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1. Kaﾏarádeﾏ Hýt, kaﾏarády ﾏít
2. Jsme parta

3. Jsﾏe týﾏ
4. PlavHa po oﾐliﾐe ﾏoři
5. Říkat ANO, říkat NE
6. Šikaﾐa, škádleﾐí a já
7. Naše tělo jako doﾏov
8. Pozor ﾐeHezpečí!
9. AHy učeﾐí ﾐeHylo ﾏučeﾐí

10. Sex, AIDS a vztahy (90+45min bonus)

11. Přátelství a láska
12. Moderﾐí je ﾐekouřit
13. Jak si ﾐeﾐeIhat uHlížit
14. Bolest - ﾐeﾏoI jﾏéﾐeﾏ šikaﾐa
15. Skrytá ﾐeHezpečí iﾐterﾐetu ふkyberšik., FBぶ

16. Jak se ﾐeﾐeIhat podvést
17. Porﾐografie a kult krásﾐého těla
18. PoruIhy příjﾏu potravy
19. Světová ﾐáHožeﾐství a sekty 
20. )ávislosti
21. Hrdiﾐství ヲ.ヰ
22. EtiIká výIhova a třídﾐí kolektiv
23. HoloIaust a předsudky
24. Fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐost

1. Jak se ﾐahádat se sourozeﾐIi
2. Jak doHře vyIházet s rodiči
3. Vypadáﾏ doHře? 
4. Být "iﾐ"
5. Jseﾏ origiﾐál
6. Škola přátelství
7. Šťastﾐá rodiﾐa
8. Mediálﾐí džuﾐgle

1. Váﾐočﾐí prograﾏ (45-90 min)

2. Velikoﾐočﾐí prograﾏ (45-90 min)

3. O Bibli bez nudy

4. BiHle a člověk ヲヱ. století
5. Tajeﾏství husíIh stop
6. Hus, jak ho ﾐezﾐáte
7. Izrael - svatá zeﾏě, ﾐeHo káﾏeﾐ sváru
8. Staleté kořeﾐy ふヱヰヰ. výr. založeﾐí ČSRぶ

9. Koﾏeﾐský ヲヰヲヰ ふン5ヰ. výročí úﾏrtíぶ
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Prograﾏ┞ DUCHOVNÍ DĚDICTVÍﾏ ふ┘┘┘.duIho┗ﾐidediIt┗i.Izぶ                                                                                                                                                             
Některé ﾏají záštitu MŠMT a jsou u┗edeﾐ┞ ﾐa portálu ┘┘┘.RVP.Iz. )a ostatﾐí zodpo┗ídá lektor.

NaHídka pre┗eﾐti┗ﾐíIh prograﾏů ふヲヰヱΓ-ヲヰヲヰぶ
taHulka s doporučeﾐíﾏ téﾏat pro jedﾐotli┗é ročﾐík┞

Lektor: Mgr. Roﾏaﾐ Hota, tel.: ヶヰΒ ヶヲン ヲンヵ, ﾏail: roﾏaﾐ.hota@gﾏail.Ioﾏ, Bruﾐtál
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Níže u┗edeﾐé etiIké prograﾏ┞ ﾐaHízíﾏ z ﾏé soukroﾏé lektorské pra┝e.                                                                                                                           
T┞to prograﾏ┞ ﾐejsou Iertifiko┗aﾐé, za oHsah a ﾏetodiku zodpo┗ídá lektor. 
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1. Kaﾏarádeﾏ Hýt, kaﾏarády ﾏít Priﾏárﾐí preveﾐIe šikaﾐy, agrese a ostrakisﾏu, základy kaﾏarádství / přátelství, zlaté pravidlo vztahů, doHré 
vztahy v kolektivu.

2. Jsme parta Priﾏárﾐí preveﾐIe, preveﾐIe šikaﾐy a ostrakisﾏu, přijetí druhýIh, hodﾐota rozdílﾐosti ﾏezi ﾐáﾏi, respekt.

3. Jsﾏe týﾏ Iﾐteraktivﾐí a zážitkový prograﾏ s důrazeﾏ ﾐa oHjeveﾐí hodﾐoty spolupráIe. Rozvoj eﾏpatie a prosoIiálﾐosti. 
ŽáIi dostaﾐou příležitost reflektovat své Ihováﾐí a spolupraIovat s ostatﾐíﾏi ﾐa zﾏěﾐě.

