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Koronavirus a čas bez setkávání    
metodický materiál k aktuálnímu tématu                                                    5/2020 

 

 

Úvod pro vyučující 

Metodický návrh pro první hodinu náboženství po umožnění návratu dětí do škol po izolaci spojenou 
s pandemií onemocnění Covid-19.  

Před setkáním je dobré se seznámit s doporučeními psychologů a dalších odborníků a podle možností 
i se situací žáků. Z doporučení odborníků vyplývá následující: 

 Pokuste se zajistit, aby místo setkávání vypadalo co nejvíc podobně tomu, jak vypadalo, když 
se zde děti sešly naposledy – udržení fungujících věcí z minulosti je významným prvkem, který 
nám pomáhá se na změnu adaptovat. 

 Pokud máte zavedeny rituály na zahájení a zakončení hodiny (např. pozdrav, způsob modlitby 
apod.) začněte a zakončete setkání tímto rituálem. Rituály pomáhají vyrovnat se s emočním 
zásahem.  

 Nemějte ambice na výuku. 

 Nepočítejte s tím, že se děti vrátí odpočinuté jako po prázdninách. 

 Nalaďte se na to, že prožívání žáků může být ve velké šíři spektra. Žádná reakce žáků v tuto 
chvíli není špatná. Mohou být z našeho pohledu více či méně standardní, nicméně nabízíme 
vnímat to jako „přirozené reakce na nepřirozenou situaci“. 

 Vyhraďte dostatek času a nerušný prostor k tomu, aby žáci mohli mluvit o tom, co prožili a jak 
se cítili.  

 Dejte prostor k tomu, aby žáci mohli vyjádřit své obavy a přání do budoucna. 

 Aktivně pečujte o vztahy a klima ve skupině. Vytvářejte prostor bezpečí.  

 Kontaktujte rodiče žáků a sdělte jim, jaký je plán do prázdnin. 
 

Více v příručce Až se sejdeme ve škole, dostupné on-line pod tímto odkazem:  
https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-krizovy-plan.pdf 
 

Cílová skupina 

žáci 1. a 2. tříd ZŠ 
 

Časový rozsah 

jedna vyučovací hodina (45 min.) 
 

https://cosiv.cz/wp-content/uploads/2020/05/Az-se-sejdeme-ve-skole-krizovy-plan.pdf
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Cíle 

Žák vyjádří své zkušenosti a emoce z období izolace z důvodu mimořádných opatření uplynulých 
týdnů.  
 

Uspořádání třídy 

Žáci sedí v kruhu na židlích. 
 

Pomůcky 

 provaz (přiměřeně dlouhý vzhledem k počtu dětí) 

 čisté listy papíru na kreslení (vel. A5) 

 pastelky 

 sada fotografií pro 1. stupeň ZŠ z přílohy; podle počtu dětí ve skupině je možné některé 
obrázky vytisknout vícekrát, příp. výběr doplnit dalšími vhodnými fotografiemi 

 pracovní list pro každého žáka 

 příp. obrazové karty MOŘE EMOCÍ 
 

Metodický popis  

 

Úvodní aktivita  

Vyučující při prvním setkání po období izolace přivítá každého žáka jménem a pozdraví se s ním.  
Na začátku i v průběhu celého setkání je dobré, aby vyučující aktivně naslouchal žákům a bral vážně 
jejich zkušenosti z uplynulého období.   

Dnes jsme se společně sešli po velice dlouhé době. Doba, kdy jste nechodili do školy  
a do náboženství, byla delší než velké prázdniny. (Kdo už teď do školy chodí?) O tom, co jsme  
za ten dlouhý čas prožili, si dnes můžeme spolu povídat. K tomu povídání jsem si donesla … 
Vyučující pomalu vytáhne, ukáže žákům a ti mohou pojmenovat: provaz. Dlouho jsme se neviděli. 
Vyzkoušíme si, jestli si pamatujeme jména svých spolužáků. Pošlu začátek provazu po kruhu a  ten, 
kdo bude začátek provazu předávat, pozdraví jménem spolužáka vedle sebe.  

