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rozhodni

1

hra

Zvolte si 2 zástupce, přečtou si situaci a rozhodnou, který
znak citů ukázka představuje. Vítězí, kdo první projde cílem.

1. Už tolikrát ti říkali,
že jsi k ničemu, že už tě
to ani nevyvede z míry.

2. Tvá matka měla tutéž
třídní učitelku; jsi
překvapen, že na SRPDŠ
se z rodiče opět stává
malá vystrašená žákyně.

3. Opět jsi navštívil
slavný muzikál; zase se
ti líbil. Přestože byl
stejný, vyvolal v tobě
jiné pocity.
Opak

2

4. Zradu blízkého
přítele pocítíš tak
intenzivně, že se
přátelství mění
v nenávist.

5. Dostal jsi pod
stromeček nové lyže. Máš
z nich ohromnou radost, ale
zároveň se bojíš, abys je
neponičil.

6. Nejsi spokojen
s dívkou svého bratra;
nemůžeš se zbavit
dojmu, že jej sice má
ráda, ale daleko méně,
než on ji.

7. Zpracování filmu tě
ohromilo, za několik dní
si ale sotva vzpomenš
proč; svého psa máš rád
v létě, v zimě, pořád.

opak

8. Sice se hodně snažíš,
aby ses ovládl, ale když se
mluví o opačném pohlaví,
vždycky zčervenáš.

9. Zase ti bylo smutno,
když dostal(a) kamarád
(ka) špatnou známku.

opak
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Řešení

Zvolte si 2 zástupce, přečtou si situaci a rozhodnou, který
znak citů ukázka představuje. Vítězí, kdo první projde cílem.

1. Už tolikrát ti říkali,
že jsi k ničemu, že už tě
to ani nevyvede z míry.

2. Tvá matka měla tutéž
třídní učitelku; jsi
překvapen, že na SRPDŠ
se z rodiče opět stává
malá vystrašená žákyně.

citová adaptace

3. Opět jsi navštívil
slavný muzikál; zase se
ti líbil. Přestože byl
stejný, vyvolal v tobě
jiné pocity.

podmíněnost citů
(streotypnost cit. reakcí)

aktuálnost citů
Opak

Řešení

4. Zradu blízkého
přítele pocítíš tak
intenzivně, že se
přátelství mění
v nenávist.
protikladnost citů

5. Dostal jsi pod
stromeček nové lyže. Máš
z nich ohromnou radost, ale
zároveň se bojíš, abys je
neponičil.
smíšenost citů

6. Nejsi spokojen
s dívkou svého bratra;
nemůžeš se zbavit
dojmu, že jej sice má
ráda, ale daleko méně,
než on ji.

7. Zpracování filmu tě
ohromilo, za několik dní
si ale sotva vzpomenš
proč; svého psa máš rád
v létě, v zimě, pořád.

hloubka emocí

pestrost časového trvání
opak

4

Řešení

8. Sice se hodně snažíš,
aby ses ovládl, ale když se
mluví o opačném pohlaví,
vždycky zčervenáš.
výrazovost emocí

nakažlivost citů
9. Zase ti bylo smutno,
když dostal(a) kamarád
(ka) špatnou známku.

opak

Citace:
HRACHOVCOVÁ a kol. Občanská výchova pro 8. ročník ZŠ. Olomouc: nakladatelství Olomouc, 1999, ISBN 8071820628.

Zdroje:
NENA. Gify Nena [online]. [cit. 24.8.2010]. Dostupný na WWW: <http://www.gify.nou.cz/>.
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