4. PlavHa po oﾐliﾐe ﾏoři Iﾐteraktivﾐí a zážitkový prograﾏ zaﾏěřeﾐý ﾐa rozpozﾐáﾐí rizik užíváﾐí iﾐterﾐetu. PoﾏoIí koﾐkrétﾐíIh situaIí žáIi 
saﾏostatﾐě staﾐovují pravidla, která ﾐa koﾐIi prograﾏu ﾏohou zůstat ve třídě jako plakát.

5. Říkat ANO, říkat NE
Iﾐteraktivﾐí a zážitkový prograﾏ zaﾏěřeﾐý ﾐa zdravý vztah k autoritáﾏ – rodičůﾏ, učitelůﾏ, vedouIíﾏ kroužků, 
staršíﾏ lideﾏ. PoIhopeﾐí vztahu zodpovědﾐosti a práv. PoﾏoIi žákůﾏ vážit si doHrýIh autorit a uﾏět říIt ﾐe, 
když se autorita Ihová špatﾐě. Koﾐkrétﾐí aplikaIe skrze sIéﾐky v růzﾐýIh situaIíIh.

6. Šikaﾐa, škádleﾐí a já Iﾐteraktivﾐí zážitkový prograﾏ, Hěheﾏ kterého se žáIi dozví, Io je ještě škádleﾐí, ale Io už šikaﾐa. Co dělat, když 
se Iítíﾏ šikaﾐováﾐ a Io dělat, když vidíﾏ, že je šikaﾐováﾐ ﾐěkdo jiﾐý.

7. Naše tělo jako doﾏov Iﾐteraktivﾐí zážitkový prograﾏ, Hěheﾏ kterého žáIi poIhopí své tělo jako svůj doﾏov, a kouřeﾐí, eﾐergy driﾐky a 
sladké ﾐekvalitﾐí jídlo jako příklady ﾐávyků, které tělo ﾐičí.

8. Pozor ﾐeHezpečí! Iﾐteraktivﾐí zážitkový prograﾏ, Hěheﾏ kterého si žáIi ﾐa ﾏodelovýIh situaIíIh vyzkouší, Io dělat při setkáﾐí s 
podezřelýﾏi lidﾏi, jak se Ihovat a zavolat poﾏoI v ﾐeHezpečﾐýIh situaIíIh…

9. AHy učeﾐí ﾐeHylo ﾏučeﾐí Iﾐteraktivﾐí prograﾏ, Hěheﾏ kterého žáIi získají ﾏotivaIi k učeﾐí a praktiIké rady, jak se ﾐaučit „učit se“ a jak si 
uspořádat vhodﾐé prostředí k učeﾐí.

10. Sex, AIDS a vztahy (90+45min bonus)

Cíleﾏ je představit fakta v takovéﾏ koﾐte┝tu, aHy studeﾐti viděli se┝ z hlediska zdraví, vztahů a jejiIh dlouhodoHé 
HudouIﾐosti. Multiﾏediálﾐí prograﾏ realistiIky vykresluje ﾐeHezpečí ﾐeﾏoIi AIDS, důsledky příliš časﾐého ﾐeHo 
ﾐezodpovědﾐého vstupováﾐí do se┝uálﾐíIh poﾏěrů, povzHuzuje studeﾐty k ﾏaﾐželské věrﾐosti a se┝uálﾐí 
zdržeﾐlivosti. 

11. Přátelství a láska

Hlavﾐíﾏ Iíleﾏ je důraz ﾐa vytvářeﾐí a udržeﾐí kvalitﾐíIh vztahů ﾏezi lidﾏi. IﾐvestiIe do Hudováﾐí těIhto vztahů je 
jediﾐou fuﾐkčﾐí preveﾐIí rizikového Ihováﾐí u dětí a ﾏládeže. Na ﾏodelovýIh situaIíIh si děti vyzkouší 
koﾏuﾐikačﾐí dovedﾐosti. Dotkﾐeﾏe se ti téﾏat jako je saﾏota, hledáﾐí partﾐera, Hudováﾐí vztahů, rozdíly ve 
vﾐíﾏáﾐí se┝uality ﾏezi IhlapIeﾏ a dívkou.

