
 

 
Hlavní oblast: Občanská uvědomělost 

Téma: pozdrav, pomoc, ohleduplnost 

Ročník: 1. třída 

Rozvíjené kompetence: občanská uvědomělost, respekt, tolerance k nejednoznačnému, empatie 

Užité metody: situační cvičení, diskuze 

OBČANSKÁ UVĚDOMĚLOST  

POZDRAV – POMOC – OHLEDUPLNOST  

➢ Pozdrav (Na různých místech obce/města – dané osoby v obci/městě)  

➢ Pomoc (Telefonní čísla - Co uděláš, když uvidíš…?)  

➢ Ohleduplnost (Jak se chováme v příslušné skupině?)  

POZDRAV:  

• Přiřaď druh pozdravu k obrázku. Jak se pozdravíš s člověkem na obrázku?  

(kamarádi, rodiče, starší lidi, 

pan farář)  

Ahoj  

Čau  

Dobrý den  

Pozdrav Pán Bůh  

• Odpověz, jak bys pozdravil/a. Jak pozdravíš 

na daných místech?

o Doma  

o Na poště  

o V kostele – pana faráře  

o V autobuse/ ve vlaku  

o Obecní úřad – městský úřad o U doktora  

o V obchodě  

o Ve škole – učitele, spolužáky,  kuchařky, 

školníka apod.  

 

 



 

 
POMOC: 

 

• Odpověz, kam se dovoláš, když vytočíš tato čísla. Znáš důležitá telefonní čísla? 

150 155 158 112 156  

Jak se zachází s těmito čísly? 

 

• Odpovědi a diskuze k otázkám. Co uděláš, když uvidíš…?  

…starou paní, která nese hodně tašek s nákupem a má problém vyjít schody do 

autobusu?  

…malé dítě, které kouká smutně kolem sebe a někoho hledá?  

…hádající se lidi, kteří na sebe pokřikují?  

…někoho, kdo bezradně chodí kolem dokola a něco hledá?  

…do tramvaje nastoupit těhotnou paní a není žádné volné místo k sezení?  

…někoho krást někomu něco z tašky?  

…pohozené odpadky kolem koše?  

OHLEDUPLNOST:  

• Diskuze na dané téma. Jak se chováme v dané skupině/ místě?  

Jak bychom se měli chovat v knihovně, abychom byli ohleduplní k ostatním?  

Jak bychom se měli chovat u doktora, abychom byli ohleduplní k ostatním?  

Jak bychom se měli chovat v tramvaji, autobuse nebo vlaku, abychom byli ohleduplní k 

ostatním? Jak bychom se měli chovat v kostele?  

Jak bychom se měli chovat v obchodě, abychom byli ohleduplní k ostatním?  

• Jak se chováme ve své obci/ svém městě – v okolí svého bydliště? 


