Heuréka 

- Zdeňka Broklová, Veronika Nohavová, Jakub Zvěřina – lektoři 

- Radko Pöschl, Věra Koudelková – kuchyně, dobrá nálada a mnoho dalšího 
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Literatura, která se nám osvědčila: 
 

Bakalář, E. (1987): I dospělí si mohou hrát, Praha 

Bakalář, E. (1989), : Psychohry, Praha 

Brtník, J., Neuman, J. (1999): Zimní hry na sněhu i bez něj, Portál, Praha 

Činčera, J., Caha, M., Kulich, J. (1996): Hry a výchova k trvale udržitelnému rozvoji, sborník 
simulačních her s enviromentální tematikou, vydal Brontosaurus Praha 7 

Fischer, R. (1997): Učíme děti myslet a učit se, Portál, Praha 

Hanuš, R., Hrkal, J. (1999): Lanové překážky a lanové dráhy, Hanex, Olomouc 

Hermochová, S. (1994, 1995): Hry pro život 1. a 2. díl, Portál, Praha 

Hermochová, S. (2004): Hry pro dospělé, Grada, Praha 

Hoppeovi, S. a H., Krabel, J. (2001): Sociálněpsychologické hry pro dospívající, Portál, Praha 

Hora P. a kol. (1984): Prázdniny se šlehačkou, Praha 

Hrkal, J., Hanuš, R. (2000): Zlatý fond her II., Portál Praha 

Chour J. (2000): Receptář her, Portál, Praha 

Kirst, W., Diekmeyer, U. (1998): Trénink tvořivosti, Portál, Praha 

Kolektiv autorů (1990), Zlatý fond her, Mladá fronta, Praha 

Kopřiva, K. (2000): Lidský vztah jako součást profese, Portál, Praha 

Luckner, J., Nadler, R. (1997): Processing the experience, Kendall/Hunt Publishing company, 
Dubuque (Iowa): 

Lukášek, J. (1997): Velké táborové hry, Arca JiMfa, Třebíč  

Neuman, J. (1998): Dobrodužné hry a cvičení v přírodě, Portál, Praha 

Portmannová, R. (2000): Hry pro tvořivé myšlení, Portál, Praha 

Silberman, M. (1997): 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Portál, Praha 

Zapletal M. (1985): Velká encyklopedie her, Olympia, Praha 

 

Několik internetových odkazů: 

http://www.hra.cz/   - projekt  Hra 2000, server s velkou databází her a dalšími materiály 

http://sova.fbm.vutbr.cz/   - stránky Instruktorů Brno 

http://www.psl.cz/   - Prázdninová škola Lipnice 

http://www.hnuti-go.cz/   - Hnutí Go 

http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/hry/   
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Pravidla hry Civilizace 
 

Herní území představuje kontinent rozdělený na jednotlivá území, která se každý tým (civili-
zace) snaží co nejvíce ovládnout. Na začátku hry ovládá každá civilizace jedno území. území 
je vyznačeno kolíkem s fáborkem v neutrální barvě nebo barvě civilizace, která dané území 
vlastní.  

Celá hra je rozdělena na 15 minutová kola. V každém kole musí civilizace za každé své území 
odvést na MNV tzv. výživné, tj. suroviny v hodnotě 60 kalorií za každé ovládané území. Po-
kud civilizace výživné nezaplatí, ztrácí příslušná území. Obživu (a tedy i kalorie) je možné 
získat dvěma způsoby: 

1. Pěstování obilí nebo brambor 
Na každém území může civilizace osít dvě pole = zapíchnout špejli s příslušným obrázkem = 
semenáček, který si vyzvedne v JZD. Při osetí se vždy k plodině zapíchne tolik kousků špejle 
(hnojiv), kolik je třeba zalití. Při zalévání jsou špejličky odstraňovány a tím je vidět, kolikrát 
bylo které pole již zalito. Sklidit pole smí jen příslušník civilizace, která vlastní dané území. 
Osít pole lze maximálně třikrát za kolo. 