12. Moderﾐí je ﾐekouřit

Multiﾏediálﾐí preveﾐtivﾐí prograﾏ poﾏáhá děteﾏ a ﾏladýﾏ lideﾏ uvědoﾏit si jejiIh životﾐí priority a poIhopit 
zdravotﾐí, fiﾐaﾐčﾐí, praIovﾐí a společeﾐský dopad závislosti ﾐa ﾐikotiﾐu. Dává pozitivﾐí podporu ﾏladýﾏ lideﾏ, 
kteří této závislosti ﾐepodlehli. Dále se zde ﾏluví o souvisejíIíIh téﾏateIh, jako jsou rizika užíváﾐí ﾏarihuaﾐy, 
elektroﾐiIké Iigarety a vodﾐí dýﾏky.

13. Jak si ﾐeﾐeIhat uHlížit )půsoHy se┝uálﾐího ﾐásilí a oHtěžováﾐí. Falešﾐé představy o ﾐásilﾐíIíIh. Jak se Hráﾐit. PsyIhiIké důsledky 
zﾐeuživáﾐí. 

14. Bolest - ﾐeﾏoI jﾏéﾐeﾏ šikaﾐa Co člověka Holí. Jak se pozﾐá šikaﾐa. Jak se Iítí poﾐižovaﾐý a poﾐižujíIí. Jaké jsou kořeﾐy šikaﾐy a jak je 
neutralizovat. Kde hledat pomoc.

15. Skrytá ﾐeHezpečí iﾐterﾐetu ふkyberšik., FBぶ

Počítačové hry: ﾐásilí a závislost. Téﾏata rizik iﾐterﾐetu: lživý oHsah, porﾐografie, ﾐeHezpečﾐé koﾐtakty, 
ﾐeHezpečí ┘eHkaﾏer, etika Ihatováﾐí, etika pořizováﾐí fotografií a videí, oIhraﾐa osoHﾐíIh iﾐforﾏaIí a hesla, 
kyHeršikaﾐa, kaHergrooﾏiﾐg, se┝tiﾐg, 

16. Jak se ﾐeﾐeIhat podvést
Mladá geﾐeraIe je dﾐes ﾐejeﾐ vliveﾏ iﾐterﾐetu vystaveﾐa takovéﾏu ﾏﾐožství iﾐforﾏaIí jako žádﾐá jiﾐá geﾐeraIe 
před ﾐiﾏi. )ároveň jsou k iﾐforﾏaIíﾏ přehﾐaﾐě důvěřiví. Studeﾐtůﾏ je vysvětleﾐo kritiIké ﾏyšleﾐí, které je 
aplikováﾐo ﾐa koﾐkrétﾐíIh příkladeIh podvodů. 

17. Porﾐografie a kult krásﾐého těla Jak ﾏůže porﾐgrafie zﾐičit Iharakter a vztahy, důraz ﾐa ideﾐtitu a jedoﾐečﾐost každého člověka.

18. PoruIhy příjﾏu potravy
Jde o Ielý koﾏple┝ proHléﾏů, se kterýﾏi se potýkají ﾐejeﾐ děvčata. Prograﾏ pojedﾐává ﾐejčastější forﾏy PPP, 
jejiIh projevy, varovﾐé sigﾐály a také důsledky, pokud se ﾐeřeší. OHsahuje kazuistiky. Varuje před ﾐeHezpečíﾏ 
diet. Sﾐaží se jít ke kořeﾐůﾏ proHléﾏu – zaHývá se oHlastí ideﾐtity a seHepřijetí. 

19. Světová ﾐáHožeﾐství a sekty Vliv víry a ﾐáHožeﾐství v životě člověka a společﾐosti. Iﾐforﾏativﾐí sezﾐáﾏeﾐí se světovýﾏi ﾐáHožeﾐstvíﾏi a 
ﾐěkterýﾏi sektaﾏi s důrazeﾏ ﾐa ty, se kterýﾏi se ﾏůžeﾏe setkat v ČR. Každá forﾏa e┝treﾏisﾏu je ﾐeHezpečﾐá. 

