
Rodina, která drží při sobě
Autor: Jana Řezníčková

„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.” 
J. A. Komenský

1.–2.
ROČNÍK
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Hlavní myšlenka
Žádná rodina není dokonalá, protože ji tvoří obyčejní lidé, kteří mají své zvláštnosti, slabosti 
a jsou chybující. Ale to nevadí, naopak máme příležitost se v bezpečném prostředí učit trpělivosti, 
porozumění a lásce. Pokud je v rodině láska, dá se napravit to, co jsme pokazili.

Anotace
Lekce je interaktivní, zapojí  všechny žáky do zážitkové výuky. Žáci na dramatizaci příběhu rodiny 
Babáčkových prožijí přípravu oslavy dědečkových narozenin. To přinese mnoho radostí i starostí 
v podobě běžných stresových rodinných situací. 

Lekce přiblíží žákům vážnější témata k zamyšlení, jako například: adopci, stáří, úctu a poslušnost 
k rodičům, pomoc v domácnosti. Žáci si uvědomí, že hněv, trucování a urážení nevedou k niče-
mu, naopak  láska, humor a odpuštění pomohou vyřešit mnohé těžké situace. 

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:

• Že žádná rodina není dokonalá, protože ji tvoří nedokonalí lidé. 

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:

• Že láska, humor a odpuštění pomáhají překonat těžké chvíle. 

• Že  hněv, trucování, urážky nikam nevedou.

K jakému jednání lekce zve/vede:

• K osvojení si návyku laskavého chování v náročných rodinných situacích.
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• dvojčata - 2 kšiltovky

• dědeček - klobouk a noviny

• miminko - dudlík na mašli na krk

• pes - maska psa, uši nebo ocas

• maminka - zástěra

• tatínek - ochranná vesta, volant 
(kroužek)

• hadrový nebo molitanový míč

• listí - nastříhané barevné papírky

• papírové tácky, kelímky, ubrousky  
a příbory (v počtu dětí ve třídě)

• maketa dortu  
(stačí dort nakreslit na papírový talířek)

• plastová květina

• krabice zabalená do dárkového  
papíru a zavázaná mašlí

Pomůcky 

• dataprojektor

• prezentace Byli jednou jedni Babáčkovi

• PL Babáčkovi karty  
(1x barevně na formát A3; pokud nemáte 
možnost barevně tisknout, obrázky je mož-
né pustit z prezentace)

• kytara nebo rytmický nástroj,  
např. ozvučná dřívka

• látkový kruh (ubrus) Ø 130 cm  
(lze nahradit pruhem látky či dekou)

• kruh cca Ø 40 cm ze zeleného  papíru 
nebo látky (symbolizuje zahrádku)

• rekvizity pro dramatizaci: 

• domeček  
(např. z lega nebo stačí krabice od bot)

• holčička - čelenka s mašlí a fotoaparát 
na krk (stačí vystřižený z kartonu)

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
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Postup a metody

1.1 Seznámení a přivítání (4 min)
Rozhovor

Přivítejte se s dětmi v půlkruhu tak, aby viděly na promítací plátno. Pokud se neznáte, rozdejte 
nálepky se jmény.

1.2 Seznámení s Babáčkovými (6 min)
Vyprávění s prezentací

Spusťte prezentaci a vyprávějte pohádkovým tónem. Text je v prezentaci.

Dále představte jednotlivé členy rodiny podle prezentace:

Tohle je rodina Babáčkova.

Maminka Babáčková je starostlivá, hodná, jen 
neumí moc vařit, každou chvilku něco spálí. 

Tatínek Babáček je také moc hodný, ale je 
pořád v práci, pracuje jako řidič v záchrance.

Dědeček byl dříve zahradník, proto pracuje 
rád na zahradě. Je už moc starý a špatně slyší 
- sám říká, že je hluchý jako poleno.

Seznámení, 
úvodní motivace

10 min

1

2.

21.

20.

22.

23.
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Dvojčata Olda a Polda, které si maminka 
s tatínkem před 11 lety přinesli z dětského 
domova. Někdy si kluci dělají starosti z toho, 
že jsou adoptovaní, ale maminka a tatínek je 
obejmou a říkají: ,,Jste naši, máme vás moc 
rádi.” Jsou to kluci zlatí, ale jak z vosího hníz-
da, paní učitelka říká, že mají ÁDéHáDé.

Upozornění 
Pokud pojmu ADHD žáci nerozumí, je potřeba ho vysvětlit. Je to dobrá příležitost k tomu, aby 
se s problematikou seznámili.  
Pojem můžete přiblížit například takto: Některé děti mají ADHD. To znamená, že je pro ně těžké 
se soustředit, jsou zbrklé a neposedné. Špatně se jim ve škole dává pozor, potřebují se pořád 
hýbat, je pro ně těžké zůstat v klidu. Proto někdy potřebují ve škole pomoci, aby mohly uplatnit 
to, jak jsou chytří.

