
Nenech se oklamat
Autor: Mgr. Sára Černá

„Nevěř všemu, co slyšíš.” 
J. A. Komenský
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Hlavní myšlenka
Je potřeba být opatrný a zkoumat informace, které nám jsou předkládány, a podrobit je vždy kri-
tickému zkoumání, než je nazveme pravdivými. Také ve vztahu k ostatním lidem je potřeba nedat 
na první dojem.

Anotace
Program vede žáky k zamyšlení nad informacemi a podněty, se kterými se každodenně setkáva-
jí. Na základě fotografií se žáci učí rozeznat klamavou reklamu a vyzkoušejí si reklamu vytvořit. 
Na ukázkách optických klamů a příbězích dvou dětí si vyzkouší, jak mylný může být první dojem. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět

• Bude vědět, že ne vše, co je ukazováno v reklamách, je zcela pravdivé.

Co žák v lekci prožije/co si uvědomí

• Uvědomí si, jak klamný může být první dojem.

K jakému jednání lekce zve/vede

• Vede žáky ke kritickému posuzování pravdivosti informací předkládaných  
prostřednictvím reklam.

• Vede ke vzájemné toleranci a ke snaze se vzájemně lépe poznat.



3

Nenech se oklamat1.–2. ročník

Pomůcky 

• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• PL Reklamní efekty  
(1x rozstříhané pro každou skupinu; 
je potřeba barevný tisk - v případě, že 
není možný, jsou obrázky k dispozici 
také v prezentaci) 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video

• PL Reklama  
(1x pro každého žáka) 

• PL Životní příběhy  
(1x pro učitele) 

• plyšová hračka  
(nebo jiná pomůcka pro předávání slova) 

Upozornění 
Pro plynulost lekce je vhodné, aby žáci seděli po dobu lekce ve čtveřicích. 
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Postup a metody

1. Seznámení, úvodní motivace (3 min)
Rozhovor 

Na začátek seznamte žáky s tématem, kterému se budete v lekci věnovat.

Dnes si budeme povídat o reklamě a o tom, zda všechno, co v reklamách vidíme, je pravdivé. 

Varianta 
Pokud jste lektor, nikoliv vyučující dané třídy, představte také sebe, příp. organizaci, kterou 
reprezentujete. Domluvte si také pravidla komunikace, která budou obě strany v průběhu lekce 
respektovat.  

2.1 Co je cílem reklamy (7 min) 
Rozhovor

Zeptejte se žáků, jestli znají reklamu na ponožky Dedoles, která teď často bývá v televizi. 

Upozornění 
Odkaz na reklamu je uveden v dalších zdrojích. Pokud je v době realizace mezi dětmi 
populární jiná reklama, můžete ji samozřejmě obdobným způsobem využít místo této.

Pokud ano, poproste je, aby vám řekli, co se v této reklamě odehrává.  

Pokud ne, povězte jim, že v reklamě si křečci nasadí obrázkové ponožky značky Dedoles a pak 
v nich tancují. 

Veďte s žáky rozhovor: 

• Jaké jiné reklamy znáte z televize?  

Metodická poznámka 
Nechte odpovědět několik žáků.

Reklama je jedním z prostředků médií dnešní doby. Prostřednictvím reklamy se výrobci snaží 
nalákat zákazníky. 

• Myslíte si, že všechno, co vidíte v reklamě, vypadá nebo funguje úplně stejně i ve skutečnosti? 

Metodická poznámka 
Žáci většinou odpovídají, že ne. 

Reklamy mohou být také úplně nereálné, jako třeba v reklamě na ponožky, kde křečci tancují 
v ponožkách, což rozhodně ve skutečnosti není možné, ale má to zaujmout diváka, který se na 
reklamu dívá. 

• Proč myslíte, že reklama neříká vždy úplně pravdu?

Seznámení, 
úvodní motivace

3 min

1

Co je 
reklama

12 min

2
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Metodickou poznámka 
Nechte odpovědět několik dětí, mohou odpovídat například: protože chce někdo vydělat 
peníze, aby se to divákům líbilo a věc si koupili apod.

Cílem reklamy je nalákat zákazníka. Proto jsou věci v reklamách často přikrášlovány a upravo-
vány tak, aby na první pohled vypadaly krásně, lákavě a bezchybně.

• Přihlaste se, komu z vás se už někdy stalo, že si koupil něco z reklamy, co potom vypadalo 
úplně jinak než na obrázku? 

