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klubovna

Ro ní období
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Po et ú astník

minimáln  2

V ková kategorie

te/píše

SOVA — VÍM SI RADY

D ti v dí, že se v život  mohou p ihodit situace, ve kterých si musí samy um t poradit a zavolat 
pomoc. Nesmí se t chto okamžik  bát a spoléhat na náhodu. Zárove  by se tedy m ly nau it zacházet s telefonem 
a správn  vzniklý problém ohlásit…

Motivace:

Zví átka se jednou sešla na kraji lesa a vypráv la si r zné p íb hy. Najednou slyší, že n co houká. 
Medv d Medula š ouchl do sovy a íká jí: „Pro  houkáš?“ Ale sova mu ekla, že nehouká a že si ji spletl s autem 
hasi . A  se po ádn  podívá, támhle na silnici práv  jedou. „Asi n kde ho í nebo n kdo pot ebuje pomoci,“ ekla 
ko ka iperka a pokra ovala ve vypráv ní. „To u nás v ulici zachra ovali hasi i sousedovi malého Mourka. Vylezl 
na strom a nemohl se dostat dol . Tak paní sousedka zavolala hasi m a oni p ijeli, p istavili ke stromu moc dlouhý 
žeb ík a jeden z hasi  po n m vylezl až nahoru a Mourka snesl v náru í zpátky na zem. Od té doby už si Mourek dává 
velký pozor, kam leze.“ Když ko ka skon ila své vypráv ní, všechna zví átka byla ráda, že to s malým kocourkem dob e 
dopadlo. „Je dob e, že ta paní v d la, komu má zavolat, aby Mourkovi mohli pomoci,“ ekla sova.

Legenda:

K tomuto metodickému listu je pracovní list C5A.
– karty s textem rozhovoru

Kelímky z automatu na nápoje (na kávu, aj, apod.), nit i tenký provázek. Kelímky mohou být i použité, ale m ly 
by být dob e vymyté (saponátem). K výrob  otvor  je možné užít n žky, ale šídlo i velká – „tkalcovská” – jehla je 
vhodn jší.

Pot eby:

Karty umístíme na r zná viditelná místa klubovny. D tem p i vstupu ekneme, že jejich úkolem je 
najít karty v klubovn . Kdo n jakou najde, vezme si ji a posadí se do kruhu uprost ed klubovny. Za hledání karet 
m žeme d tem p isoudit body ( i je odm nit n jakou drobností).

P íklady karet:

 Dobrý den.     V našem dom  ho í.

 Bydlím v ulici…     Jmenuji se…

 Stala se dopravní nehoda…   Práv  se nacházím…

Vyzveme d ti, aby se pokusily se adit karty tak, jak by m ly po sob  následovat, pokud bychom cht li na tís ovou linku 
oznámit n jaké nešt stí. Doporu uje se nejd íve íci, co se stalo, kde se to stalo a pak až jméno a p ípadný telefonní 
kontakt. Poté, co karty se adíme, necháme je ležet ve správném po adí na zemi nebo je p ipevníme na nást nku i 
pov síme kolí ky na prádlo na š ru. D tem do dvojice rozdáme provázek – délky cca 5 m a dva kelímky na vodu (sta í 
nap . ty z automatu na kávu). Do dna kelímku s pomocí instruktora vytvo íme malý otvor, kterým prostr íme provázek 
i nit a ud láme na konci uzlík, aby provázek nevypadl. Na opa ný konec provázku stejným zp sobem p ipevníme 

druhý kelímek. Takto dvojice vyrobila malý telefon. Když se provázek napne a p iloží si jej dv  d ti k uchu, mohou 
vyzkoušet, jak telefon funguje.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , ke komunikaci, sociální a personální.

Zbavit d ti obavy p ed voláním na tís ová ísla, posílit dovednosti ve využívání telefonu a získat 
telefonické kontakty na své kamarády a na vedoucí.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:

Práci s n žkami (šídlem, tkalcovskou jehlou) a lepidlem.

Pozor na formulování osobních informací d tmi do telefonu! Upozornit je na možná rizika. Dále je pot eba upozornit 
d ti na to, že výše uvedená ísla je možné volat pouze v nouzi!

Pozor na:

Sout ž v hledání karet v úvodu m že dít  za adit do pozice neúsp šného, 
proto mu p i hledání trochu pomáhejte. Umožníte mu tak zažít úsp ch 

a to je ta nejlepší motivace k další spole né innosti.

Pracovní list by m l jedinec se speci  ckými vzd lávacími pot ebami vypl ovat spole n  s instruktorem i s empatickým 
kamarádem. Lépe si pak uv domí spojitost ísel s obrázky a zapamatuje si d íve d ležitá telefonní ísla. 

Pozor na zápis jmen a telefonních ísel u dysgra  k ! Není-li písmo itelné, pomozte jim seznam p epsat do p ijatelné 
verze nebo jim seznam na základ  jejich zápisk  p ipravte v tišt né podob .

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

Pak už se m že za ít telefonovat. Možností je celá ada:
a) volání kamarádovi, aby si domluvili sch zku;
b) mohou si také vyzkoušet rozhovory typu – dovolal jsem se na íslo...? Ne tady je íslo…
c) tís ové volání – oznámení o nešt stí – navážeme tím na p edchozí aktivitu.

Pracovní list – Vím si rady

Úkoly:
1. P i a  správn  telefonní ísla k vozidl m.
2. Spoj budovu s vozidlem, které k ní pat í.
3. Víš, jak správn  telefonovat o pomoc? 

Vyst ihni a ve správném po adí nalep karti ky do prázdných ráme k .
4. Zapiš si telefonní ísla svých kamarád .

D ti mají za úkol r znými barevnými pastelkami p i adit k obrázk m správná telefonní ísla. A správná vozidla 
s budovami. V sou asné dob  je zavedena univerzální tís ová linka 112, a proto by si m ly uv domit, že by spojnice 
m la vést ke každému z obrázk . Otázce linky bezpe í 800 155 555 m žete v novat delší povídání – pro p ípad, že 
by ji d ti pot ebovaly.

Pokud d ti nejsou unavené, mohou pokra ovat zápisem telefonního ísla svých kamarád . Mohou kup íkladu chodit 
po místnosti. Když se dva hrá i potkají, p edstaví se a nadiktují si navzájem telefonní íslo.

Kdo si vyzkoušel…

Všichni se posadí na podlahu (koberec) a ptáme se d tí. Kdo odpovídá „ano“, a  se postaví, kdo „ne“, a  z stane sed t 
nebo ud lá d ep.
• Kdo telefonoval?
• Kdo telefonoval n jakému kamarádovi?
• Kdo už n komu pomohl zavoláním na telefon?
• Kdo už použil telefonní íslo 150, 155 i 158?
• Kdo už pot eboval íslo 112?

Dopln ní: Zajímav jší variantou m že být p edem domluvená návšt va hasi ské i záchranné služby spojená 
s krátkým povídáním o této innosti.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc a P ekonání.