Také tu máme holčičku Lucinku, která ráda 
všechno pozoruje, nejlépe ze stromu. Ráda fotí 
a zpívá si. Lucinka dokonce složila písničku 
o své rodině.

A tady máme Bohouška. Bohoušek je mimi-
no, rostou mu zuby, a proto dost často řve, 
až všem drnčí hlava.

Rafík je pes, je hravý a má rád legraci,  
ale je to divous!

2.1 Členové rodiny (5 min)
Kladení otázek

V příběhu rodiny budeme dále pokračovat, proto se ptejte, nakolik děti rozumí z vyprávění rodin-
ným vztahům. Pokládejte například tyto otázky: 

• Kolik členů má rodina Babáčkových?

• Kolik je v rodině mužů? Kolik žen? Kolik zvířat?

• Kolik je v rodině dětí?

• Jak se jmenují dvojčata? 

• Jak se jmenuje maminčina dcera?

• Jak se jmenuje Lucinčin nejmladší bratr?

Metodická poznámka 
Touto aktivitou lze dobře procvičit rodinné vztahy a jednoduchou matematiku.

24.

25.

26.

Rodina 
Babáčkových 

se představuje

10 min

2
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2.2 Babáčkovi, to jsme my (5 min)
Zpěv

Vezměte kytaru a naučte děti písničku o rodině Babáčkových. Zpívejte na známou melodii My 
jsme žáci 3. B ze seriálu Mach a Šebestová. Předzpěvujte, děti opakují. Pokud nemáte kytaru, 
stačí vyťukat rytmus ozvučnými dřívky. 

/:Babáčkovic rodina :/

/:každý z nás je hrdina:/

/:s láskou vše zvládneme:/

/:z průšvihů se hrabeme:/

Metodická poznámka 
Akordy k písni jsou G - D7 - G nebo C - G - C

3.1 Začíná narozeninový den (10 min)
Dramatizace

Položte na zem, ideálně na koberec, 
látkový kruh ze sady Kettových po-
můcek. Pokud ho nemáte, použijte 
jednobarevný látkový kruhový ubrus 
cca Ø 130 cm.

Doprostřed položte menší zele-
ný kruh cca Ø 40 cm, který bude 
představovat zahrádku. Vystřihněte 
ho ze zelené látky nebo zeleného 
papíru. Doprostřed položte model 
domečku Babáčkových.

Začněte vtahovat žáky do děje vyprávěním doprovázeným pantomimou, kterou po vás všichni 
žáci opakují:

U Babáčků se právě probouzejí. (Protahujte se a zívejte.)

Začíná nový den a je to den sváteční! Narozeninový! (Zvedněte ruce a zavolejte hurá.)

Kdo má narozeniny? No přeci dědeček! Pššš! (Dejte ruku na ústa a šeptejte, že dědeček má 
narozeniny!)

Ale dědeček přece špatně slyší! Nemusíme šeptat. (Oddechněte si - uf.)

Bude mu 80 let! (Roztáhněte všech 10 prstů a počítejte 8x.)

Poté vyberte žáky, kteří budou představovat jednotlivé členy rodiny, a rozdejte jim rekvizity:

• holčička Lucinka - čelenka s mašlí a foto-
aparát na krk (stačí vystřižený z kartonu)

• mimino - dudlík na mašli na krk

• dvojčata - kšiltovky

• děda - klobouk a noviny 

• Rafík - maska psa, uši nebo ocas

• maminka - zástěra

Rozpoznávání 
pěti jazyků lásky

20 min

3
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3.2 Maminka rozdává úkoly (6 min)
Dramatizace 

Oblékněte si zástěru a hrajte maminku. Pošeptejte dítěti, které hraje dědečka, aby si sedlo na 
chvilku kousek bokem a četlo si noviny.

Maminka: Rodino! Dnes je sváteční den! Dědeček má narozeniny! Připravíme mu krásnou oslavu. 
Musíme sebou hodit - čeká nás spousta úkolů!

Ukažte na prstech rukou 6 úkolů. Tak, jak postupně budete jednotlivé úkoly vyslovovat, vždy 
jeden prst schovejte.

1. Upéct dort.

2. Udělat chlebíčky.

3. Koupit dárek.

4. Uklidit zahradu.

5. Přichystat sváteční stůl.

6. Hlídat Bohouška.

Když seznam dokončíte, ukažte opět šest prstů a žáci si zkusí na všech šest úkolů od maminky 
rozpomenout.

Varianta 
Pokud pracujete s žáky, které již umí dobře číst, můžete jednotlivé úkoly napsat na tabuli 
a nechat je, aby je přečetli.