Metodická poznámka 
Je vhodné, když se na tuto otázku přihlásíte také a dáte tak dětem najevo,  že každý z nás se 
někdy dá nachytat.

2.2 Reklamní efekty (5 min) 
Skupinová práce, třídění 

Nyní budou žáci opět pracovat kolem stolu ve čtveřicích. Do každé 
skupiny rozdejte kartičky z PL Reklamní efekty. Poproste žáky, 
ať si každý ve skupině nejprve všechny obrázky pořádně potichu 
prohlédne. 

Teprve poté žákům zadejte úkol: 

Všechny obrázky ukazují pokrmy z restaurací rychlého občerstve-
ní. Některé fotografie byly ale upraveny, aby vypadaly hezky na 
pohled, a některé zobrazují jídlo takové, jaké je ve skutečnosti.

Vaším úkolem je ve skupině roztřídit obrázky na ty, o kterých si myslíte, že byly vylepšené, a na 
ty, které ukazují, jak jídlo vypadá doopravdy.

Varianta 
Pokud nemáte možnost barevného tisku, 
použijte slidy 1 a 2 Reklamní efekty. Skupiny 
žáků budou místo třídění kartiček zapisovat 
z prezentace čísla fotek, o kterých si myslí, že 
jsou upravené, a které ne.  

Po dokončení práce si společně pomocí pre-
zentace zkontrolujte, jestli žáci poznali správně, 
které obrázky byly upraveny pomocí reklamních 
efektů a které ne. 

2.

3.

Nenech se oklamat1. – 2. ročníkPracovní list – Reklamní efekty

65

3

8

4

2

7

1

Zdroje: 
https://wallhere.com/tr/wallpaper/1104703 
https://pxhere.com/cs/photo/1417470 
https://pxhere.com/cs/photo/1418589 
https://pxhere.com/es/photo/1612767
https://www.pexels.com/cs-cz/foto/1828154/ 

https://www.peakpx.com/444097/wendy-s-hamburger 
https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-fcumb 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Big_Mac_hamburger_-_Japan_(3).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:McDonald%27s_Grilled_Chicken_Burger.jpg
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• Podle čeho jste se rozhodovali, zda je foto-
grafie upravená, nebo ne? 

Metodická poznámka 
Žáci obvykle uvádějí následující příklady:

Upravené obrázky vypadají nepřirozeně. 

Salát v hamburgeru je až moc výrazně 
zelený. 

Maso na obrázku se leskne, aby vypadalo, 
že je ještě horké.

Skutečné obrázky nejsou tak hezké, např. 
housky nejsou nadýchané, chicken burger 
je umazaný od tatarky, hranolky mají mdlý 
vzhled aj. 

3.1 Návrh vlastní reklamy (15 min) 
Vlastní tvorba  

Nechte žáky rozdělené do stejných skupin jako při předchozí 
aktivitě. Rozdejte každému žákovi PL Reklama. Požádejte žáky, 
ať připraví/namalují pro televizi obrázek toho, co chtějí „prodat”, 
aby co nejlépe nalákali své zákazníky. 

Připomeňte, že cílem reklamy je diváka zaujmout, při malová-
ní obrázku by tedy měli použít různé barvy, aby byl co nejhezčí 
a na první pohled zaujal. 

Metodická poznámka 
Pokud si všimnete, že některý z žáků  tápe s výběrem věci, na 
kterou by mohl namalovat reklamu, můžete jim nějaký produkt 
zadat, např.  vyber si hračku, elektroniku, jídlo, oblečení, 
domácí zvíře aj. 

Varianta 
Je možné na tomto úkolu také pracovat ve dvojicích či ve skupinách.

Ke konci práce vyzvěte žáky, ať také u tvorby vlastní reklamy přemýšlí, jak ji budou poté prezen-
tovat ostatním. Například v případě nějaké hračky: co daná hračka umí, jak je možné si s ní hrát, 
čím je speciální, proč by si děti měly koupit právě tuto hračku atd. 

3.2 Prezentace vlastních reklam (15 min)
Prezentace/dramatizace

Žáci si ve skupinách navzájem prezentují svou reklamu - „odvysílají”. Mohou ukázat své obrázky 
a doplnit je slovy nebo si mohou zkusit reklamu zahrát. 

Nenech se oklamat1. – 2. ročníkPracovní list – Reklama

Autor ilustrace: Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

4.

5.

30 min

Vlastní 
reklama

3
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Metodická poznámka 
V tuto chvíli je dobré obcházet jednotlivé skupiny, pokud by byla prezentace pro děti příliš 
složitá, pomáhejte jim návodnými obecnými nebo konkrétními otázkami, např.: 

Proč má váš výrobek právě takové barvy? 

