
Vlakem po Evropě 

❖ Zaměření hry: 

Cílem je napomoci žákům vnímat osobní i skupinové předsudky k ostatním lidem a menšinám a 

uvědomit si, jak „první dojem“ nebo negaBvní zkušenost poznamenává naše budoucí chování. 

❖ Příprava: 

Na akBvitu je třeba alespoň 60 minut, opBmální velikost je od 7 do 30 žáků. Jediným potřebným 

materiálem jsou kopie scénářů a tužky, které by měli mít všichni účastníci. 

❖ Průběh: 

1. Rozdejte účastníkům kopii scénářů a přečtěte jim zadání. 

2. Nechte účastníky si samostatně vybrat tři cestující, se kterými mají zájem cestovat, a tři, kterým by 

přednost rozhodně nedali. 

3. V okamžiku, kdy se každý účastník samostatně rozhodne, pobídněte je k vytvoření malých skupinek 

(nebo těch, které vytvořili během akBvity „Tečkování“) o čtyřech až pěB žácích. 

4. V těchto skupinách si účastníci navzájem sdělí své osobní volby a zdůvodní kritéria, podle kterých 

spolucestující upřednostňovali.  

5. Ponechte skupině čas na vytvoření společného listu cestujících (tři, se kterými chtějí cestovat, a tři, 

se kterými v žádném případě nechtějí), na kterém se všichni členové skupiny shodli. 

6.  Ve velké skupině pak společně porovnejte práci jednotlivých skupinek, všímejte si uplatněných 

kritérií výběru, společných znaků i těch, na kterých se účastníci nemohli dohodnout.  

7. Při hodnocení můžete vyzdvihnout fakt, že na posouzení každého cestujícího nebyl dostatek 

potřebných informací, které bychom pravděpodobně získali při delším rozhovoru. Jde o analogii na 

„první dojem“, stručné informace z novin a televize atd. 



❖ Otázky pro diskusi: 

Jaká jste uplatnili kritéria pro své osobní rozhodnu[?  

Změnili jste je při práci ve skupině? 

Jak se vám podařilo se ve skupině dohodnout? 

Co vám pomáhalo a co dohodě bránilo? 

Jaké stereotypy k možným spolucestujícím se objevovaly? 

Jak podle vašeho názoru takové stereotypy vznikají? 



Vlakem po Evropě – pracovní list 

❖ Scénář: Nasedli jste do rychlíku „Tuzemsko“ a vydali se na týdenní cestu z Lisabonu do 

Znojma. Kupé, ve kterém cestujete, musíte sdílet spolu se třemi dalšími cestujícími. Kterým 

z níže uvedených cestujících byste dali přednost? 

1. Srbský voják z Bosny. 

2. Obézní švýcarský makléř. 

3. Afričanka, která prodává kožené zboží. 

4. HIV – poziBvní mladý umělec. 

5. Rom cestující na Slovensko. 

6. Baskický nacionalista, který pravidelně jezdí do Ruska. 

7. Německý rapper, který vede nezávislý způsob života. 

8. Slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na tahací harmoniku. 

9. Ukrajinský dělník, který se nechce vráBt domů. 

10. Rumunka ve středních letech, která je bez víza a s ročním dítětem v náručí. 

11. Holandská svérázná feministka. 

12. Polská prosBtutka z Berlína. 

13.  Kurdský uprchlík, který žije v Německu a cestuje do Turecka. 

14. Fotbalový fanoušek z Belfastu, jedoucí na fotbalové utkání. 

15. Skinhead ze Švédska, který je zřejmě pod vlivem alkoholu. 

16. Český emigrant, kterého právě propusBli z portugalského vězení.  

❖ Instrukce: 

Každý si sám vybere tři cestující, se kterými byste cestovali nejraději, a tři, se kterými by se vám 

cestovat nechtělo vůbec. 
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