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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1 hodina

1–2 hodiny

les za soumraku

léto

20

7. tįída/13+

PRAVD÷ DO OéÍ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a personální,obêanská.

Konkrétní cíl:||| Sebepoznání, hledání životních hodnot.
Motivace:||| Znáš ten pocit, když tø „hryže svødomí“? Udølals už v životø nøco nesprávného, neêestného?
A|naopak? Zachoval ses v pravou chvíli správnø, i když to tįeba nebylo snadné? Umíš poznat, co je správné a co špatné?
Pojì si vyzkoušet sám sebe.
Potįeby:||| Svíêky, louêe, kostýmy, papíry a tužky pro všechny hráêe, archy s vlastnostmi (námøty pro hráêe),
kouzelný nápoj, kelímky, zvonek nebo rolniêky, meditaêní hudba na dokreslení atmosféry.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Hra je vhodná na tábor nebo na víkendovou akci. Probíhá nejlépe v lese, na mýtinø, hlavnø tam, kde
lze bezpeênø rozdølat ohýnek. Pįi jejím provedení je dŃležitá navozená atmosféra, která nenásilnø donutí døti, aby
hru nezlehêovaly. Nejlépe opøt poslouží veêerní šero, meditaêní hudba (výbornø se hodí keltské motivy), svíêky, louêe
(pozor na bezpeêné používání ohnø v lese!).
Postavy:
Svødomí: osoba v plášti s rŃznými barvami pomalovaným obliêejem, na plášti má pįipevnøné malé cedulky s nápisy
pravda, lež, êest, spravedlnost, podvod, násilí, nadávky, podraz, pomoc, pįátelství, pįekonání, odvaha, smích, pláê
atd., êím víc, tím líp. Nejsou nijak rozlišené ty dobré a špatné – slouží to jen jako vodítko pro døti k zamyšlení. Stejné
nápisy jsou na stromech (opálené pergameny).
Pravda: postava v bílé kápi (staêí omotané prostøradlo) s maskou na obliêeji (bílá, zlatá – staêí vyrobit z kartonu nebo
sádry a ozdobit). Nesmí být pįíliš strašidelná! Z celé postavy jsou vidøt jen oêi. Pravda sedí na židli, druhou židli má
pįed sebou prázdnou tak blízko, aby se mohla dívat zblízka do oêí. Toto místo musí být osvøtlené louêemi. Pravda má
zvonek nebo rolniêky schované pod pláštøm. Pro roli Pravdy je dobré vybrat vedoucího, který je pro døti pįirozenou
autoritou, mají pįed ním respekt, ale zároveĢ mu dŃvøįují. Musí umøt vydržet dlouhý pohled do oêí a vážnou tváį.
Legenda na úvod hry (je možné mønit napį. podle CTH):
Dùti jsou bojovníci (rytíİi, indiáni, astronauti …), kteİí pİed splnùním urëitého úkolu (nebo napİ. zkoušky dospùlosti) musí
projít zkouškou êistoty srdce.
Vedoucí pįivede døti na urêené místo v lese. Tam k nim pįistoupí postava v plášti, která má obliêej pomalovaný
rŃznými barvami a įekne jim:
„Já jsem Svùdomí a ëekám tu na vás. Vím, že vás ëeká tùžký úkol, který mńže splnit jen ten ëlovùk, který má ëisté srdce. Je
však mezi vámi nùkdo takový? Nùkdo, kdo nikdy nikomu neublížil? Nùkdo, kdo nikdy nelhal? Nepodvádùl? Asi bude tùžké
takového ëlovùka najít. Ale pokud máte dost odvahy a síly, mńžete v mém lese oëistit svou mysl a své srdce od špatnosti a zla.
Tento kouzelný nápoj (bylinkový ëaj) vám pomńže ponoİit se do meditace a vyhnat stíny z vaší duše. Když budete bezradní,
hledejte starodávné svitky na stromech. Až odhalíte temnou stránku své duše, spálíte ji v ohni a tím se oëistíte. Pak však
musíte pİedstoupit pİed Pravdu, která pohlédne až do hlubin vaší mysli a rozhodne, zda svou oëistu myslíte opravdu vážnù.“