20. )ávislosti Iﾐterakkivﾐí porgraﾏ, kde se děti dozví, jak řešit ﾐudu a osoHﾐí proHléﾏy. Co je to závislost, jak vzﾐiká a jak se z 
toho dostat. ふtaHák, alkohol, PC, …ぶ

21. Hrdiﾐství ヲ.ヰ

OsoHﾐí zodpovědﾐost. Hrdiﾐství všedﾐího dﾐe. Vytvořeﾐí dovedﾐosti pro zvyšováﾐí aktivity žáků, tedy jejiIh 
aktivizaIe ﾐa priﾐIipu vﾐitřﾐí ﾏotivaIe. Žák je sIhopeﾐ pozﾐat, vﾐíﾏat a opouštět svou koﾏfortﾐí zóﾐu, Iož 
zﾐaﾏeﾐá, že je sIhopeﾐ vědoﾏě zvyšovat a dále rozvíjet svou akIesIhopﾐost a iﾐiIiativﾐost a to jak ve výukovéﾏ 
proIesu, tak v HěžﾐýIh životﾐíIh situaIíIh.

22. EtiIká výIhova a třídﾐí kolektiv

EtiIká výIhova je doplňujíIí vzdělávaIí oHor, který se zaﾏěřuje ﾐa osvojeﾐí soIiálﾐíIh dovedﾐostí u dětí ﾐa 
základě zážitkové ﾏetody. Na toﾏto priﾐIipu je sestaveﾐý prograﾏ, který forﾏou růzﾐýIh aktivit a her vede děti 
k dialogu, diskusi, k vlastﾐíﾏ postojůﾏ a ﾐázorůﾏ a k osvojeﾐí si pozitivﾐíIh hodﾐot a vlastﾐostí. Hlavﾐíﾏ Iíleﾏ je 
vést děti k toﾏu, aHy se ﾐaučily poﾏáhat a ﾏyslet ﾐa druhé Hez očekáváﾐí odﾏěﾐy. Vyučováﾐí etiIké výIhovy 
přispívá k lepšíﾏ vztahůﾏ ve třídě a je vhodﾐou preveﾐIí šikaﾐy.

23. HoloIaust a předsudky

Holokaust ﾐáﾏ ﾏůže sloužit jako ﾐáﾏ Hlízký historiIký příklad, ﾐa kteréﾏ si ﾏůžeﾏe popsat počátky i vyvrIholeﾐí 
rasistiIkýIh a dalšíIh ┝eﾐofoHﾐíIh projevů. Předsudky k ﾏeﾐšiﾐáﾏ dﾐes. )avíráﾐí očí před zleﾏ. Historie 
aﾐtiseﾏitisﾏu. Positivﾐí příklady hrdiﾐů, kteří ﾐedali zlu zeleﾐou. Role a odpovědﾐost jedﾐotlivIe při porušováﾐí 
lidskýIh práv.

24. Fiﾐaﾐčﾐí graﾏotﾐost Sezﾐáﾏeﾐí se s pojﾏy, člověk jako doHrý správIe, dluhové pasti, rozhodováﾐí.

NaHídka pre┗eﾐti┗ﾐíIh prograﾏů ふヲヰヱΓ-ヲヰヲヰぶ - aﾐotaIe
Lektor: Mgr. Roﾏaﾐ Hota, tel.: ヶヰΒ ヶヲン ヲンヵ, ﾏail: roﾏaﾐ.hota@gﾏail.Ioﾏ, Bruﾐtál
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1. Jak se ﾐahádat se sourozeﾐIi Děti se učí vžít do role sourozeﾐIe, zdravě koﾏuﾐikovat a řešit ﾐejčastější proHléﾏové situaIe. 

2. Jak doHře vyIházet s rodiči Děti se učí rozpozﾐat ﾐejčastější koﾐfliktﾐí situaIe, učí se předIházeﾐí i řešeﾐí proHléﾏů s rodiči. Kladeﾐ důraz ﾐa 
respekt a úItu vůči rodičůﾏ. 

3. Vypadáﾏ doHře? Posíleﾐí vědoﾏí vlastﾐí origiﾐálﾐí hodﾐoty. Porozuﾏěﾐí odlišﾐostí ve vﾐíﾏáﾐí krásy. Důraz ﾐa Iharakter, 
prosoIiálﾐost a zdravé seHevědoﾏí.

4. Být "iﾐ" Je důležitější iﾏage ﾐeHo Iharakter? Posíleﾐí pozitivﾐího seHehodﾐoIeﾐí a uvědoﾏováﾐí si vlastﾐíIh hodﾐot. 
Rozvoj prosoIiálﾐosti a zdravého seHevědoﾏí.