3.3 Babáčkovi, to jsme my (4 min)
Zpěv

Děti, aby nám šly všechny naše úkoly lépe od ruky, zazpíváme si naši Babáčkovic písničku. 
Lucinko, je to tvoje písnička, pojď nám ji dirigovat.

Zazpívejte si Babáčkovic písničku s obměnou textu. Předzpívávejte, text se vždy opakuje tak, 
aby si ho děti zapamatovaly. 

Žákyně, která představuje Lucinku, diriguje.

/:Babáčkovi, to jsme my:/

/:Máme rádi oslavy:/

/:Úkolů máme moc:/

/:Běžíme si na pomoc:/

4.1 Nečekané těžkosti (15 min)
Vyprávění s dramatizací

Dejte na chvilku stranou kruhový střed, abyste ho nepošlapali.

Metodická poznámka 
Následuje delší improvizovaná dramatizace příprav na oslavu, při níž dojde k několika 
,,katastrofám”. Nebojte se improvizovat, přidat nápady nebo naopak ubrat. Z nápadů vybírejte 
dle času a toho, jak znáte danou skupinu.

Co všechno se 
nepovedlo!

15 min

4
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Postavte se s žáky do těsného kroužku. 

Požádejte dívku, která představuje Lucinku, aby „fotila” všechno, co se bude dít.

Vyprávějte a zvýrazněná slova můžete znázornit aktivitou.

Kluci, kteří měli hlídat spící miminko, si chtěli zahrát fotbálek, špatně zabrzdili kočárek a ten 
sjel do mělkého rybníka! 

Udělejte s žáky těsný kruh a kopejte si hadrovým míčem tak, aby nikomu neproklouzl mezi noha-
ma. Komu proklouzne, má gól.

Maminka se zlobila a dala dvojčatům trest - shrabat listí na zahradě. Kluci se mračí, jsou uraže-
ní a trucují ve skrýši . 

Na tlesknutí se žáci rychle schovají pod lavice jako do skrýše.

Dědeček na zahradě stříhal mladý stromek. Když viděl 
rozhněvanou maminku a uražená dvojčata, zavolal si je 
k sobě a měl k nim velmi vážnou řeč: „Byli jste neposlušní 
a málem jste způsobili neštěstí! Maminka se právem zlobí, 
záleží jí na vás, a proto vás vychovává. Výchova je někdy 
nepříjemná, ale je důležitá, aby z vás vyrostli dobří lidé. Je to 
podobné, jako když já stříhám tento mladý stromek. Musím 
ho stříhat, dokud je mladý, aby dobře rostl a nesl ovoce.”

Jeden moudrý pán, který se jmenoval Jan Amos Komenský, napsal: „Jak rozestřel strom své větve, 
dokud byl maličký, tak je podržuje a nemění je. Že je třeba poslušnosti, budiž objasněno na 
příkladu mladého stromku a starého stromu.” 

Připojit prosím za citát tento text: Vidíte, jak je tenhle strom na obrázku křivý? Je to proto, že 
když byl malý, nikdo se o něj pořádně nestaral, nestříhal mu větvičky. Malý stromek je potřeba 
vychovávat, stříhat, aby rostl zdravě. Stejně tak je potřeba, aby rodiče vychovávali děti, aby 
z nich vyrostli dobří lidé.

Žáci předvádějí stromek od kořínků až po větve. Prsty předvedou šmik, šmik, šmik - špatné větvič-
ky musí pryč.

Dědeček se ptá dvojčat: „ Jestlipak jste splnili, co vám maminka řekla? A omluvili jste se?”

Kluci shrabali všechno spadané listí a naházeli je do košů.

Vysypejte ze sáčku nastříhané papírky. Děti sbírají a odnášejí na určené místo. 

Dvojčata šla za maminkou a omluvila se jí. Maminka dvojčatům odpustila, usmála se a obe-
jmula je.

Zeptejte se dětí, kdo by předvedl, jak se můžeme omluvit. Vyberte tři děti, aby předvedly omluvu. 
Dvě děti budou představovat dvojčata a jedno maminku.

Maminka pekla dort, ale ze všeho toho stresu okolo ho spálila! A navíc se nemohla dovolat tatín-
kovi, aby vyzvedl dárek pro dědečka!

Chyťte se za nos a pak se všichni chyťte kolem dokola kulatého ubrusu, „větrejte”.

Maminka zavolala na děti : „Děti, pojďte mi pomoct chystat slavnostní stůl.”  
Začíná chystat stůl - talíře, příbory, skleničky. 

Prostřete společně znovu ubrus na zem. Dejte dětem papírové tácky, kelímky, ubrousky a příbo-
ry. Každý prostře správně své místo. Doprostřed můžete položit různé makety jídla a pití.

