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AKTIVITA 7 VLAK  LISABONU Z 

TÉMATA: 

ČAS: 45 minut

POMŮCKY: Vytištěný  komiksy studenta, každého pro list pracovní 

CÍLE: omitUvěd 
 y.dksledů

 énžmo a ejrozd chijej ,ejostop ínčriminakisd a yudksdepř ,ypstereoty ílastnv vés si 

 

POSTUP: 

 

 

 

POPIS: Nastoupili jste do rychlíku a vydali se na několikadenní cestu z Lisabonu do Brna. Kupé, 
v němž po celou dobu cestujete, musíte sdílet se třemi dalšími cestujícími. Které 3 si vyberete? Akti-
vita pracuje s předsudky, které přirozeně každý máme, a které nám pomáhají předjímat realitu. Není 
tedy reálné se snažit vymýtit všechny předsudky. Důležité je se učit si tyto předsudky uvědomovat, 
pracovat s nimi a neuzavírat se před informacemi, které je modifikují či vyvracejí. O potencionálních 
spolucestujících nemáme žádné bližší informace a na první pohled bezproblémový spolucestující se 
může projevit jako nebezpečný či velmi obtížný a naopak.

???

•

 Jsou objektivní? pramenily? čeho  Z
  objevovaly? nejčastěji   se

  spolucestujícím možným k stereotypy  Jaké
  problematické? bylo co  Případně

  dohodnout? skupině ve se snadné  Bylo
  skupině? ve práci při jiná kritéria tato  Byla

 rozhodovali? spolucestující vybrané pro se jste kritérií jakých   Dle
:aktivity refexi studenty se Udělejte•

yrozhodl . tak se proč
yzdůvodnil , a třídou celou před výběr svůj prezentovaly aby skupiny, jednotlivé postupně Vyzvěte•

skupinu. celou za spolucestujících třecha   nechtěných
řechtna   preferovaných domluví nyní se ať je, vyzvěte a 4–6 po skupinek do studenty Rozdělte•

papír. na sebe pro osob vybraných 6 těchto si zapsat každého Nechte•
 inecestoval .  

       raději by kterými se cestující, tři také naopak a istrávil nejraději cestu dlouhou by kterými se 
 cestující, tři vybrat seznamu ze je nechte a list pracovní  či studentcestudentovi každému Rozdejte 

•
o menšinách o .mínění naše ovlivňují které stereotypech,

 dále se bavte a komiksy studentům Rozdejte 

 VLAK Z LISABONU - PRACOVNÍ LIST PRO STUDENTY 

 Nastoupili jste do rychlíku a vydali se na několikadenní cestu z Lisabonu do Brna. 
Kupé, němž  v po celou dobu cestujete, musíte sdílet se třemi dalšími cestujícími. 
 Kterým z níže uvedených cestujících byste dali přednost? Se kterými byste raději 
  necestovali? 

- Obézní švýcarský makléř

- Afričanka, která prodává kožené zboží

- HIV pozitivní mladý umělec

- Rom cestující na Slovensko

- Baskický nacionalista, který se netají svým separatistickým smýšlením

- Německý rapper, který vede nevázaný způsob života

- Slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na tahací harmoniku

- Ukrajinský dělník, který načerno pracuje různě po Evropě

- Rumunka ve středních letech s dítětem v náručí

- Švédský skinhead, který je evidentně pod vlivem alkoholu

- Banický fotbalový fanoušek vracející se domů na významný fotbalový zápas

- Polská prostitutka z Berlína

- Francouzský farmář vezoucí košík zrajícího sýra

- Český emigrant, kterého před nedávnem propustili z portugalského vězení

- Syrský uprchlík

- Nahluchlá portugalská důchodkyně, která miluje cestování vlakem a dlouhé rozhovory

- Slepý muž cestující s vod cími  psem
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