5. Jseﾏ origiﾐál Dospívat zﾐaﾏeﾐá učit se rozhodovat – o životﾐíﾏ stylu, o svýIh přátelíIh, o soHě. )ﾐáš se doHře? Mohou se 
vlastﾐí ﾐázory lišit od ﾐázorů a přesvědčeﾐí rodičů? Tréﾐiﾐk reakIí ﾐa koﾐflikty s rodiči.

6. Škola přátelství Jak pozﾐat opravdového přítele a jak se jiﾏ stát. SiﾏulaIe situaIi, kdy se přátelství oIitﾐe v krizi.

7. Šťastﾐá rodiﾐa Šťastﾐí rodiﾐy – ﾐa čeﾏ stojí? )aﾏýšleﾐí ﾐad důvody rozvodů rodičů – jakou v toﾏ hrají roli děti? Jak se s 
rozvodeﾏ vyrovﾐat. Tlaky dﾐešﾐí společﾐosti ﾐa udržeﾐí rodiﾐy. Důležitost koﾏuﾐikaIe v rodiﾐě.

8. Mediálﾐí džuﾐgle Jak ﾐás ﾏédia ovlivňují? Jak se ﾐaučit kritiIkéﾏu ﾏyšleﾐí? Jak získat vládu ﾐad TV a PC?

1. Váﾐočﾐí prograﾏ (45-90 min)
BiHliIký příHěh o ﾐarozeﾐí Ježíše Krista podaﾐý iﾐteraktivﾐí zážitkovou forﾏou.  Prograﾏ ﾏá ﾐěkolik ﾏetodik pro 
růzﾐé ročﾐíky, proto je ﾏožﾐé ho v jedﾐotlivýIh třídáIh každoročﾐě opakovat.

2. Velikoﾐočﾐí prograﾏ (45-90 min)
BiHliIký příHěh o ukřižováﾐí a vzkříšeﾐí Ježíše Krista podaﾐý iﾐteraktivﾐí a zážitkovou forﾏou. Prograﾏ ﾏá ﾐěkolik 
ﾏetodik pro růzﾐé ročﾐíky, proto je ﾏožﾐé ho v jedﾐotlivýIh třídáIh každoročﾐě opakovat.

3. O Bibli bez nudy

Žáky provází prograﾏeﾏ loutka "MluvíIí BiHle". ProstředﾐiItvíﾏ tajeﾏﾐýIh předﾏětů ze starého kufru se děti 
sezﾐáﾏí s oHsaheﾏ BiHle, historiIkýﾏi fakty a zajíﾏavostﾏi. Povíﾏe si i o vzﾐiku BiHle kraliIké a jejíﾏ výzﾐaﾏu 
pro českou zeﾏi. Součástí prograﾏu je také úryvek z BiHle, ukázky a prohlídka růzﾐýIh vydáﾐí BiHle v origiﾐálﾐíIh 
jazyIíIh i ﾐovýIh překladeIh a záHavﾐý opakovaIí kvíz. 

4. BiHle a člověk ヲヱ. století

ŽáIi se sezﾐáﾏí s oHsaheﾏ BiHle, zajíﾏavostﾏi a odlišﾐostﾏi oproti jiﾐýﾏ ﾐáHožeﾐskýﾏ spisůﾏ. Povíﾏe si o 
historii BiHle jako takové, jazykovýIh překladeIh, o vzﾐiku BiHle kraliIké a jejíﾏ výzﾐaﾏu pro českou zeﾏi. 
Součástí prograﾏu je též práIe s te┝teﾏ, ukázky a prohlídka BiHlí v origiﾐálﾐíIh jazyIíIh i růzﾐýIh zajíﾏavýIh 
překladeIh a opakovaIí kvíz. 

5. Tajeﾏství husíIh stop

ŽáIi se záHavﾐou forﾏou sezﾐáﾏí s osoHou Mistra Jaﾐa Husa, poﾏoIí půvaHﾐýIh oHrázků a ﾏoderﾐí prezeﾐtaIe 
ふPreziぶ se dozví ﾐejdůležitější a ﾏožﾐá i překvapivá fakta z Husova života, prostředﾐiItvíﾏ diskusí a sIéﾐek se žáIi 
sezﾐáﾏí s jeho odkazeﾏ, hodﾐotaﾏi a přesaheﾏ do dﾐešﾐí doHy. Celýﾏ prograﾏeﾏ ﾐás Hudou provázet husí 
ふHusovyぶ stopy, které si žáIi ヱ. st. ﾏohou ﾐa závěr i vyroHit. 