 

Rostlina Energetická hodnota Počet zalití 

brambor 20 kalorií. 6 konví 

Obilí 10 kalorií 4 konve 

 

2. Chov zvířat 
Na každém území může civilizace vybudovat jednu hospodářskou budovu. Aby mohla civili-
zace postavit budovu, musí mít aprobovaného architekta, který si na MNV vyzvedne její plá-
ny = opět špejle s příslušným obrázkem. Architekt smí každé může zadat ke stavbě maximál-
ně jednu budovu. K postavení každé budovy je třeba donést 8 kamenů. Pokud je  příslušná 
hospodářská budova hotova, lze v ní dané zvíře vykrmovat. Selátka, telátka a kuřátka k výkr-
mu (představovaná opět špejlí s obrázkem) jsou k dispozici opět v JZD. V každé budově lze 
vykrmit maximálně tři zvířátka za kolo. 

 

Název zvířete Energie Výkrm Chovatelská budova 

Slepice 50 kalorií 2 x obilí Kurník 

Vepř 100 kalorií 4x brambor Vepřín 

Kravička 80 kalorií 2x obilí 2xbrambor Kravín 

 

Vzdělání 
Civilizace může získat výhody tím, že bude mít vzdělané obyvatelstvo. Na začátku hry mají 
všichni základní vzdělání, které jim umožňuje buď přinést z jezírka (lavór s vodou) jednu 
konev vody (každý hráč má svůj kelímek) nebo z blízkého „kamenolomu“ jeden stavební ká-
men. 
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Každý jedinec se může rozhodnout pro některá z následujících povolání (povolání jsou mu 
zaznamenávána do jeho studijního výkazu, v každém kole smí hráč vystudovat pouze jeden 
obor/školu): 

 

Učební obory – zajišťuje Místní odborné učiliště: 

Zahradník 

Zkouška: vystřihovánky kytiček 

Výhoda: Je schopen přinést dvě konve vody najednou (dostane druhý kelímek). 

Chovatel (daného druhu zvířete) 

Zkouška: 

Výhoda: Pro chov daného zvířete mu stačí polovina surovin. 

Zedník: 

Zkouška: složit kostku ze skládačky HappyCube 

Výhoda: Může nosit na stavbu budov dva kameny. 

 

Gymnasium - maturita 
Zkouška: početní test 

Výhoda: nutné pro vstup na VŠ 

 

Vysoká Škola: (nutnou podmínkou je získaná maturita) 

Architekt 

Zkouška: stavba věže ze sirek z jedné krabičky 

Výhoda: Může zahájit stavbu budovy (viz výše) 

Zootechnik 

Zkouška: přinést rostliny ze seznamu 

Výhoda: na 1 poli může zasadit 2 plodiny stejného druhu, obě plodiny jsou zalévány 
naráz (zalévá se pole, ne plodina) 

Generál 

Zkouška: hod ringo kroužky na cíl nebo běh 

Výhoda: každé kolo může obsadit jedno zatím neobsazené území 

 

Na konci hry se sečtou body podle následující tabulky: 

Obsazené území +10 b. 

Akademický titul +5 b. 

budova +5 b. 

Všechny budovy +10 b. 
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Všechny tituly +10 b. 

nadprodukce 1b za každých 50 kalorií. 

 

 

Vítězí družstvo, které má na konci nejvíce bodů. 

 

 

☺ Janička: „Nemám maturitu, zalévám a jde mi to.“ 

 

   

   

 



Materiál pro seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky“  pro projekt Heuréka 
Malá Hraštice, 27. – 29. května 2005 

Zdeňka Broklová (zdenka.broklova@mff.cuni.cz) 

Dva základní historické přístupy ke vzdělávání a výchově1 
( dle Tonucci: Vyučovat nebo naučit?)  

 

Tradiční školství 
Reformní školství (přelom 19.-20.stol.) 

Alternativní školství (60.léta-deschooling) 
Inovativní školství (80.léta-souč.) 