Když doputuje konec provazu k vyučujícímu, sváže konce provazu k sobě. Aktivitu s vyslovováním 
jmen můžeme v obměněné podobně opakovat, např. tak, že posíláme uzel po kruhu tak dlouho, než 
někdo řekne STOP. V tu chvíli žáci vysloví jméno toho, u koho se uzel zastavil. V malé skupině je 
možné aktivitu vyzkoušet i se zavřenýma očima. Uzel posíláme tak dlouho, dokud nezazní jméno 
každého žáka.   

Je-li to vhodné, můžeme s dětmi vyzkoušet, jestli společně dokážeme zvednout provaz nad hlavu, 
všichni si s provazem dřepnout, co nejvíce ho napnout apod. Společně položíme provaz na zem. 

 Co nám tvar provazu připomíná? Co by to mohlo být? Vyučující nechá žáky odpovídat. Např. 
rybník, jezero, balón, slunce apod. 

 Vyučující vytvaruje z provazu obdélník.  

 Co by to teď mohlo být? Vyučující nechá žáky odpovídat. Např. koberec, tabule, domeček 
apod. 
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Mohlo by to být všechno, co jste pojmenovali. Pro nás to teď bude nástěnka. Mohla by viset  
ve škole nebo v kostele.  

 

Reflexe uplynulého období 

Na nástěnku většinou píšeme vzkazy, nebo věšíme obrázky. Podobně to uděláme s naší nástěnkou.   

Vyučující zvolí jednu z následujících tří variant:  

 Nakreslete obrázek o tom, jak jste se měli v době, kdy nebylo náboženství. Vyučující pozve 
žáky k lavicím, kde jsou připravené pastelky, a rozdá žákům čisté listy ke kreslení.   

 Vyučující pozve žáky k místu, kde jsou rozložené jednotlivé fotografie z přílohy. Sadu fotografií 
může doplnit o prázdné kartičky stejné velikosti pro zkušenosti a situace, které žádná 
z nabídnutých fotografií nezachycuje.  
Prohlédněte si rozložené obrázky. Která fotografie nebo obrázek vám připomíná něco 
z toho, co jste prožili v uplynulých týdnech? Vyberte si každý aspoň jeden obrázek. Pokud 
mezi obrázky nenajdete žádný, který by vám připomínal něco z toho, co jste prožili, a co 
byste chtěli pověsit na nástěnku, můžete si svůj obrázek namalovat.  

 Vyučující pozve žáky k místu, kde jsou rozloženy  obrazové katry MOŘE EMOCÍ. Prohlédněte 
si rozložené obrázky. Která rybička na obrázku vám připomíná něco z toho, jak jste se cítili 
v uplynulých týdnech? Vyberte si každý aspoň jeden obrázek.  

 

Po uplynutí potřebného času se žáci sejdou v kruhu a podle zvolené varianty si postupně vyprávějí   
o tom, co prožili. Vyučující aktivně naslouchá. Výpovědi nehodnotí ani nezlehčuje prožitky dětí. Může 
se zeptat, co jim pomohlo nebo pomáhá obtížné situace zvládnout. 

Obrázky nebo fotografie žáci postupně pokládají na nástěnku uprostřed.  

 

Aktivita s pracovním listem 

Vyučující rozdá žákům pracovní listy a přečte s žáky otázky nahlas. Poté vyzve žáky, aby si samostatně 
pracovní list doplnili (dopsali nebo dokreslili) podle návodných obrázků:  

 slunce: Co mi udělalo radost a za co jsem vděčný/á?  

 mrak: Co bych už nechtě/a zažít?  

 duha: Napiš nebo domaluj barvami duhy, co nebo kdo ti v posledních týdnech pomáhal. 

Poté, co žáci pracovní listy doplní, dá jim vyučující prostor promluvit o tom, co nakreslili nebo napsali. 

 

Závěr 

Na závěr vyučující ujistí žáky o tom, že ať jsme prožili cokoli, Ježíš byl v těchto situacích s námi, protože 
to sám řekl (srov. Mt 28, 20). Byl s námi, když jsme … (vyučující zopakuje situace, o kterých žáci mluvili 
během hodiny a které jsou zachyceny na obrázcích na nástěnce uprostřed). Je s námi i v této chvíli  
a my s ním můžeme mluvit. Je něco, co byste chtěli Ježíši říci? Co byste chtěli vložit do modlitby?  

Podle toho, jak jsou žáci zvyklí, je vyučující pozve k modlitbě. 
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Ilustrace na pracovních listech 

Dominika Koflerová 
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