
Téma 
Etická výchova – Jsme normální? Co je to být asertivní? 

 

Třída 9. Počet žáků 29 Čas 5 

vyučovacích 

hodin 

 

Cíle 

aktivity 

1. Žák se učí vnímat rozdílnost jako běžnou součást života. 

2. Žáci respektují rozdíly mezi lidmi, snaží se pochopit odlišné zvyky, obyčeje a 

tradice. 

3. Žáci si zopakují pojmy „pasivní, agresivní a asertivní chování“, připraví se na 

asertivní trénink. 

Pomůcky pracovní listy, lepící bločky, barevné fixy, velké archy papíru, kulisy na 

předvedení scénky (šálek, rtěnka, káva) 

 

 

Popis 

aktivit 

1. Jak se zdraví lidé v různých zemích. Aktivita. 

2. Co je normální? pracovní list 1 

3. pracovní list 2 

4. Skupinky tvoří prezentace k jednomu tématu z pracovního listu 2 s více 

podrobnějšími informacemi 

5. Brainstorming – myšlenková mapa - Co asi říkají našim zvyklostem cizinci? 

Co je tu překvapí a co je odpudí? 

6. Diskuse – proč nás znepokojuje rozdílné chování? Jak je chápat, přijmout? 

5. Jsem já normální? pracovní list 3 

6. Vytvoření prvního výstupu – plakátek Jsme normální? 

7. Diskuse – Jsme stejní? Co je na mně obdivuhodného? Která vlastnost mě 

štve? Která mi vadí? Kterou na mně ostatní obdivují? Za kterou se nestydím?... 

8. Co je to asertivní chování? Odpovídají žáci. 

9. Definice, text o právech asertivního člověka, povinnosti (pracovní list 4, 5) 

10. Scénky – Jana si objednala kávu, ta je ale vlažná a na šálku je otisk rtěnky 

(řešit situaci pasivně, agresivně, asertivně). 

11. Jak se naučit být asertivní? Asertivní trénink. Asertivní techniky. 

12. Asertivní jednání – test. pracovní list 6  

13. Vytvoření druhého výstupu. 

 1. Liší se názor na to, co je normální, mezi chlapci a dívkami? 



Otázky k žákovské 

reflexi 

2. Shodnete se s ostatními ve třídě? Proč ano, proč ne? Čím jsou 

shody a rozdíly ve vašich názorech podmíněné? 

Bylo pro vás těžké posuzovat jednotlivá témata? U kterého jste se 

nejvíce zamýšleli a proč? 

Myslíte si, že pokud byste žili v jiné zemi, byly by vaše odpovědi 

jiné? Čím by to bylo způsobeno? 

Zamyslete se nad zvyky a obyčeji v naší zemi. Našli byste něco 

dalšího, co by mohlo cizincům připadat nezvyklé, nenormální nebo 

dokonce odpuzující? 

Setkali jste se v zahraničí s příklady chování lidí, které ve vás 

vzbuzovalo nepříjemné pocity nebo dokonce pocity ohrožení a 

strachu? 

Dá se normalita nebo nenormálnost posuzovat obecně, nebo ji 

vždycky vztahujeme k nějakému prostředí? 

Co se příčinou skutečnosti, že to, co jedni považují za normální, je 

pro jiné nepřijatelné? 

Dokázal/a bys najít nějaké příklady? 

Myslíš, že asertivita je vrozená, nebo se dá naučit? 

Proč je dobré naučit se být asertivní? 

Co to člověku přinese? 

Jaký důvod pro nácvik asertivity máš ty? 

Dá se vždy chovat asertivně? 

Jak obtížné bylo pro tebe soustředit se na použití asertivního 

jednání? 

Jak bys takovou situaci řešil/a dříve? 

Zaznamenalo tvoje okolí změnu ve tvém jednání, 

Jak jsi prožíval/a situaci oboustranně asertivní? 

Pokud se ti to nepodařilo, umíš to zdůvodnit? 

Výstupy 2 plakátky 

Na co 

nezapomenout 

Zdůraznit žákům před scénkou, že cílem není pobavit, ale předvést 

smysluplně daný typ chování. 

 

Učitelská reflexe 

Aktivita se scénkou nám zabrala dvakrát tolik času, než jsme 

plánovaly. 

Reakce na otázku Jsme normální? byli zprvu dosti jednoduché, bez 



hlubšího rozmýšlení, poté žáci přijali za své odpovědi uvedené 

v pracovním listu – nedoporučuji pracovní list předkládat předem. 

Nejprve napsat odpověď a poté si třeba přečíst názory ostatních. 

Žáci dost negativně reagovali na začátku na pojem asertivita, měli 

mylné představy o tomto pojmu. Velice těžce jsme tento pojem 

museli nově vytvořit v jiném světle. 

Použitá literatura, 

zdroje 

Etická výchova, učebnice pro 8. ročník ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 



 

 


