
1 Seznam příloh 

Příloha 1 Ateliér: Tabulka s výsledky  

Jméno autora Název díla Čím maloval  

Miriam Paré Frida Khalo Ústy 

 

Miriam Paré Kůň Ústy 

 

Miriam Paré Chuck Close Ústy 

 

Dale Tabor Prázdninová zábava Ústy 

 

Jean Michalski Dancer (tanečnice) Ústy 

 

Pablo Picasso Avignonské slečny Rukou 

 

Vasilij Kandinskij Amazonka Rukou 

 

Kazimir Malevič Supremus č.58 Rukou 

 

František Kupka 
Modrý a červený 

Prometheus 
Rukou 

 

Paul Cézanne 
Cesta pod horou 

Sainte-Victoire 
Rukou 

 

 



Příloha 2 Věda a objevy: Ukázka listů z pozorování 

 

 

 

 

Příloha 3 Věda a objevy: Plánek tramvajového vagónu  

 

 

  



Příloha 41 Jazykové centrum: Elmer, the Patchwork Elephant 

There is a herd of elephants. Young elephants, old elephants, tall elephants, fat elephants and thin 

elephants. All elephants have the same colour: GREY. All, except Elmer. 

Elmer is different. Elmer is patchwork. Elmer is yellow and orange and red and pink and purple 

and blue and green and black and white. Elmer is NOT elephant colour. He isn´t grey. 

Elmer keeps the other elephants happy, because he tells them lots of jokes. When he laughs, all 

the other elephants laugh too. One night Elmer can´t sleep. He is sad because he is different. „Have 

you ever heard of a patchowrk elephant? No wonder they laugh at me.“ In the morning, all the 

elephants are sleeping. And Elmer walks away.  

Elmer walks throug the jungle. Elmer meets other animals. The tiger says: „Good morning 

Elmer.“ Elmer smiles and says: „Good morning!“ The lion says: „Good morning Elmer.“ Elmer 

smiles and says: „Good morning!“ The hippo says: „Good morning Elmer.“ Elmer smiles and 

says: „Good morning!“ 

After a long walk, Elmer finds what he is looking for. A very big bush, A very big bush with lots 

of berries. Elephant – coloured berries. Elmer shakes and shakes and shakes the bush. And all the 

berries fall on the ground. 

The ground is full of berries. Elmer lies down, rolls over and over and over. There is no more 

yellow, orange, red, pink, purple, blue, green, black or white. When he finished, Elmer looks like 

a normal elephants. He is GREY. 

After that, Elmer walks back to the herd. Elmer walks through the jungle. Elmer meets the other 

animal again. The turtle says: „Good morning elephant.“ Elmer smiles and says: „Good 

morning!“ The crocodile says: „Good morning Elmer.“ Elmer smiles and says: „Good morning!“ 

The giraffe says: „Good morning Elmer.“ Elmer smiles and says: „Good morning!“ 

When Elmer joins herd, all the elephants stand still and quiet. None of the elephants notice Elmer.  

All the elephants are standing still, quiet and serious. Elmer wants to laugh, so he lifts his trunk 

and shouts: „BOOOO!“ 

The elephants are surprised. They jump and say: „Oh my gosh and golly!“ Then they see Elmer. 

Elmer is laughing. They say: „Elmer, it must be Elmer!“ And all the elephants start laughing. 

It starts to rain. The raindrops wash away the grey colour. Elmer is back with all his colours. „We 

must celebrate this special day every year. Today is Elmer´s day“. 

On Elmer´s day, all the elephants decorate themselves and Elmer paints himself grey. He is the 

only grey elephant on this day.  

The end 

 

 

 

 

 

                                                 

1 Elmer the Elephant PPT. Slideshare.net [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:   

https://www.slideshare.net/MESLAIN/elmer-the-elephant-ppt 

https://www.slideshare.net/MESLAIN/elmer-the-elephant-ppt


Volný překlad 

Ve stádě slonů mohou být sloni mladí, staří, vysocí, tlustí či hubení. Všichni ale mají stejnou 

barvu. ŠEDOU. Všichni až na Elmera.  

Elmer je jiný, je totiž barevný.  Elmer je žlutý, oranžový, červený, růžový, fialový, modrý, zelený, 

černý, a dokonce i bílý. Nemá typickou sloní barvu, není šedý! 