Co dalšího váš výrobek umí?

Umí váš telefon/tablet i fotit? 

Čím je toto jídlo speciální? Má nějakou zajímavou chuť? 

Pokud máte ještě časový prostor, mohou někteří žáci „vysílat svoji reklamu v celostátní televizi” 
a přehrát ji ještě jednou pro celou třídu.

Upozornění 
Pokud je to možné, vystavte odprezentované 
práce na připravenou nástěnku. Případně 
se domluvte s třídním učitelem, zda by 
hotové výtvory zavěsil ve třídě po skončení 
lekce. Žáci se tak budou moct k tématu 
„reklama” vrátit například v předmětu 
prvouka nebo v rámci průřezového tématu 
mediální výchova.

4.1 Optické klamy (7 min)
Práce s obrazem  

Vše nemusí být vždy přesně takové, jak to na první pohled vypadá. 

Za chvíli vám budu postupně ukazovat obrázky, které na první pohled vypadají jinak, než jaké 
ve skutečnosti jsou. 

Postupně žákům ukažte optické klamy obsažené v prezentaci na slidech Optický klam 1 až 4. Při 
vysvětlování se řiďte instrukcemi uvedenými pod jednotlivými obrázky v prezentaci, příp. rozšíře-
ným popisem uvedeným v metodické poznámce.

Poukažte na odlišnost mezi zrakovým vnímáním a skutečností. Na příkladech z prezentace  žá-
kům dokažte, jak klamný může být první dojem. 

Více o principu těchto optických klamů viz .

První 
dojem

15 min

4

13.7.



8

Nenech se oklamat1.–2. ročník

4.2 J. A. Komenský (8 min)
Vyprávění 

Podobně jako s obrázky, tak i v lidech se často můžeme mýlit právě proto, že je dostatečně ne-
známe a posuzujeme je pouze podle prvního dojmu.  

• Potkali jste někdy někoho, kdo na první pohled vypadal zvláštně, zle nebo třeba smutně, ale 
když jste ho lépe poznali, zjistili jste, že je to prima člověk? Skamarádili jste se někdy s někým 
takovým?

Tomuto efektu se říká „první dojem”. Znamená to, že si něco o někom myslíme jenom podle 
toho, jak vypadá, i když ho ve skutečnosti vůbec neznáme. 

Něco podobného se stalo i jednomu významnému českému učiteli, J. A. Komenskému, kterého 
vám nyní představím. 

Promítněte žákům portrét J. A. Komenského a seznamte je s jeho stručným životopisem slovy: 

Jan Amos Komenský byl český spisovatel a uči-
tel. Kromě jiného chtěl, aby na sebe byli lidé 
hodní, nelhali si a nepomlouvali se. 

Sám se totiž v životě setkal s pomluvami. 
Někteří lidé o něm psali nehezké věci, přes-
tože ho dobře neznali, a věřili pouze svému 
prvnímu dojmu. Jako reakci na tyto lži napsal 
v jedné ze svých knih: 

„Zdá se sice, že většina věcí lidských je pravdivá, avšak přesto i ty jsou smíšeny s nepravdivými 
a uznávají se za správné, aniž by byly dostatečně prozkoumány.” 

To znamená, že bychom o všem, co vidíme, měli vždy nejprve přemýšlet, než to prohlásíme 
za pravdivé. 

Komenský k tomu řekl: „Nevěř všemu, co slyšíš.”

Varianta 
Pokud byste chtěli žáky blíže seznámit 
s osobností J. A. Komenského, můžete jim 
po skončení lekce pustit video, které je 
k dispozici v závěru prezentace. Zde postačí 
výše uvedené shrnutí.

5.1 První dojem v praxi  (10 min)
Práce s příběhem, diskuze 

Rozdělte žáky do skupin po čtyřech a zadejte 
jim úkol:

Postupně vám promítnu dvě fotografie dětí, 
které na první pohled mohou vypadat odlišně. 

Vaším úkolem bude se po každé fotografii 
krátce poradit o tom, co byste si o takovém 
dítěti mysleli, kdybyste ho viděli poprvé. 

Pravda, lež 
a zatajování 

pravdy 

25 min

5

14.

16.

17.
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Po zhlédnutí fotografie vyzvěte skupiny, aby 
vám řekly svůj názor na člověka z fotografie. 
Poté přečtěte dětem skutečný příběh lidí z pre-
zentace z PL Životní příběhy.