Bipolární přístup (učitel-žák) Substanciální přístup (učitel a žák se snaží     
společně dosáhnout daného cíle) 

Nomocentrismus (nomos = pravidlo, zákon, 
norma) Pedocentrismus (paidos = dítě, žák) 

Pedagog jako „Logotrop“ (uplatňuje pravidla) Pedagog jako „Paidotrop“ (průvodce) 
Transmisivní škola Konstruktivní škola 

Pedagog je ten, kdo dává dítěti rozum Pedagog do dítěte nic nevkládá, ale pomáhá 
mu brát si ( „pomoz mi, abych to dokázal“) 

Informativní pedagogické působení 
Formativní pedagogické působení 

(uzpůsobení prostředí, přestrukturování 
kognitivních znalostí) 

Materiální vzdělání (cílem je suma faktických 
poznatků) 

Formativní vzdělání (cílem je rozvoj 
osobnosti) 

Dítě neví (neumí) a do školy přichází, aby se 
vše naučilo 

Dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo 
nad svými poznatky, aby je organizovalo, 

prohloubilo, obohatilo a rozvinulo – a to ve 
skupině se svými vrstevníky 

Pedagog ví (umí) a do školy přichází, aby 
naučil toho, kdo nic neví 

Pedagog zajišťuje, aby každý žák mohl 
dosáhnout co nejvyšší možné úrovně 

(kognitivní, sociální, operační) za účasti a 
přispění všech 

Inteligence je prázdná nádoba, která se 
naplňuje postupným kladením poznatků na 

sebe 

Inteligence je určitá oblast, která se 
modifikuje a obohacuje restrukturováním 

Všichni žáci jsou stejní; je bráněno různosti 
(slepý se slepými, neslyšící s neslyšícími…) 

Stavíme na různosti a rozmanitosti (normální 
děti vyučovány s handicapovanými) 

Uzavřenost a separace před vnějším světem Škola se snaží být otevřenou i vnějšímu světu

Staví se na novosti a překvapení (pedagog má 
moc plynoucí z toho, že ví to, co žáci ne) 

Vychází se z blízké zkušenosti ( např. 
zeměpis-začíná se u místa ze kterého děti 

pochází- regionem…) 
Mezi těmi kdo nevědí, nemůže být žádná 

(smysluplná) komunikace Snaha, aby žáci zaujímali svůj názor 

Pedagog je garantem znalostí, pravdy, obsahu Pedagog je garantem metody – facilitátorem, 
stojí v pozadí 

Školní hodnocení je měřením žáka  
v 19. století: Rakousko-Uhersko, Španělsko, 

Francie, Itálie, … v 19. století: Skandinávie, Anglie, … 

Učitel jako hrnčíř Učitel jako zahradník 
 

                                                 
1 převzato z: Švec J. a kol. (2004): Materiály k semináři „Outdoorové“ aktivity jako jedna z metod zážitkové 
pedagogiky, Praha 
 



Materiál pro seminář „Ochutnávka ze zážitkové pedagogiky“  pro projekt Heuréka 
Malá Hraštice, 27. – 29. května 2005 

Zdeňka Broklová (zdenka.broklova@mff.cuni.cz) 

Týmové role1 
 

Předseda (Vedoucí)  
  - klidný, dominantní, stabilní  
Koordinuje tým, vede ho k spolupráci a k dosazení cílu. V diskuzi nedominuje, 
jeho příspěvkem je položení správných otázek. Jeho vedení spočívá zejména v 
sociální rovině.  
 
Navrhovatel (Režisér) 
  - činorodý, impulzivní, dominantní  
Navrhuje a řídí práce v týmu. Vyžaduje akci, žene tým k vyšší produktivitě.  
 
Novátor (Chrlič) 
  - inteligentní, individualistický  
Přichází s novými nápady a podněty, s originálními řešeními. Má velkou 
představivost a je zdrojem inspirace pro celý tým. Zajímají ho jen globální 
náhledy, žádné detaily.  
 
Upozorňovatel (Rejpal, Kritický analytik) 
  - racionální, stabilní, skeptický  
Nejobjektivnější člen v týmu, poskytuje detailní analýzy, hodnotí nápady a varuje 
před chybami. Není příliš nadšený.  
 
Organizátor (Tahoun) 
  - svědomitý, disciplinovaný  
Stará se o to, aby nápady a rozhodnutí byly transformovatelné do konkrétních úloh 
a zajišťuje, aby byly realizovány. Pracuje systematicky, má rád pevné struktury.  
 
Objevovatel (Shánil) 
  - společenský, čilí, přátelský  
Shromažďuje informace, nápady, navazuje kontakty, získává podporu z venku. 
Nejlépe se mu daří pod tlakem, je dobrý improvizátor.  
 