Elmer však udržuje ostatní slony veselé, protože jim vypráví mnoho vtipů. Když se zasměje, smějí 

se rázem všichni. Jednou nemohl Elmer v noci usnout. Byl smutný kvůli tomu, že je jiný. „Copak 

jste někdy slyšeli o barevném slonovi? Ani se nedivím, že se mi smějí.“ Ráno, když ještě všichni 

ostatní sloni spali, se Elmer vydal pryč. Procházel džunglí a potkával ostatní zvířata. Tygr povídá: 

„Dobré ráno Elmere.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno i tobě!“ Lev povídá: „Dobré ráno 

Elmere.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno i tobě!“ Hroch povídá: „Dobré ráno Elmere.“ 

Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno i tobě!“ Po dlouhé chůzi našel Elmer to, co hledal. Velký 

keř s mnoha bobulemi se sloní barvou. A tak začal třást s keřem, dokud všechny bobule 

nepopadaly na zem. Lehnul si do nich a začal se převalovat. Najednou už nebyla vidět žlutá, 

oranžová, červená, růžová, fialová, modrá, zelená černá nebo bílá barva. Když své převalování 

dokončil, vypadal jako úplně normální slon. Byl ŠEDÝ. 

Poté se vydal na cestu zpátky ke stádu. Procházel džunglí a opět potkával ostatní zvířata. Želva 

povídá: „Dobré ráno slone.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno.“ Krokodýl povídá: „Dobré 

ráno slone.“ Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno.“ I žirafa povídá: „Dobré ráno slone.“ 

Elmer se usmál a odpověděl: „Dobré ráno.“ 

Když se Elmer opět připojil ke svému stádu, viděl, jak ostatní sloni jen tiše stojí. Nikdo ho 

nepoznal. Jak tak sloni pořád tiše a vážně stáli, chtěl se Elmer zasmát. Zvedl svůj chobot a 

zatroubil: „BOOOO!“ Sloni se udivili. Když ale viděli, jak se Elmer směje, začali jásat: „Elmer, 

to musí být Elmer!“ a pokračovali ve společném smíchu.  

Najednou začalo pršet. Dešťové kapky smývaly šedou barvu z Elmerova těla. Až byl zpět se všemi 

svými barvami. „Musíme tento speciální den oslavovat každý rok. Dnes je Elmerův den.“ A tak 

se na tento den sloni strojili a barevně malovali, jen Elmer se nabarvil na šedo. Byl tak v tento den 

jediný, kdo má šedou sloní barvu.  

Konec  

 

 

 

  



Příloha 5 Jazykové centrum: Chameleon Leon 2 

 
Chameleon Leon byl jiný než ostatní chameleoni. Když ostatní seděli na zeleném listu, zbarvili 

se do zelena. Když ostatní stáli na žlutém písku, změnili barvu do žluta. A když plavili 

v modrém rybníce, proměnili se do modra. Ne však Leon. Když si Leon vlezl na zelený list, 

zčervenal. Když se Leon postavil na žlutý písek, zfialověl. A když Leon plaval v modrém 

rybníce, měl barvu oranžovou. 

 

Leon to nedělal schválně, chtěl být stejný jako ostatní chameleoni. Jen se nedokázal změnit na 

správnou barvu. To, že byl jiný, někdy nahánělo Leonovi strach. Nedokázal se dobře 

zamaskovat, když mu hrozilo nebezpečí. To, že byl jiný, občas přivádělo Leona do rozpaků. 

Mezi ostatními vždycky vyčníval. To, že byl jiný, často způsobovalo, že si připadal osamělý.  

Nemohl si hrát s jinými chameleony, protože cítil, že se mezi ně nehodí. Leon si myslel, že ho 

chameleoni nepozvou mezi sebe, zvlášť když hráli své oblíbené hry, maskovanou a na schovku. 

 

Jednoho dne se malí chameleoni vydali do světa na zkušenou. Leon byl zvědavý, a tak se plížil 

za nimi lesem a snažil se, co mohl, aby byl co nejlépe schovaný. Malí chameleoni putovali 

dlouhý čas, po chvíli však zjistili, že se ztratili. Malí chameleoni dostali strach. Leon se bál taky. 

Leon se choulil za velikým kamenem, ale pak už nemohl svou samotu vydržet ani o chviličku 

déle. Vykoukl ven a malí chameleoni ho hned zpozorovali. K Leonovu překvapení byli rádi, že 

ho vidí. 