Varianta 
Mnoho dětí vůbec nebude vědět, kam patří který příbor. Ukažte jim obrázek správného 
stolování. Pokud máte dost času, využijte ho k tomu, aby se správné rozložení příborů naučily, 
ale není to nutné. 
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Lucinka krájela veku na 
chlebíčky, řízla se do prstu! 
Velmi plakala! Maminka 
prstík zalepila náplastí.

Zeptejte se dětí, kdo by si 
rád jako Lucinka zalepil prst 
náplastí s obrázkem.

Když bylo hotovo, přehnal 
se pod stolem Rafík a vše 
bylo špinavé a rozbité. 

Rafík: Žák, který představuje Rafíka, chytne za ubrus a všechno rozsype!

5.1 Tatínek záchranář (10 min)
Dramatizace

A v tu chvíli dorazila záchranka a vystoupil z ní konečně tatínek Babáček! 

Vyberte dítě, které bude představovat tatínka záchranáře. Dejte mu vestu a volant. V roli mamin-
ky mu vysvětlete, co se stalo a požádejte ho o pomoc:

Tatínku, musíme jet rychle pro nový dort, dárek a kytici. 

Tatínek „zapne houkačku”, posadí děti „do záchranky” (žáci si sednou za něho) a pantomimicky 
jedou pro nový dort, dárek a kytici.

Metodická poznámka 
Je třeba citlivě ošetřit emoce dětí, které tatínka doma nemají. Můžete proto přidat 
např. otázku: Kdyby tatínka Babáčkovi neměli, kdo jiný by mohl oslavu pomoci zachránit? 
(například maminčin kamarád, strýček, teta, babička, pan soused…). Zároveň na tomto detailu 
zbytečně neulpívejte.

5.2 Oslava (7 min)
Dramatizace

Sehrajte gratulaci dědečkovi - předávání dárku, kytice, dortu a přípitek.

Varianta 
Místo předání rekvizity dárku můžeme dát prostor žákům (samostatně nebo ve dvojicích) své 
dárky pro dědečka namalovat nebo napsat a poté mu také gratulovat. 

Metodická poznámka 
Pokud máte čas a možnost prodloužit program o 20 minut, můžete zasednout okolo stolu 
a jíst a pít opravdové jídlo. 

5.3 Písnička dědečkovi (3 min)
Zpěv

Písnička pro dědečka:

Zachráněná 
oslava

20 min

5
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/:Babáčkovi, to jsme my:/

 /:oslava je před námi:/

/:to je náš dědeček:/

/:máme pro něj dáreček:/

Reflexe a závěr (10 min)
Práce s příběhem

Usaďte děti do kruhu.

Poproste Lucinku, aby donesla všechny obrázky představující fotografie, které dnes nafotila.

Lucinka donese obrázky velikosti A3 a postupně je ukazuje. Žáci podle nich pojmenovávají udá-
losti dne.

Varianta 
Obrázky se mohou jako prezentace promítat na dataprojektoru.

Nakonec se dětí ptejte:

• Co všechno se u Babáčků nepovedlo?

• Proč kluci trucovali ve skrýši?

• Co udělala maminka, když se chlapci přišli omluvit?

• Co vysvětlil dvojčatům dědeček u stromku?

• Co provedl Rafík?

• Čemu pomohla písnička?

• Co se ti na rodině Babáčkových líbilo nebo nelíbilo?

Uzavřete lekci slovy: 

Velký učitel Komenský řekl: „Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.”

Žádná rodina není dokonalá. Hněv, trucování, urážky nikam nevedou. Láska, humor a odpuště-
ní pomáhají překonat těžké chvíle a napravit, co jsme pokazili.

Varianta 
Prožitek můžete žáky nechat zpracovat ve výtvarné výchově.

Reflexe 
a závěr

10 min

6
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Další zdroje

Zdroje prezentace

Zdroje grafiky

• Slide 01 -  Vesmír - 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)

• Slide 02 -  Slunce - 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)

• Slide 03 -  Planety - 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)

• Slide 04 -  Země - 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)

• Slide 05 -  Evropa - 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)

• Slide 06 -  ČR - 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)

• Slide 07 -  Domy - 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)

• Slide 08 -  Rodina - 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)

• Slide 09 -  Strom - 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)

• Slide 10 -  Děti s kočárkem - 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)

• Slide 11 -  Děti s dědou - 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)

• Slide 12 -  Maminka peče - 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)

• Slide 13 -  Plačící dívka - 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)

• Slide 14 -  Pes a stůl - 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)

Prezentace
https://prezi.com/view/j7oiKOQoqun60zZHjlya/

Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Rodina-1-2-Babackovi-karty-A3.pdf

Pracovní sešit pro žáka
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Rodina-12-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf

https://prezi.com/view/j7oiKOQoqun60zZHjlya/
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Rodina-1-2-Babackovi-karty-A3.pdf
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Rodina-12-pracovni-sesit-pro-zaky.pdf
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