Podporovatel (Hasič) 
  - citlivý, mírný  
Je dobrým posluchačem, rozvíjí nápady, všímá si potřeb a problému ostatních, 
podporuje je. Pomáhá vytvářet dobrou atmosféru v týmu.  
 
Dokončovatel (Dotahovač) 
  - tichý, pečlivý, úzkostlivý  
Stará se o to, aby se dodržoval řád a časový plán. Do detailu vše kontroluje. Dává 
pozor, aby se na nic nezapomnělo. 
 

 
• potřebné zastoupení všech rolí 
• více zástupců stejné role projektu škodí („příliš mnoho režisérů“) 
• většinou 2 role dominantní, 2 role zcela v pozadí, zbytek střední pásmo 

                                                 
1 dle R. Meredith Belbin, Týmové role v praxi 
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Fáze přípravy a uvedení hry 
 
 
 

 

Cíl hledat, diskutovat, konkretizovat 

   

 

Příprava 
rozmyslet, naplánovat, vyzkoušet, 

připravit, nakreslit, napsat, 
rozstříhat, rozmístit, vytisknout 

   

 

Motivace lákat, přesvědčovat 

   

 

Instrukce vysvětlovat, odpovídat, ptát se 

   

 

Akce 
řídit, koordinovat, hlídat, pomáhat, 

provázet, dohlížet, zapisovat, 
pozorovat, hrát 

   

 

Reflexe diskutovat, vnímat, přemýšlet, 
poslouchat, promítat, vyjadřovat  

   

 
Evaluace ohlédnout se, zhodnotit, poučit se 
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Jak motivovat a instruovat 
 

Motivace1 
- výzvou, možností získat zkušenost 
- humorem, recesí 
- atmosférou, „zápalem“ lektora 
- navozením atmosféry příběhem, scénkou, čtením, promítnutím filmu, hudbou, … 
- postavením účastníků do role 
- odměnou 
- vhozením do hry 
- podílem na přípravě 
- čistým nadšením 

 

Instrukce 
1. metainstrukce – př: Vysvětlování bude delší, můžete se posadit. Pravidla jsou dost 

komplikovaná, poslouchejte pozorně. Nejprve vysvětlím, pravidla, potom bude čas na 
dotazy. Ke hře budete potřebovat …, přineste si to. … 

2. vlastní instrukce - doba trvání, rozdělení do skupin, cíl hry (výhra/splnění 
úkolu/souboj s časem/užít si to/…), pravidla, tresty za jejich porušení, doba trvání, 
ohlášení začátku a konce (synchronizace času), další signály, povolené pomůcky, 
odměna 

3. dotazy (mohou být až v průběhu, ale tím mohou znepřehlednit výklad pravidel) – dát 
dostatečný čas, ptát se může i lektor (opakování pravidel, ujistit se, že bylo 
pochopeno) 

 
poznámky a doporučení 

- dbát na logickou strukturu, používat náčrtky, schémata, poznámky na tabuli/papír 
- u složitějších her doporučujeme pravidla pečlivě sepsat a spíše je „číst“ 
- starším hráčům lze tištěná pravidla rozdat předem 
- je vhodné si rozmyslet, co účastníkům nechci prozradit předem 
- důležité věci opakovat, u komplikovanějších pravidel požádat účastníky o shrnutí či 

reformulaci  
- všechna pravidla nemusí být známá předem, mohou se objevovat postupně při hře, ale 

pozor, aby to nebylo vnímáno jako podraz ze strany lektorů 
 
 
V rámci instrukce lze prozradit cíl či zaměření aktivity – zcitlivění, zaměření pozornosti (tzv. 
front loading): př.: V této aktivitě budete mít možnost si vyzkoušet …, V následující hře budete 
používat …, snažte se sledovat, jak Vám to jde.  
 
 
Metody vytvoření skupin: 

                                                 
1 Pelánek R (2003): Rukověť instruktora, online: http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/hry/ [cit. 25. 5. 2005] 
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Reflexe 
= review, zpětná vazba, rozbor, debriefing, processing, … 

K čemu dělat reflexi? 
Experience is not what happens to you; it is what you do with what happens to you. 