 

Zatím se o ně doma v lese začali rodiče strachovat. Rychle se stmívalo. Staří chameleoni se 

vydali své děti hledat. Rodiče putovali dlouhý čas. Po malých chameleonech však nebyla žádná 

stopa. Pak, v dálce na obzoru, zahlédli malou zelenou tečku. Byl to Leon! A tak malé 

chameleony našli díky Leonově barvě živé a zdravé. Všichni se radovali. Po dni plném 

dobrodružství se chameleoni vraceli domů. Leon šel tentokrát s ostatními. Měl sice úplně jinou 

barvu, ale získal své místo mezi kamarády. To, že byl jiný ho teď naplňovalo pýchou. 

 

  

                                                 

2 WATT, Mélanie. Chameleon Leon. Praha: Egmont ČR, 2002. ISBN 80-7186-792-6. 



Příloha 6 Jazykové centrum: Vennovy diagramy  

 

 

  



Příloha 7 Jazykové centrum: Ukázka odpovědí na otázku Všiml sis někdy ve svém okolí (třeba 

ve třídě) někoho, kdo se mohl cítit podobně jako oni? Nebo ses tak dokonce cítil ty sám/a? 

- Nechci to rozebírat, ale mám pocit, že je to nějak podobně s jedním žákem z naší 

třídy. 

- Cítila jsem se tak, když jsem se přestěhovala ze Slovenska do Prahy a neuměla jsem 

česky. Ještě když jsem chodila tři roky do třídy a pak jsem dostala brýle. 

- Když jsem se přestěhovala, nevěděla jsem, jestli si znovu najdu kamarády. 

- Když jsem poprvé přišel do třídy, tak na mě koukali všichni ostatní. Měl jsem totiž 

naslouchátka a bylo to hodně nepříjemné a dlouho trvalo, než jsem zapadl. A teď je 

to v pohodě, jsem na to zvyklý. 

 

Příloha 8 Matematické centrum: ukázka obrázků 

                     

 

Příloha 9 Matematické centrum: ukázka karet  

Jsou vzdělaní. Jsou hloupí. Jsou líní. Umí hrát na piano. Neumí hrát na piano. Kradou. Jsou 

kriminálníci. Jsou nadané. Jsou hloupé. 

 

  



Příloha 10 Matematické centrum: Desky s informacemi 

 

                                                 

3 Faculty: Lisa Randall. Physics.harvard.edu [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: 

https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/randall 

4 Vladimír Franz. Vladimirfranz.webnode [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

https://vladimirfranz.webnode.cz/ 

5 ŠČUKA, Emil. O mně. In: emilscuka.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  http://www.emilscuka.cz/ 

6 ŠTĚTÍNSKÁ, Soňa. Nejlepší policisté a zaměstnanci převzali ocenění. [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z:  

https://www.policie.cz/clanek/nejlepsi-policiste-a-zamestnanci-prevzali-oceneni.aspx?fbclid=IwAR1Fch3f-

GhIhq9rL8c812DpfQ9jTVqCIXjNgEDmEZS6KrLMfmsZSHHCD5g 

7 O nás. Pragulic.cz [online]. [cit. 2019-06-25]. Dostupné z: https://pragulic.cz/about-us/ 

Lisa Randall3 je teoretická fyzička a odbornice na částicovou 

fyziku a kosmologii z Ameriky. Působí jako profesorka 

na Harvardově univerzitě. 
 

Vladimír Franz4 je český hudební skladatel, básník, 

dramatik, výtvarník, vysokoškolský pedagog a publicista. Získal 

řadu ocenění, byl poradcem ministra kultury nebo například 

kandidoval na post prezidenta České republiky.  

 

Emil Ščuka5 dosáhl za svůj život mnoha úspěchů. Angažoval se 

v politice, stal se předsedou Romské občanské iniciativy a 

prezidentem International Romani Union. V současnosti působí 

jako ředitel Mezinárodní konzervatoře Praha – International 

Conservatory Prague. 
 

Policistou roku 2018 se stal praporčík Aleš Mrazík6. Převážná 

část služební kariéry, je u policisty spjata se služební kynologií. 

Na „účet“ psovoda a jeho čtyřnohého svěřence lze připsat 

nespočet úspěšných zásahů v rámci klasické kynologie při 

výjezdové činnosti a objasňování trestné činnosti. Nelze 

pominout úspěchy v oblasti speciální kynologie. Pan Mrazík je 

stávajícím mistrem republiky v kategorii vyhledávání výbušnin a 

v soutěži družstev přispěl svým bezchybným výkonem ke třetímu 

místu. 

 

PRAGULIC7 je sociální podnik, který umožňuje zájemcům 

netradiční prohlídky. Tyto prohlídky vedou lidé bez domova a 

umožňují proto seznámení s jejich životem. 

