Komunikace je proces vzájemného předávání informací pomocí různých prostředků.
Schopnost komunikace je nejdůležitější životní dovedností pro každého. Proto jsem
zrealizovala pro žáky 6. třídy v hodinách výchovy ke zdraví integrovaný blok na téma
„Komunikace.“ Blok byl rozdělen na čtyři části.
První část s názvem Způsoby komunikace se skládala ze dvou kroků. Nejprve byli
žáci teoreticky seznámeni s pojmem komunikace a se způsoby komunikace. Potom
následovala praktická cvičení. Žáci zkoušeli vyjadřovat různé pocity a nálady všemi
různými způsoby komunikace, dokonce i znakovou řečí pro neslyšící.

vyjádření nervozity

vyjádření nesmělosti

znaková řeč

znaková řeč

Ve druhé části bloku s názvem Komunikace mezi vrstevníky žáci vyplňovali
pracovní list, ve kterém odpovídali na otázky týkající se kamarádství, přátelství, kolektivu
a oblíbenosti v kolektivu. Po písemném zpracování úkolů, proběhla diskuse, ve které děti
vyslovily nejen svoje názory a pocity, ale také své připomínky. V závěru této části se žáci
rozdělili do skupinek a vytvořili si desatero pravidel chování pro svou třídu.

Úkolem třetí části – Komunikace s dospělým bylo seznámit žáky s pravidly
chování k dospělým (k učitelům, cizím lidem, rodičům apod). Žáci samostatně vymýšleli
různá pravidla chování a následně po společném shrnutí je sepsali. Ve druhé polovině této
části jsme se věnovali pozdravům slovním, ale také praktickým. Žáci si vyzkoušeli
správně pozdravit podáním ruky a v úplném závěru jsme se věnovali také pozdravům,
které se používaly v dřívějších dobách.

poprvé je to těžké

zkusíme to znovu

V závěrečné části s názvem Mezinárodní komunikace jsme se věnovali různým
způsobům mezinárodní komunikace přes facebook, internet, ICQ, skype apod. Výstupem
této části bylo napsání dopisu kamarádovi v anglickém jazyce.

Aktivita byla realizována z grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování
kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji“ Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Tento program je financován z Evropského sociálního fondu a rozpočtu
České republiky. Název projektu je Modernizace učebních opor, vzdělávacích metod
a organizačních forem výuky s důrazem na využití ICT.
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