Aldous Huxley 

Různé metody reflexe1 
- před aktivitou (front loading, zcitlivění) - co můžeme očekávat, o čem to bude, jak 

budeme dobří, co se snažit dělat/nedělat, čeho si všímat, … 
- „teploměry“ a další škály – ukázat rukou, na prstech, stoupnout si na dané místo 
- diskuze ve velké skupině – otevřené fórum, kladení otázek,  „kolečko“ odpovědí 

(jedním slovem/větou, určit na dané škále) 
- diskuze v menších skupinkách (3-4 lidi) 
- rozhovor ve dvojici – více osobní a bezpečné, více času na každého 
- doplňování textu, začátků vět (pracovní listy) 
- psaní deníků – volné psaní, psaní na zadané téma, odpovědět dané otázky, sdělit 

předem, zda se texty budou zveřejňovat (celé, části, dobrovolně) 
- osamění – dát čas na zpracování zážitků 
- videonahrávka 
- využití pozorovatelů  
- diskuze v akváriu – polovina lidí sedí ve vnitřním kruhu a diskutuje o 

aktivitě/problému/tématu a druhá polovina sedí ve vnějším kruhu a tiše pozoruje, 
potom se vymění a pozorovatelé diskutují o diskuzi, kterou viděli, potom se opět 
vymění, aby se první část mohla vyjádřit ke slyšenému, na závěr lze otevřít diskuzi se 
všemi 

- výtvarné techniky – kreslit/namalovat/vymodelovat… své působení v aktivitě, své 
pocity, pohled na sebe, … 

 

Několik doporučení 
- připravit si otázky i způsob strukturování předem  
- otázky by měly vybízet k delším odpovědím než k pouhému přitakání (otevřené 

otázky, otázky typu Co? Jak? Kde? Kdy? Kdy? Proč asi?), neměly by být návodné 
(tj. podsouvat očekávanou odpověď) 

- předem stanovit pravidla diskuze, připomínat jejich dodržování 
- moderovat diskuzi tak, aby dostali slovo i méně průbojní účastníci 
- reflexe musí být vhodně zařazena do programu 
- zařídit vhodné prostředí, nerušenost, vhodnou délku 
- udržet diskuzi na věcné rovině, zabránit osobním útokům 

Co není reflexe 
- lektoři vysvětlí, o čem hra byla 
- poučování účastníků a udílení rad (na důležité věci by si měli účastnicí přijít sami) 
- obhajování, jak hra byla skvělá a účastníci ji nepochopili 
- psychologický rozbor účastníků nebo hry 

                                                 
1 Luckner J., Nadler R. (1992): Processing the Eexperience, Kendall Hunt Pub Co, Iowa, USA 
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Kolbův cyklus učení 

Konkrétní zkušenost
zážitek

Reflexe, sdílení, 
ohlédnutí

Zobecnění, transfér,
přestavba

Aplikace,
experimentování, 

plán změn

Nová zkušenost
zážitek

 
Styly učení 

1. Aktivisté – plně a bez předpojatosti se zapojují do nových zkušeností a zážitků a libují 
si v nových úkolech. 

2. Přemítaví (reflektivní styl) – stojí v pozadí a pozorují nové zkušenosti a zážitky 
z různých úhlů. Shromažďují údaje, zkoumají je a pak docházejí k závěru. 

3. Teoretici, kteří upravují a aplikují svá pozorování ve formě logických teorií. Mají 
sklon k perfekcionismu. 

4. Pragmatici, kteří dychtí vyzkoušet nové myšlenky v praxi, chtějí vidět, zda to 
funguje. 

Zónová koncepce učení 
 

Zóna komfortu: bezpečná, známá, běžná, 
spolehlivá, bez rizika, pohodlná, předvídatelná, 
vhodná 
 
Zóna ohrožení: neznámá, nebezpečná, 
nepředvídatelná, neočekávaná, riziková 
 
Zóna stresu (hrana): růst, nový úspěch, 
„zkrocené“ území, napětí, růst sebehodnocení 
 
 

- pohybovat se po hraně 
- do hry vstupují i silné emoce 

 

Zóna komfortu,
bezpečí, nudy

Zóna ohrožení, paniky, 

Zó
na

 stresu, učební diskom
fort
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- Bezpečnost účastníků 