 

https://www.physics.harvard.edu/people/facpages/randall
https://vladimirfranz.webnode.cz/
http://www.emilscuka.cz/
https://www.policie.cz/clanek/nejlepsi-policiste-a-zamestnanci-prevzali-oceneni.aspx?fbclid=IwAR1Fch3f-GhIhq9rL8c812DpfQ9jTVqCIXjNgEDmEZS6KrLMfmsZSHHCD5g
https://www.policie.cz/clanek/nejlepsi-policiste-a-zamestnanci-prevzali-oceneni.aspx?fbclid=IwAR1Fch3f-GhIhq9rL8c812DpfQ9jTVqCIXjNgEDmEZS6KrLMfmsZSHHCD5g
https://pragulic.cz/about-us/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teoretick%C3%A1_fyzika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_%C4%8D%C3%A1stic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzika_%C4%8D%C3%A1stic
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Harvardova_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hudebn%C3%AD_skladatel
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDtvarn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/Publicistika


 

Příloha 11 Matematické centrum: Ukázka vyhodnocení průzkumu jedné skupiny                                                                                                          

 

 

 

  



Příloha 12 Závěrečný poster 

Matematické centrum: Ukázka zápisů žáků, kteří v sobě objevili nějaký předsudek 

 

  



Příloha 13 Divadelní centrum: Ukázka scénáře Sněhurka a sedm trpaslíků 

ROLE:      HRAJÍ:  

Sněhurka       _____________ 

Zlá královna     _____________ 

Princ       _____________ 

Myslivec      _____________ 

Trpaslíci     _____________ 

 

MÍSTO, DĚJ 

• Zámek  

- Zlá královna se táže svého zrcadla, kdo je nejkrásnější – to odpovídá Sněhurka 

• Les 

- Sněhurka odvedena do lesa – má být zabita myslivcem 

- Sněhurka prchá, potkává lesní zvířátka a trpaslíky 

• U trpaslíků  

- uklízí, opravuje, později se spřátelí s trpaslíky 

- královna lstí podává Sněhurce otrávené jablko – usíná 

- Princ ji polibkem vysvobozuje 

 

REKVIZITY 

- Jablko, plášť, nástroje 

 

  



Příloha 14 

ZÁVĚREČNÝ PRACOVNÍ LIST 

1. Odpověz na otázky pomocí těchto výrazů: 

a) SOUHLASÍM 

b) NESOUHLASÍM 

c) NEVÍM – JE MI TO JEDNO 

 

Školáci s brýlemi mají lepší prospěch než ti, co brýle nenosí.   

Hendikepovaní nemůžou pracovat.  

S třídními premianty nikdy není legrace.   

Všichni bezdomovci jsou líní a na ulici patří.  

Líčení se (make-up) je i pro kluky.  

Chlapcům jde matematika lépe než dívkám.  

Vietnamci jsou pracovití.  

Fotbal je jen pro kluky.  

2. Narazil/a jsi při práci v centru ateliéru na nějaký svůj předsudek? Jestliže ano, 

v čem spočíval? 

 

3. Co jsi díky divadelním představením zjistil/a o důležitosti role svědků 

(přihlížejících) v situacích, kdy někdo nejedná férově?   

 

4. Zjistil/a jsi při výzkumu v centru matematiky, že předsudky, které jste již znali, 

v sobě lidé opravdu mají? Pokud ano – které, a jak moc? 

 

5. Napiš, jaké různé projevy spolucestujících jsi zažil/a při jízdě tramvají s Katkou, 

která byla neobvykle oblečená. Vyjmenuj všechny reakce, které jsi zpozoroval/a.  

Troufl/a by sis do role Katky? Pokud ano, napiš proč. Pokud ne, napiš důvod. 

6. Jak myslíš, že by ses cítil/a, kdyby ses dostal/a do role Katky? V 5 větách popiš, 

jaké konkrétní pocity by se u tebe mohly objevit. 

 

7. Podívej se zpět na 1. úkol. V každém tvrzení je někdo, kdo se může zdát něčím 

odlišný. Napiš, které z uvedených odlišností by pro tebe byly snadné, a uměl/a 

by ses s nimi vyrovnat? (můžeš vymýšlet i své vlastní) 

 

            Které odlišnosti by ti naopak dělaly problém? Neunesl/a bys je?  

 

8. Bavilo tě téma a práce v těchto centrech? Která konkrétně nejvíce a proč?  

 

 


