Mozaika předsudků
❖ Po ukončení této hry budou žáci schopni:
Deﬁnovat předsudek, vyjmenovat typy předsudků, popsat různé předsudky
❖ Pomůcky: pracovní list „Mozaika předsudků“
❖ Průběh:
1) Rozdělte žáky do dvojic, ty pak vyplní pracovní list. Kdyby nemohli žáci přijít na žádné situace,
pomozte jim příkladem. Uveďte například předsudek, který se týká jejich vrstevníků: „Dva žáci se
rozhodují, s kým si po škole zahrají fotbal. Nakonec se rozhodnou, že pozvou všechny lidi ze třídy
kromě jednoho chlapce – MarSna. Nepozvou ho proto, že je nejmladší ze třídy. Nemají ho rádi, neboť
je mladší než oni.“
2) Po vyplnění požádejte žáky, aby si vyměnili partnery, a tak utvořili dvojice nové. Usilujte o to, aby
zkusili diskutovat i se spolužáky opačného pohlaví. V nových párech si žáci porovnají odpovědi
z pracovního listu.
Vysvětlivka:
Pojem „etnikum“ odkazuje k určité kultuře, například Romové nebo Arabové jsou etnická skupina.
Vysvětlete tento termín dětem před začátkem hry.

Mozaika předsudků – Pracovní list
1. Co je to předsudek?
...................................................................................................................................................................
........................
2. Pod každý z následujících předsudků napište situaci, ve které se předsudek může konkrétně
projevit.
Předsudek vůči věku:
................................................................................................................
Náboženský předsudek (předsudky vůči někomu pro náboženství, které člověk
vyznává):....................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Etnický předsudek (předsudek vůči lidem patřícím k jiné etnické skupině, vůči jejich kultuře, jazyku,
zvykům, způsobu oblékání, typickým jídlům nebo sociální
struktuře):..................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Národnostní předsudek (předsudek vůči lidem pro to, z jaké krajiny pochází jejich
rodina):......................................................................................................................................................
...................................................................................................................
Předsudek vůči posAženým lidem (předsudek vůči lidem s fyzickým nebo duševním posSžením, jako
je například slepota, hluchota, ochrnu[):
..........................................................................................................................................
Předsudek vůči fyzickému vzhledu (předsudek vůči lidem pro jejich
vzhled):.....................................................................................................
Předsudek vůči příslušnosA k mužskému nebo ženskému pohlaví (předsudek vůči osobě jen proto,
že je muž nebo žena):......................................................................................................
Rasové předsudky (předsudky vůči někomu na základě barvy jeho pleS):
…………………………………………………………………………………………………………………………….
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