Svødomí pak rozdá hráêŃm papíry a tužky a vysvøtlí pravidla. Každý hráê si vezme êtvrtku a propisku, najde si klidné
místo, posadí se a zaêne pįemýšlet. Na jednu polovinu êtvrtky píše to, co považuje za své pįednosti, dobré vlastnosti,
skutky, povahové rysy, jaký by chtøl být, êeho si na sobø váží. Na druhou polovinu naopak to, co by na sobø rád
zmønil, co se mu kdy nepovedlo, êeho lituje, co by už nikdy neudølal, své nedostatky. Nemusí to být jen obecné
pojmy, psát by møl každý konkrétnø, napį. mám rád svoje rodiêe, pomáhám svému kamarádovi s uêením, hezky
kreslím, rád zpívám, umím dobįe vyprávøt vtipy a rozesmát ostatní – podvádøl jsem ve škole, lhal jsem doma rodiêŃm,
pomlouvala jsem kamarádku atd. Když si nøkdo neví rady, mŃže se podívat na pergameny na stromech — nápisy by
mohly být vodítko, pįipomenutí. Je dŃležité udržet vážnou atmosféru, nikdo nesmí mluvit, hráêi by møli mít kolem
sebe soukromí. Kdo je hotov, roztrhne svŃj papír na dvø poloviny a tu „špatnou“ hodí do ohnø. Tato fáze je dŃležitá,
hráê má jistotu, že nikdo nebude jeho papír êíst. Také pro jeho pocit oêisty je dobré sledovat, jak papír se špatnými
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vlastnostmi a êiny shoįí na popel. Pak pįichází poslední zkouška — pohled Pravdø do oêí. Hráê usedne na volnou
židli a Pravda se mu podívá do oêí. Pohled trvá delší dobu, mølo by to být pro hráêe trošku nepįíjemné – pochybuje.
Pak Pravda zazvoní na zvonek a hráê je volný, mŃže odejít do kruhu k ohni. Když jsou všichni hráêi shromáždøni
u ohnø, Svødomí jim podøkuje, že našli dost odvahy a zkouškou prošli a propustí je. Pak je vedoucí opøt odvede.
Re˭exe:
Dát hráêŃm chvíli oddech, aby se mohli uvolnit, napít. Poté se všichni sejdou na urêeném místø – jídelna, shromaždištø
apod. a následuje debata. Byla zkouška pro nøkoho nepįíjemná? Jaký pocit møli pįi pohledu Pravdø do oêí? Pochyboval
nøkdo o sobø? Bál se nøkdo? Proê? Je normální, že každý má v sobø nøco dobrého i nøco špatného? Jak s tím bojovat?
Jak poznají, kdy nøco udølali dobįe a kdy špatnø? Vødøl každý, co má napsat? Bylo tøžší napsat to špatné nebo to
dobré? Proê?
Když se hráêi uvolní a vypovídají se ze svých pocitŃ a prožitkŃ, pak teprve mohou jít spát.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįekonání, Pravda.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Hra mŃže být rizikem pro kohokoli. Doporuêujeme, aby døti møly
možnost po hįe v pįípadø jakékoli nepohody êi rozjitįení jít za vedoucím.
Ten by møl trochu normalizovat to, že každý udølá ve svém životø vøci, za nøž se stydí, ale taky døláme hodnø dobrého,
dál následuje podpora, hledání toho, kdy jsme obstáli (hledat i drobnosti), možno poukázat i na sebe, svoje zážitky.
Pozor na: Hra je psychicky velmi nároêná pįedevším pro døti, které se podceĢují, nedŃvøįují si, neumí se
pochválit. Dobré vlastnosti a skutky jim pįipadají jako samozįejmosti, které pįece nebudou na papír psát, zatímco
svých „prohįeškŃ“ najdou pįehršel. Je nutné, aby se v prŃbøhu hry mezi døtmi pohybovalo pár vnímavých instruktorŃ
êi vedoucích, kteįí døti kontrolují a pokud se nøkdo dostane do úzkých a neví co napsat, sednou si k nømu a pomŃžou
mu, povzbudí.
Moje poznámky:|||
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