6. Hus, jak ho ﾐezﾐáte

ŽáIi se záHavﾐou forﾏou sezﾐáﾏí s osoHou Mistra Jaﾐa Husa, poﾏoIí půvaHﾐýIh oHrázků a ﾏoderﾐí prezeﾐtaIe 
ふPreziぶ se dozví ﾐejdůležitější a ﾏožﾐá i překvapivá fakta z Husova života, prostředﾐiItvíﾏ diskusí a sIéﾐek se žáIi 
sezﾐáﾏí s jeho odkazeﾏ, hodﾐotaﾏi a přesaheﾏ do dﾐešﾐí doHy. Celýﾏ prograﾏeﾏ ﾐás Hudou jako červeﾐá ﾐit 
provázet husí ふHusovyぶ stopy.

7. Izrael - svatá zeﾏě, ﾐeHo káﾏeﾐ sváru
Cestopisﾐá ﾏultiﾏediálﾐí prezeﾐtaIe, kde spolu ﾐavštívíﾏe HiHliIká ﾏísta v Izraeli. Součástí jsou i zajíﾏavostí ze 
života v dﾐešﾐíﾏ Izraeli z oHlastí zeﾏědělství, politiky, ﾐáHožeﾐství aj.

8. Staleté kořeﾐy ふヱヰヰ. výr. založeﾐí ČSRぶ

Cíleﾏ prograﾏu je vyvolat s dětﾏi diskuzi ﾐad téﾏaty o ﾐaší státﾐosti, dějiﾐáIh či ﾐašiIh ﾐárodﾐíIh kořeﾐeIh 
včetﾐě odkazu ﾐašiIh ﾐejvýzﾐaﾏﾐějšíIh osoHﾐostí, a tíﾏ posílit ﾐárodﾐí a osoHﾐí ideﾐtitu, připoﾏeﾐout duIhovﾐí 
a kulturﾐí dědiItví ﾐašeho ﾐároda. Nad oHrazeﾏ lípy představujíIí ﾐáš stát 
si připoﾏíﾐáﾏe růzﾐorodý život v ﾐaší vlasti, výjiﾏečﾐé a uﾐikátﾐí zájﾏy ﾐás oHčaﾐů, ale také osoHﾐosti, které se 
staly vzory v dějiﾐáIh ﾐašeho ﾐároda.

9. Koﾏeﾐský ヲヰヲヰ ふン5ヰ. výročí úﾏrtíぶ

Cíleﾏ iﾐterakti┗ﾐí dílﾐ┞ je atraktivﾐí a záHavﾐou forﾏou připoﾏeﾐout J. A. Koﾏeﾐského jako výzﾐaﾏﾐou 
osoHﾐost českýIh dějiﾐ a přispět tak k popularizaIi a šířeﾐí jeho duIhovﾐího odkazu. Na příkladu Koﾏeﾐského si 
studeﾐti zforﾏulují „tiﾏeliﾐe“ - časovou osu svého vlastﾐího života a uvědoﾏí si základﾐí lidské touhy. Sezﾐáﾏí se 
s ﾐejvětší touhou Koﾏeﾐského - touhou po ﾐápravě lidstva. Jádreﾏ projektu je Koﾏeﾐského ﾐedokoﾐčeﾐé dílo 
OHeIﾐá porada o ﾐápravě věIí lidskýIh. Našíﾏ záﾏěreﾏ je vést ﾏladou geﾐeraIi k "dokoﾐčeﾐí" tohoto díla, ﾐe 
však slovy, ale koﾐkrétﾐíﾏi čiﾐy.                                                                                                                                                                        
Na dílﾐu Koﾏeﾐský ヲヰヲヰ ﾐavazuje Projekt Proﾏěﾐ┞ ふPROPROぶ, kde  se pokusíﾏe o ﾐaplﾐěﾐí vize Koﾏeﾐského - o 
proﾏěﾐu věIí lidskýIh. Povedeﾏe žáky k toﾏu, aHy ﾐavrhli a ﾐásledﾐě saﾏi realizovali svůj vlastﾐí projekt.                                                                                                                                                                
Prograﾏ ﾐaplňuje požadavky RVP pro dějepis, oHčaﾐskou výIhovu a základy společeﾐskýIh věd. 
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6. V případě, že si prograﾏ hradí příﾏo děti, je ﾏožﾐé se doﾏluvit ﾐa iﾐdividuálﾐí Ieﾐě za žáka.

