
Bohuslav Fiala: 
Sochy a pomníky

CÍL:    Účastníci se seznámí         
s  příběhem Bohuslava Fialy a mohyly na vrchu 
Ivančena. Budou přemýšlet, jak popsat jejich příběh 
jedním slovem, a snažit se ho kreativně ztvárnit.     
Na závěr se budou zamýšlet nad tím, jaké pomníky 
vznikají v  dnešní době nebo komu by ho oni 
postavili.

ÚČASTNÍCI:   starší světlušky a vlčata, 
skautky a skauti

PROSTŘEDÍ:   kdekoli

DÉLKA:   50 minut

CO JE POTŘEBA:  psací potřeby, papír
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PRŮBĚH:

 1. Ivančena a Zkušenost totality

Pokud máš možnost, ukaž družině celou výstavu 
Zkušenost totality a nech jim chvíli na to, aby si ji 
prohlédli. Potom jim ještě jednou zopakuj příběh 
Ivančeny a Bohuslava Fialy a zeptej se jich, jestli 
příběhu rozumí. 

POZNÁMKA: Předtím než začneš, můžeš se všech zeptat, 
jestli někdy slyšeli o Ivančeně, a pokud ano, tak co o ní vědí.

 2. Příběh jedním slovem

Rozděl družinu na skupiny zhruba po třech a každé 
skupině dej za úkol, aby se společně nad příběhem 
Ivančeny zamyslela a zkusila ho shrnout jedním 
slovem. Slovo ať napíší na papír a dají ti ho.

 3. Tvorba soch

Následně úkolem každé skupiny bude, aby vymyslela, jak dané slovo ztvárnit jako sochu. Použít mohou vše, co najdou ve 
svém okolí, a i oni se mohou stát součástí sochy. Na vymýšlení a tvoření sochy jim dej cca 15 minut.

POZNÁMKA: Pokud je to možné, je lepší, když je každá skupina v  jiné místnosti, aby se vzájemně nerušily.
POZNÁMKA: Pokud máš v  družině mladší děti, můžeš jim povolit třeba to, že skupina může vydávat jeden určitý zvuk. Naopak pokud jde už 
o starší děti, můžeš jim zadání ztížit například tím, že každé skupině dáš nějakou věc, kterou musí v  soše využít. Nebo třeba tím, že se na podobě 
a ztvárnění sochy musí domluvit, aniž by spolu mluvili.

 4. Vernisáž soch

Až bude mít každá skupina sochu připravenou, přesuňte se všichni k  první skupině a nechte ji, ať vám svou sochu předvede. 
Až si ji každý prohlédne, ať na papír napíše téma (slovo), které si myslí, že daná skupina ztvárňovala. Nech pak všechny 
postupně přečíst jejich tipy a na závěr nahlas přečti, co daná skupina znázorňovala. Takto postupujte od jedné skupiny 
k  druhé (vždy jim dej čas na to, aby mohli sochu připravit, pokud jsou její součástí).

POZNÁMKA: Když ukážou všichni své sochy, můžete spočítat, kdo jich uhodl nejvíce, a naopak jaká socha byla nejčastěji uhodnutá.

 5. Pomníky a památníky dnes

Na závěr se dětí zeptej, jestli znají nějakou sochu, pomník nebo památník v  okolí, který vznikl v  nedávné době. A pokud ano, 
tak proč si myslí, že vznikl. Bavit se také můžete o tom, komu nebo čemu si myslí, že by měl vzniknout pomník nebo 
památník.
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