
TY A HODNO(TY)  

5 workshopů 

na motivy hodnot Nadace Karla Janečka 

 

 

  

 

  

  

 
Nabízíme vám pět programů, které nejsou produkčně a materiálově náročné. Když budete chtít 
programy použít na táboře/škole v přírodě, můžete je poskládat za sebou, protože jsou odlišně 
charakteristicky zaměřené a dají se použít v několika dnech za sebou a zároveň mají smysl 
dramaturgicky – tedy střídání sociálně, fyzicky, psychicky a kreativně zaměřených aktivit. Všechny 
aktivity se dají snadno přesunout do outdooru.  
Hodnoty Nadace se velmi prolínají a velmi spolu souvisí. Pracovala jsem s tím, že jsem dané hodnoty 
zaměřila na občanskou angažovanost. Jednotlivé workshopy jsem skládala dle souvislostí hodnot – 
tedy nejdříve cítění a druhý workshop jakýsi protipól toho – racionalita. Třetí a čtvrtý workshop – 
respekt a odpovědnost. A v posledním se všechny hodnoty propojí a akcentují se ve svobodě. 

 

Andrea Kosařová 
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WORKSHOP N.3 RESPEKT 

charakteristika: výtvarná aktivita složená ze dvou částí, kdy v první části tvoří každý účastník sám 
a ve druhé vzniká společné dílo. 
počet účastníků: max. 15 (nebo 30 rozdělených na dva stoly) 

BAREVNÉ SETKÁVÁNÍ  

Cíl: rozvoj týmové spolupráce a komunikace; site efekt: rozvoj kreativity, výtvarného vyjádření 
V reflexi pracujeme s respektem k vlastnímu dílu, společnému dílu a zadání úkolu – co to po koho 
znamená, co je pro ně důležitější. 
Autorka: Anežka Ulita Všianská 
 
Libreto: 
„Tak přicházejí na svět, stařec se odmlčel a dlouze se na oba dva díval, až po chvíli 
pokračoval, 
přicházejí na svět, ale nepřicházejí s prázdnou, každý si v sobě nese svou vlastní melodii a na 
vás dvou 
je, ji nechat zaznít, ne ji měnit, ale umožnit jí vyjít ven, pomoci těm váhavým tónům vstoupit 
do ticha 
a rozeznít se do celého světa. A tam se jednotlivé melodie setkávají a z těch, které vycházejí 
skutečně 
od srdce, pak vzniká ta pravá symfonie, a ta, když zazní, tak se bohové radují a stromy jsou 
znenadání 
mnohem zelenější…“ 
Šimon Grimmich, Fragmenty románu 
  
Realizace hry: 
Na louce nebo v místnosti si účastníci lehnou do kruhu, zavřou oči a zaposlouchají se do 
puštěné hudby. Po skončení skladby má každý za úkol zachytit na čtvrtku A4 nebo A3 náladu, 
kterou v něm hudba zanechala. Ve druhé části programu účastníci tvoří společné dílo. Každý 
nalepí svojí individuální práci na okraj velkého balicího papíru nalepeného na stole. Úkolem 
každého je rozmalovat svoje dílo směrem ke středu, tak aby se zachovaly rysy jeho práce, ale 
zároveň by měl každý brát v úvahu ostatní. Ve středu papíru by se měli všichni setkat a snažit se 
dosáhnout harmonie. 
Po skončení tvorby následuje vernisáž díla a reflexe společné tvorby.  
 
REFLEXE: 
Jak se vám tvořilo? 
Reagovali jste nějak na ostatní? Jak? 
S kým jste byli v interakci, proč a jak? 
Jsou na obrázku místa, kam jste nezasáhli? Proč? 
Jak se vám výsledek líbí? 
Které místo se vám nejvíc líbí a proč? 
 
 
 
 



METODICKÉ POZNÁMKY: 
Podnětem pro samostatnou tvorbu v první části může být použita některá z imaginativních 
technik nebo je také možné zachytit náladu z krajiny, místa, ve kterém se účastníci nacházejí. 
Důležité je jen, aby vzniklá práce byla nefigurativní. 
Pro tvorbu je lepší použít tempery nebo barvy Remakol a tuše, než suché pastely. 
Přesné zaměření cíle aktivity může být mírně pozměněno v závislosti na otázkách, které jsou 
položeny v závěrečné reflexi. 