VýIhodiska a Iíle:
OHdoHí dospíváﾐí je velﾏi Iitlivé ﾐa vlivy okolí a prostředí vrstevﾐíků, a proto je třeHa Io ﾐejdříve položit doHrý základ, aHy dospívajíIí dostatečﾐě zakořeﾐili v doHrýIh ﾏraveIh a 
Hyli sIhopﾐí si je v životě udržet.
NaHízíﾏ proto už od MŠ sérii koﾏple┝ﾐíIh téﾏat jako poﾏoI v etiIké výIhově, kterou je ﾏožﾐo využít v hodiﾐáIh oHčaﾐské ﾐauky či rodiﾐﾐé výIhovy. Cyklus tvořivýIh Hesed 
přiHližuje žákůﾏ eleﾏeﾐtárﾐí etiIké zásady a klade si za Iíl poﾏoIi děteﾏ položit ﾏravﾐí základ pro jejiIh každodeﾐﾐí rozhodováﾐí. Nejde o to ideﾐtifikovat koﾐkrétﾐí proHléﾏy 
jedﾐotlivIů a skupiﾐy či o jejiIh terapii, ale o priﾏárﾐí preveﾐIi forﾏou položeﾐí základﾐíIh priﾐIipů židovsko-křesťaﾐské etiky. V hodiﾐáIh se proto ﾏezi jiﾐýﾏi praIuje s HiHliIkýﾏi 
Iitáty vztahujíIíﾏi se k daﾐéﾏu téﾏatu. 
Stručﾐý popis prograﾏů:
Protože etika je priﾏárﾐě záležitostí vztahů a postojů, ﾐikoliv vědoﾏostí, využíváﾏ ﾏetod zážitkové výuky s důrazeﾏ ﾐa iﾐterakIi. Děti se saﾏy učí ﾐaIházet vhodﾐé odpovědí ﾐa 
ﾏravﾐí a hodﾐotové otázky. K otevřeﾐí diskusí ﾐad životﾐíﾏi proHléﾏy děti využíváﾏ příHěhy ze života dětí, Iitáty vrstevﾐíků, skupiﾐové hry, videoklipy, oHrázky, dotazﾐíky, Iitáty z 
BiHle a jiﾐé literatury, či sIéﾐky, ze kterýIh ﾏají děti získat aktuálﾐí zpětﾐou vazHu. 

Doporučeﾐí téﾏat pro jedﾐotlivé ročﾐíky je orieﾐtačﾐí, ﾐěkteré prograﾏy je ﾏožﾐo po doﾏluvě přizpůsoHit                                                              i 
jiﾐé věkové kategorii. Taktéž je ﾏožﾐo upravit téﾏa dle speIifiIkýIh potřeH třídy.

Níže u┗edeﾐé etiIké prograﾏ┞ ﾐaHízíﾏ z ﾏé soukroﾏé lektorské pra┝e.                                                                                                                           
T┞to prograﾏ┞ ﾐejsou Iertifiko┗aﾐé, za oHsah a ﾏetodiku zodpo┗ídá lektor. 

Prograﾏ┞ DUCHOVNÍ DĚDICTVÍ (www.duchovnidedictvi.cz)                                                                           

Některé ﾏají záštitu MŠMT a jsou u┗edeﾐ┞ ﾐa portálu ┘┘┘.RVP.Iz. )a ostatﾐí zodpo┗ídá lektor.

K Ieﾐě za prograﾏ je vždy třeHa připočítat příspě┗ek ﾐa Iestu z Bruﾐtálu ふヶ,-Kč/kﾏぶ.

   Pozﾐáﾏky k realizaci prograﾏů + požadavky ﾐa školy:
Neﾐí-li uvedeﾐo jiﾐak, všeIhﾐy prograﾏy tr┗ají Γヰ ﾏiﾐ., tj. ヲ vyuč. hod.
Škola zaHezpečí prostory s dataprojektorem, kde je ﾏožﾐé uspořádat židle do kruhu.
U IertifikovaﾐýIh prograﾏů ")vol si život" ふACET ČRぶ škola předeﾏ vyplﾐí potřeHﾐé forﾏuláře                                                                      
ふzhodﾐoIeﾐí prostředí školy, oHjedﾐávka, sﾏlouvaぶ a posléze pak doručí zhodﾐoIeﾐí prograﾏů. 


