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Výlet na jinou planetu  

 

Pomůcky  
Příloha 1 – Popis planet 
Příloha 2 – Klíčový vizuál 
lepíky s barevnými tečkami 

Cíle 

- Příprava třídního kolektivu na příchod nového žáka s OMJ. 
- Prožít si projevy kulturních odlišností a pojmenovat je (jaké to 

je, když nerozumím). 
- Posílení empatie vůči žákům z odlišného kulturního prostředí. 

Tato aktivita je vhodná i žáky prvního stupně. 

Průběh aktivity – 30 min 

1. Učitel požádá žáky, aby se pohodlně usadili či si lehli na zem a uvede aktivitu 

(pomocí imaginace). Pokud jsou ve třídě dětii s OMJ, prohlíží si přitom Přílohu 2 – 

Klíčový vizuál.  

Učitel říká: Teď vás vezmu na výlet na jinou planetu.  Zavřete si oči a zaměřte se 

na dech, vnímejte své tělo, jednotlivé části (uvědomte si, že máte hlavu, ramena, 

záda, paže, dlaně, zadek, nohy, že se dotýkáte podložky). Najednou se tělo 

vznese do výšky, až se před ním objeví nádherně zbarvená koule. Je to jiná 

planeta. Ta vás přitáhne k sobě a vy se stáváte obyvatelem této planety. Život na 

Zemi jste zapomněli, vůbec nevíte, co to je. Odjakživa jste obyvateli této planety, 

kde se žije podle určitých zvyklostí. Brzy se dozvíte, jaké jsou ty vaše.  

Během imaginace učitel děti obejde a přilepí jim lepíky s barevnými tečkami na 

čela. Podle jednotlivých barev teček (oranžová, zelená, modrá, černá) budou totiž 

děti rozděleny do čtyř skupin.  

2. Děti otevřou oči a podle barev se rozdělí do skupin. Každá skupina dostane lístek 

s informací (Příloha 1) o jméně její planety (Syrius, Pallas, Minor, Vesna) a 

základních zvyklostech. Děti si mají v rámci skupin samy vymyslet svůj pozdrav a 

svou řeč. 

3. Učitel zadá skupinám další úkol: Nyní k vám na návštěvu přiletí obyvatelé z jiné 

planety: Planeta Syrius letí na planetu Pallas. Planeta Minor letí na planetu Vesna. 

Jakmile návštěva přiletí – máte za úkol: 

▪ Pozdravit se (ve vaší vymyšlené řeči)  

▪ Představit se  

▪ Nabídněte svůj nejoblíbenější pokrm 

Nezapomeňte přitom na své charakteristiky. 
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Tyto instrukce učitel napíše na tabuli. Je potřeba moderovat / hlídat průběh u 

každé návštěvy (učitel může využít např. pomoc asistenta). 

4.  Po ukončení návštěv by se obyvatelé měli vrátit zpátky domů. Aktivitu ukončíme 

návratem za Zem. 

Reflexe – 10 min 

Učitel se ptá: 
▪ Jaké to bylo stát se obyvatelem cizí planety?  

Šlo to snadno vžít se do nové role? Šlo to těžko? 
▪ Jaká byla návštěva sousední planety? Jak jste se domluvili? Jak jste byli 

pohoštěni? 
▪ Jak se vám spolupracovalo? Měli jste možnost se na vymýšlení řeči podílet? 
▪ Byli jste se “svojí” planetou spokojeni? 
▪ Jak jste se cítili, když jste museli odmítnout nabízené pohoštění? Jak jste se cítili, 

když nechtěli jíst, co jste připravili, tedy to nejlepší, co máte? Jak jste situaci 
vyřešili? 

▪ Kdy a kdo se může v takové situaci ocitnout? Připomíná vám to nějakou situaci? 
▪ Stalo se vám někdy něco podobného?  

 
Jaké poznání/porozumění by si děti měly z aktivity odnést: 
 

▪ Když se střetávají lidé z různých koutů světa, střetávají se i zvyklosti, které jsou v 
dané zemi běžné – může být někdy těžké to přijmout, reagovat na to. 

▪ Důležitou hodnotou v tomto ohledu je respekt k odlišnostem, respektovat zvyklosti 
země, do které přicházím, respektovat i zvyklosti toho, kdo ke mně přichází, pokud 
to nenarušuje mou svobodu či úctu. Pak je důležitá komunikace o tom, co si 
myslím a cítím, opět s respektem, tj. neodsuzovat hned. 

▪ V rámci každé kultury jsme odlišní a máme jiné zvyklosti (např. co jíme o 
Vánocích). Každý jsme originál. 
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Výlet na jinou planetu – Příloha 1 
Popis planet 

 
 

Planeta SYRIUS – Modrá planeta 

Informace 

Planeta Syrius se jinak nazývá také Modrá planeta. Její obyvatelé uctívají Boha 

jabloní a hrušní, a tedy z úcty k němu nikdy nejí jablka a hrušky. Nejraději jedí 

zeleninu všeho druhu. 

 

Pozdrav 
Jak se zdraví na planetě Syrius? Vymyslete si svůj pozdrav. 

 

Řeč 

Jak se mluví na planetě Syrius? Anglicky, čínsky, rusky, nějakou zcela neznámou řečí 

jako je gymberish? Vymyslete svou řeč. 

 

 
 
 

Planeta PALLAS – Zelená planeta 

Informace 

Planeta Pallas se jinak nazývá také Zelená planeta. Nejrozšířenější plodinou, která 

zde roste, je jabloň a hrušeň. Je to zároveň i Vaše nejoblíbenější jídlo. 

 

Pozdrav 
Jak se zdraví na planetě Pallas? Vymyslete si svůj pozdrav. 

 

Řeč 

Jak se mluví na planetě Pallas? Anglicky, čínsky, rusky, nějakou zcela neznámou řečí 

jako je gymberish? Vymyslete svou řeč. 
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Planeta MINOR – Černá planeta 

Informace 

Planeta Minor se jinak nazývá také Černá planeta. Její obyvatelé uctívají Boha jabloní 

a hrušní, a tedy z úcty k němu nikdy nejí jablka a hrušky. Nejraději jedí zeleninu 

všeho druhu. 

 

Pozdrav 
Jak se zdraví na planetě Minor? Vymyslete si svůj pozdrav. 

 

Řeč 

Jak se mluví na planetě Minor? Anglicky, čínsky, rusky, nějakou zcela neznámou řečí 

jako je gymberish? Vymyslete svou řeč. 

 

 
 
 
 

Planeta VESNA – Oranžová planeta 

Informace 

Planeta Vesna se jinak nazývá také Oranžová planeta. Nejrozšířenější plodinou, která 

zde roste, je jabloň a hrušeň. Je to zároveň i Vaše nejoblíbenější jídlo. 

 

Pozdrav 
Jak se zdraví na planetě Vesna? Vymyslete si svůj pozdrav. 

 

Řeč 

Jak se mluví na planetě Vesna? Anglicky, čínsky, rusky, nějakou zcela neznámou řečí 

jako je gymberish? Vymyslete svou řeč. 
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Výlet na jinou planetu - Příloha 2 

Klíčový vizuál 

 

 

                                                                                      PALLAS 
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