Fyzická bezpečnost 
- seznámit se předem s fyzickými omezeními a kondicí účastníků (dotazník) 
- v průběhu kurzu informovat účastníky o vhodném oblečení, u dětí důsledně 

kontrolovat a provádět i prevenci (mokré boty, převlékání, náhradní oblečení, …) 
- (neobvyklé) pohybové aktivity předem vyzkoušet (na sobě) 
- pečlivě prozkoumat a případně upravit terén (pařezy, větvičky, sklo ve vodě, …) 
- seznámit účastníky s pravidly bezpečnosti a trvat na jejich dodržování 
- jasně určit zdravotníka (s příslušnou kvalifikací), mít dobře vybavenou lékárničku 
- před a během programu nepožívat alkohol a návykové látky, během aktivit nekouřit  
- v noci v nepřehledném terénu neběhat 
- koupání pouze ve známém terénu, předem je třeba ověřit plavecké schopnosti, dozor 

alespoň tří lidí (jeden ze břehu, jeden ve vodě) 
- při pohybu po silnicích dodržovat dopravní předpisy a dbát zvýšené opatrnosti 
- používat ochranné pomůcky, při fyzicky náročnějších hrách odložit řetízky, hodinky…  
- fyzicky náročné programy nedělat těsně po jídle, dbát na rozcvičení 
- na uvádění speciálních aktivit (horolezectví, vodáctví, lanové překážky, …) je třeba 

mít  speciální kurz, pokud zvete odborníka, ověřit si, že má platnou licenci a 
dostatečné zkušenosti 

Psychická bezpečnost 
   (obtížnější na uhlídání) 

- každý má právo neúčastnit se jakékoli aktivity = pravidlo STOP a lektoři by to měli 
respektovat (challenge by choice) 

- dbát na uvolněnou a vstřícnou atmosféru během programu 
- zvažovat zpětné vazby, dbát na převahu kladných 
- při neúspěchu v aktivitě zabránit hledání konkrétního viníka, ale rozebrat co fungovalo 

a co příště udělat lépe 
- pravidlo: Zde řečené (osobní, intimní informace) se nevynášejí ven (pravidlo „tady a 

teď“) 
- dostatečná odborná průprava a zkušenosti lektorů 

Sociální (vztahová) bezpečnost 
   (obtížnější na uhlídání) 

- zmapovat si vztahovou situaci před akcí 
- na počátku akce společně s účastníky stanovit „pravidla společného soužití“ a 

připomínat jejich dodržování (př. chodit včas, mluví jenom jeden, vypnout mobil, 
pravidlo STOP, nevynášet informace, dobrovolnost, …) 

- lektoři by měli pečovat o přátelskou atmosféru, vyzývat k toleranci (každý jsme jiný, 
každému se líbí něco jiného, …) 

- lektor by se měl zastat účastníka, který nechce jít do aktivity – je to normální 
- citlivě vést rozbory a další diskuze, tlumit emoce mezi účastníky, snažit se o věcnou 

diskuzi, popis chování, vyvarovat se hodnocení 
- pozor na „praní špinavého prádla“ – lze k tomu dát prostor, ale s rozmyslem 
- lektoři by se měli pohybovat mezi účastníky i ve volném čase, aby měli přehled o 

náladě a situaci v celé skupině 
- lektor, který právě nevede aktivitu, má čas na sledování vztahů ve skupině a případnou 

intervenci 



Jídelní lístek 
pátek  
   Co přivezl vlak. 
večeře:  Chlupatý chleba na trávě, sůl, tšaj. 
 
sobota  
snídaně:  Místní obzvláště vypečené, dochucené dle nabízených chutí. 
   βkaroten 
oběd:   Poblívka z francouzských mušliček, 

nebezpečně nudné nudle, ozvláštněné kukuřičným zrnem. 
večeře:  Připlavala na náš bochník či ten ji radši vyplašil, 
   případně jiná matlanina na Boží dar. 
 
neděle  
snídaně:  Tradiční pletenice netradičně trávená. 
oběd:   gHUIAjda s točeným a uvařenou, chléb. 
   inženýr R.Piš do vlaku na posilněnou 
 
královské dělení toho co zbude 
 

V meziPŘESTávKách OČEKávejte přívAL 
(nejen) OVOce a zeLENINy. 

 
 

Změna vyhrazena dle momentální 
nálady kuchyně. 

 
Za případné následky konzumace našich pokrmů odmítáme nést rizika. 

 

Doporučujeme dodržovat pitný režim. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


