
 

 
Hlavní oblast: Otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením a názorům 

Téma: Různé kultury, jak vycházet s jinými lidmi 

Ročník: 1. třída 

Rozvíjené kompetence: Otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením a názorům, 

respekt, aktivní naslouchání, jazykové a komunikační dovednosti 

Užité metody: Hra, diskuze, společný zápis 

OTEVŘENOST KE KULTURNÍ ROZMANITOSTI A 

K ODLIŠNÝM PŘESVĚDČENÍM A NÁZORŮM  

➢ Balíček ctností 

➢   Otázky k diskuzi 

 

Aktivita: Balíček ctností  

Cíl: Uvědomění si, které vlastnosti, postoje a ctnosti jsou důležité k tomu, 

abychom mohli dobře  vycházet s různými lidmi a abychom jim lépe porozuměli  

Pomůcky: arch papíru, fixy  

Postup: Děti si zahrají klasickou hru “Přijela tetička z Ameriky a přivezla...”: sedí 

v kroužku a jeden  řekne “Přijela tetička z Ameriky a přivezla...” a vymyslí si 

jakoukoli věc, kterou mohla tetička přivézt.  Pokračuje druhý, který větu i s danou 

věcí zopakuje a přidá další věc. Tak se pokračuje dál, děti si musí  vzájemně 

naslouchat a všechny věci postupně pamatovat. Po tomto úvodním kole, kdy děti 

vymýšlejí  jakékoli věci a kdy pochopí princip hry, následuje kolo, kdy děti musí 

vymýšlet nejrůznější vlastnosti,  postoje a ctnosti, se kterými se nejen v průběhu 

roku již seznámily. Po tomto kole, kdy si děti jednotlivé  vlastnosti, postoje a 

ctnosti připomenou, zapíší je na arch papíru. V návaznosti na aktivity a získané  

informace z tématu “Kulturní rozmanitost” diskutujeme nad těmito otázkami:  



 

 

 

Co kdybychom potkali člověka z jiné země s úplně odlišnou kulturou, než je ta 

naše? Jaké informace  by nás od něho zajímaly? Zkusili bychom mu přiblížit, jak 

to chodí v naší zemi? 

Můžeme mít i s těmito lidmi něco společného? Vzpomeň si na příběh o Mariam 

z Ugandy.  

Které vlastnosti, postoje a ctnosti z těch, které jsme napsali, jsou potřeba, 

abychom mohli dobře  vycházet s různými lidmi, třeba i s těmi, ke kterým 

nemáme tak blízko, jako k ostatním kamarádům, a  abychom jim mohli lépe 

porozumět? Zakroužkujte je.  

Mám některou z těchto vlastností, postojů nebo ctností také já? Kterou nemám 

a chtěl/a bych? V čem  se můžu zdokonalit? 