Nyní se žáků ptejte:

• Když jste slyšeli příběhy dětí z fotografií, co si o nich myslíte 
teď? 

• Změnil se nějak váš dojem z nich? Jak?

Můžete přidat otázku:

• Jak si myslíte, že byste mohli takovému dítěti pomoci?

Metodická poznámka 
Žáci snadno podle fotografií dojdou k mylným závěrům, 
například u fotografie holčičky s autismem uvádějí, že ji asi bolí 
hlava a podobně. Na tom lze dobře modelovat, že nemůžeme 
dát na první dojem. Smyslem této aktivity je, kromě upozornění 
na nestálost a proměnlivost prvního dojmu, také vedení žáků 
ke vzájemné toleranci.

5.2 Poznej své spolužáky (15 min)
Herní aktivita

Nyní se na hru přesuňte s žáky do kruhu.

Dnes jste zjistili, jak klamný může být první dojem. Často jsou lidé kolem nás úplně jiní, než na 
první pohled vypadají. 

Proto si nyní vyzkoušíme, jak dobře znáte své spolužáky, jestli jste třeba i u nich věřili prvnímu 
dojmu. V následující aktivitě budete mít možnost poznat je ještě lépe. 

Na začátku každého kruhu položíte otázku, na kterou pak všichni postupně odpoví. Mluví pouze 
ten, kdo má v ruce určený předmět (plyšáka, míček apod.), ostatní naslouchají. Předmět a tím i 
možnost odpovědět si předávají děti v kruhu. 

Metodická poznámka 
Před zahájením aktivity žáky vyzvěte, ať si zkusí zapamatovat co nejvíc informací o svých 
spolužácích, které v rámci aktivity zazní. 

Položte například tyto otázky:

• Jaká je tvoje nejoblíbenější hračka? 

• Jaké je tvoje oblíbené zvíře?

• Jaké máš nejraději jídlo? 

Na závěr si žáci budou moci ověřit, jak dobře si pamatují informace o svých spolužácích. 

20.

Nenech se oklamat1. – 2. ročníkPracovní list – Životní příběhy

Adámek – atopický ekzém 

Adámek měl po celém těle červenou vyrážku. Nejvíc byla viditelná na rukách a trochu i na obličeji. Už od školky se 
často potýkal s tím, že se ho některé děti štítily a ukazovaly si na něj. V takových chvílích býval Adam smutný. Maminka 
mu však vždy pomohla takovým dětem vysvětlit, že jeho ekzém se nazývá atopický a není nakažlivý. Přestože se tato 
nemoc léčí obtížně, lidem, kteří ji mají, pomáhají různé mastičky a v létě třeba pobyt u moře, kde slaná voda ekzém 
dokáže léčit. 

To samé se stalo Aďovi znovu, když nastoupil do první třídy, kde noví spolužáci jeho onemocnění neznali. Naštěstí 
se vše změnilo hned po adaptačním pobytu, na kterém paní učitelka pomohla Adámkovi spolužákům vysvětlit, co to 
atopický ekzém znamená, a že se ostatní děti nemusí bát, protože se jím nedá nakazit. 

Od té doby si s Aďou hrají všichni stejně jako s ostatními dětmi a nikoho už ani nenapadne se ho kvůli jeho nemoci 
bát. A když náhodou potkají, třeba na hřišti, nového kluka nebo holku, ochotně Adamovi pomáhají s vysvětlením, 
že kvůli atopickému ekzému není důvod se nikoho stranit. 

Verunka – autismus 

Verča si od malička nejraději hraje sama. Je to bystrá holčička a o věcech, které jí zajímají, ví spoustu informací. Třeba 
o dinosaurech dokáže mluvit dlouhé hodiny - ví toho hodně o jejich způsobu života, stavbě těla, komunikaci se stá-
dem a podobně. Když si ale chtěla povídat s ostatními dětmi třeba, tak ji odháněly nebo se na ni nechápavě dívaly - 
takové téma je nezajímalo. 

Verunka má  od narození poruchu, které se říká autismus. Autismus se nedá vyléčit. Díky tomu si s ostatními dětmi 
neumí tak snadno hrát.  Podobně jako oni nechápou její chování, tak Verča zase nedokáže porozumět jejich pocitům 
a chovat se podle toho. Někdy chce být prostě sama, přemýšlet si nad věcmi, které ji zajímají. Také opakuje stále zno-
vu slogany, které slyšela v televizi. Jindy zase chodí po místnosti dokola nebo si ťuká prsty do stolu. Také je pro ni těžké 
zvyknout si na nové prostředí a nové lidi.

