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ÍM JSEM JEDINE NÝ?

Víš, že hluboko v každém z nás je ukrytá zvláštní hv zda? Hv zda, která nás odlišuje od všech 
ostatních. Každý má svou osobní hv zdu. Možná jsou naše hv zdy r zn  velké nebo mají odlišné barvy, ale každý má 
v sob  hv zdu, která ho iní jedine ným. Poj me tuto zvláštní hv zdu najít.

Motivace:

Sví ky, lou e, kostýmy ( erné a bílé), pergameny s nápisy, p ehráva  s hudbou.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Prost edí – les osvícený sví kami, lou emi (pozor na bezpe nost), podbarveno pomalou medita ní 
hudbou. Na vymezeném území v lese se pohybují instrukto i – namaskované postavy s lou emi, erné a bílé, s názvy 
na pláštích:

erné: Lež, Závist, Pomluvy, Lhostejnost, Nevšímavost, Násilí, Nespln né sliby…
Bílé: Láska, P átelství, Pomoc, Odvaha, est, Spravedlnost, Ochota naslouchat…

D ti p ijdou do lesa spole n . Na cest  je zastaví postava Osud a ekne jim:

„Vstoupili jste do nitra lesa Osudu. Každý z vás musí projít jeho temnými zákoutími, aby na konci našel sv tlo, které ho 
povede dalším životem. Každý musí objevit svou schopnost, dar, který ho odlišuje od ostatních. Každý z vás má ve svém 
srdci temná zákoutí, tmavá místa, která mu nahán jí strach, o kterých nerad mluví, která ho budí ze spaní a tíží ho. Lež, 
p etvá ka, nespln né sliby, závist, pomluvy, násilí… Každý z vás má ale v srdci ukrytou i hv zdu. Hv zdu, která ho iní 
jedine ným, odlišuje ho od ostatních. Hv zdu, která svým jasem nakonec zažene vše temné a bude svítit na cestu vám 
i ostatním lidem kolem vás. Možná jsou vaše hv zdy r zn  velké, možná mají jinou barvu, ale každý v sob  svou hv zdu 
ukrývá. Poj me ji nyní najít.

Každý z vás nyní sám projde temnotou lesa Osudu. Na své cest  potkáte postavy. Jsou to stíny i sv tla vaší duše. Nevyhýbejte 
se jim, nebojte se jich, tak jako jsou stíny i sv tla sou ástí tohoto lesa, jsou v každém z vás. Pohlédn te jim odvážn  do o í 
a p emýšlejte. Znáte je? Už jste se s nimi setkali? Procházejte lesem, jak dlouho chcete. Nemusíte se jich bát, jsou to jen 
iluze. Možná se vás budou snažit svést na svou stranu. Je na vás, abyste se nyní rozhodli. Na konci své cesty se posa te 
a p emýšlejte. Zaže te stíny a hledejte sv tlo. Hledejte hv zdu vašeho srdce, která zá í ze všech nejjasn ji, která vás odlišuje, 
která vám bude svítit na cestu životem. Hledejte to dobré, co je ve vašem srdci, hledejte to, ím jste jedine ní a odlišní. Až 
najdete svou hv zdu, zav ete o i a p edstavte si, jak její zá  rozsv cuje vaše srdce, jak prostupuje vaším t lem a svítí na cestu 
všem ostatním. Až budete na konci, vezm te do ruky sví ku a po kejte na ostatní. Po celou dobu nesmíte promluvit. Nyní 
jd te, vydejte se na svou pou .“

D ti jeden po druhém prochází lesem. Potkávají postavy v pláštích. Nesmí se jim vyhýbat, musí si p e íst jejich jména 
a dívat se jim do o í, dokud se postavy samy neodvrátí. P i tom p emýšlí, jestli už se s nimi n kdy setkaly. Na konci 
sedí u ohn  a p emýšlí. Dokud všichni nemají sví ku, vše probíhá v naprostém tichu.

Když jsou všichni shromážd ni u ohn , p istoupí k nim op t Osud.

Osud: podá d tem zapálenou lou . „Toto je plamen Osudu. Zde každý zažehne svou svíci, plamen svého života, hv zdu svého 
srdce. Pak všichni za sebou projdete zp t lesem Osudu na po átek vašeho hledání. Soust e te se na své sv tlo, myslete na to, 
co vyjad uje a nechte tímto sv tlem rozzá it své srdce. P i cest  lesem uvidíte, jak vaše sv tlo zahání stíny do temnoty lesa, 
tak jako jste vymetli temnotu z vašich srdcí.

Na konci ze všech vašich hv zdi ek vznikne velké, zá ivé souhv zdí, protože když jste pohromad , vaše srdce jsou spojena 
láskou a p átelstvím.“

D ti jdou s odstupem za sebou zp t z lesa. Tmavé postavy jsou vzdáleny, cestu lemují bílé postavy s lou emi. Na konci 
je z ajových sví ek sestavený obrazec – každý zapálí svou sví kou jednu ajovku. Vznikne souhv zdí – srdce. 

Na záv r musí op t následovat re  exe – sdílení a ventilace pocit , kdo chce, m že se sv it s tím, co ve svém srdci 
našel, ím se odlišuje, co ho nejvíc charakterizuje.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální.

Sebere  exe, zamyšlení, meditace. P emýšlet o tom, co je dobré a co špatné, jak se s tím umím 
vypo ádat. Uv dom ní si vlastní jedine nosti. U it se mít se rád.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

V ková kategorie

od 6. t ídy/12+

Prostor

les za soumraku

Po et ú astník

15–20

Ro ní období

léto

as realizace

2 hodiny

as p ípravy

1 hodina
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Neklidné, hyperaktivní d ti mohou mít problém se p i meditaci u ohn  
soust edit – nechat je jít až mezi posledními, být jim nablízku, zklidnit 

je, obejmout – lépe se uvolní. Úzkostné d ti mohou mít strach z temného prost edí a vážné atmosféry – vedoucí nebo 
instruktor m že jít blízko nich, aby se cítily bezpe n .

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

Pokud hraje v tší po et d tí než 20, je lepší je rozd lit na skupiny, aby hru absolvovala každá zvláš  – 
jinak hrozí, že d ti na za átku a na konci budou dlouho ekat, nudit se a pokazí to výsledek celé hry.

Pozor na bezpe nost! P i h e je velmi d ležitá atmosféra, proto je zvoleno prost edí lesa nebo mýtiny. P i neopatrné 
manipulaci s ohn m m že dojít k požáru. Je nutné, aby byl n kdo pov en dohledem nad ohn m, m l u sebe hasicí 
prost edky (nap . kanystry s vodou nebo hasicí p ístroj). Hra je náro ná i pro instruktory v rolích erných a bílých 
postav – musí po celou dobu hry udržet vážnou tvá , nesmí mluvit.

Nezapomenout na záv re nou re  exi! Nikoho do hry nenutíme! 

Pozor na:

Moje poznámky:

Poznámky k realizaci: U ohn  na konci, kde se všichni shromaž ují, musí být vedoucí, který udržuje ohe  a dává pozor, 
aby se ú astníci mezi sebou nebavili a nerušili tím ostatní. Pokud má n kdo problém vydržet v klidu sed t, vezme ho 
vedoucí stranou od ostatních. P i v tším po tu ú astník  se hra protáhne, proto je lépe mít skupinu jen 10-15 d tí. 
Tato aktivita se v p ípad  nouze dá realizovat i v místnosti, ale výsledný dojem není takový, jako v p írod .

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pravda, P ekonání.