Takové chování, které je typické pro lidi s autismem, je často nepochopitelné pro lidi kolem nich. Když rodiče zjistili, 
že Verunka má autismus, začala chodit na různá vyšetření a také k paní psycholožce. Pomáhala jí se naučit, jak poznat 
a dávat najevo pocity, jak si povídat s kamarády nebo jak neubližovat okolním lidem a podobně.

Pak začala Verunka chodit do 1. třídy. Rodiče se s paní učitelkou domluvili, že se Verča na konci prázdnin přijde podí-
vat do školy a prohlédne si ji. Také se seznámila s paní asistentkou, která jí bude od září ve škole pomáhat s učením 
a také s tím, aby se jí dařilo komunikovat s jejími spolužáky.

Od té doby uplynula už spousta času a Verča je už ve druhé třídě. Dětem paní učitelka vysvětlila, že pro Verču není 
snadné rozpoznat jejich pocity.  Vytvořili společně kartičky s obrázky, na kterých Verunce svou náladu můžou ukázat. 
Verunce se nevyhýbají,  berou ji mezi sebe a je součástí třídy.

Autor textu: Mgr. Sára Černá
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Reflexe 
a závěr

5 min

6

Postupně ověřujte, co si žáci o sobě zapamatovali, např. otázkami: Jaké je Petrovo oblíbené zvíře? 
S jakou hračkou si Anežka nejraději hraje? aj.  

Upozornění 
Žák, jehož se otázka týká, na otázku neodpovídá. 

Reflexe a závěr (5 min) 
Rozhovor 

Dnes jste se zamysleli nad tím, že ne vše, co vidíme, je takové, jak to na první pohled vypadá.

Někdy můžeme mít první dojem, že je něco pěkného, třeba v reklamě, a ve skutečnosti to za moc 
nestojí.

Jindy si můžeme vytvořit první dojem o nějakém člověku, že je nějaký „divný”, a ve skutečnosti to 
může být nemocný člověk, se kterým se nakonec skamarádíme.

Proto je důležité nedělat si hned závěry, a nejprve se snažit druhého poznat.

• Zkuste si vzpomenout na někoho, například ze třídy, z družiny, z kroužku nebo ze sousedství, 
koho ještě moc neznáte. Jak byste se s ním nebo s ní mohli lépe seznámit?

Metodická poznámka 
Děti navrhují způsoby jak se lépe vzájemně seznámit. Můžete jim dále např. navrhnout:  
Zkuste se jeho nebo jí zeptat, jak se má, co rád/a dělá. Zkuste se zeptat na vše, co vás zajímá.

Závěrem lekci shrňte slovy:

Než se rozhodneme, jestli se nám něco líbí, nebo nelíbí, jestli nám něco chutná, nebo nechutná, 
jestli si s někým rozumíme, nebo ne, nebo než začneme někoho odsuzovat, musíme to nejdříve 
lépe prozkoumat a poznat. Nenechejme se oklamat prvním dojmem.
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Doplňující informace

4.1 Optické klamy 
Optický klam 1: Když je předmět položený na jasném podkladě, jeví se nám jako tmavší, než 
ten samý předmět položený na tmavém podkladě. Tohoto jevu využívá tzv. Kanizsův trojúhelník, 
kde vnímáme bílý trojúhelník, který ve skutečnosti neexistuje. Tento zrakový klam je založen na 
kontrastu a na tom, že náš mozek dokáže spojit naznačené obrysy do uzavřeného tvaru. 

Optický klam 2: Iluze pohybu statických obrázků vzniká z několika důvodů, kontrast a jasnost ba-
rev, bezděčné oční pohyby a tvarové uspořádání. Významným představitelem je Akiyoshi Kityoka, 
jenž vytvořil také tento optický klam točících se hadů s názvem Rotsnake. 

Optický klam 3: Tento optický klam patří do kategorie dvojsmyslných obrázků. V takovém přípa-
dě si mozek vybírá z různých variant obrazů, které vidí, a skládá je, na základě svých předchozích 
zkušeností, do smysluplného celku. 

Optický klam 4: Umělecká díla označovaná jako trompe-l‘oeil (francouzsky ošal oko) využívají pro 
oklamání diváka práci s perspektivou a barvami. Obrazy jsou často zachyceny natolik věrně, že 
má pozorovatel pocit, jako by malba zobrazovala skutečnost. 
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