
V TOMTO TÝDNU SE „VIDÍME“ NAPOSLEDY, MÁME PŘED SEBOU VOLNÉ 

DNY, A PRÁVĚ NA TENTO ČAS VÁM POSÍLÁM NĚJAKÉ TIPY… 

 

 

 

 

1. KVÍZ VDĚČNOSTI-HRA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ, KTERÁ VYCHÁZÍ 

Z POZITIVNÍ PSYCHOLOGIE (TOU SE HODNĚ ZABÝVÁM, BAVÍ MĚ, 

PROTOŽE SE VĚNUJE POZITIVNÍM ASPEKTŮM V NAŠICH ŽIVOTECH) A 

NAUČÍ VÁS I VAŠE DĚTI BUDOVAT POZITIVNÍ NÁHLED NA SVĚT…  



 

 

 

 

 

 

 



MŮŽETE SI HRACÍ KOSTKY I SAMI VYROBIT… 

Ve skutečné velikosti zde: https://ceskavdecnost.cz/?page_id=658  (složka Kvíz vděčnosti) 

 

        

 

 

2. SLUNCE VDĚČNOSTI-Vyplňte a vymalujte s dětmi omalovánku Sluneční paprsky 

vděčnosti (starší zvládnou sami samozřejmě). Pomozte jim najít důvody vděčnosti za to, kým 

jsou, co mají a co všechno mají možnost dělat.  

Ve skutečné velikosti zde: https://ceskavdecnost.cz/wp-content/uploads/2020/01/A4_Slunce-

vdecnosti.pdf 

 

 

https://ceskavdecnost.cz/?page_id=658
https://ceskavdecnost.cz/wp-content/uploads/2020/01/A4_Slunce-vdecnosti.pdf
https://ceskavdecnost.cz/wp-content/uploads/2020/01/A4_Slunce-vdecnosti.pdf


      

 

3. HRA NA LOGICKÉ UVAŽOVÁNÍ 

Přemýšlej a doplň v řadě obrázek nebo číslo místo otazníku: 

       ? 

3 1 4 2 5 3 ? ? 

→    → ?  ? 

2 10 4 9 6 8 8 ? ? 

       ? ? 



4. RELAXACE:  

Popros rodiče nebo někoho kdo je s tebou doma, aby ti přečetl následující instrukce 

(třeba ve chvilce po obědě). V místech, kde jsou tři tečky, udělejte při čtení krátkou 

pauzu.: 

Lehni si nebo si pohodlně sedni tak, aby ti to bylo co nejpříjemnější… Zavři oči a na chvíli se soustřeď 

na své dýchání… nádech nosem a výdech nosem... Polož si ruku na bříško a zkus dýchat tak, aby se 

malinko zvedalo…. Chvilku jen dýchej a všimni si, jak se tvůj dech pomalu zklidňuje… 

 …a teď si stále se zavřenýma očima představ, že jsi na ostrově… Je to tropický ostrov uprostřed 

krásného modrého moře… Voda v moři je příjemně teplá a plná barevných ryb… Na ostrově rostou 

kokosové palmy… Jemný vánek s nimi kymácí ze strany na stranu… Klidně se společně pohupují ve 

větru…Najednou si všimneš, že pod jednou palmou je něco ukryté… Je to stará pirátský truhla a je 

odemčená… Uvnitř je schovaný poklad a krátký vzkaz…“Tato truhla je bezedná a poklad patří tomu, 

kdo jej našel. Může s ním udělat, co jen bude chtít.“… Pomalu truhlu zavřeš… Přemýšlíš, jak s pokladem 

naložíš, s kým se s ním rozdělíš, komu uděláš radost… Truhla je bezedná, můžeš se k ní kdykoli vrátit a 

obdarovat někoho dalšího… 

 Teď se zhluboka nadechni…, vydechni…, udělej nějaký pohyb…, protáhni si tělo a zkus si 

vybavit, jak vypadala pirátská truhla? Jaký byl poklad uvnitř? S kým se o poklad rozdělíš? Komu uděláš 

radost?  

Vezmi si teď papír, pastelky nebo fixy a zkus namalovat truhlu s pokladem. Každý 

obrázek bude správně, protože tu pirátskou truhlu si našel a viděl jen ty. Až to budeš 

mít, můžeš přikreslit ty, se kterými sem o poklad rozdělit. 

5. KALENDÁŘ-DUBEN 2020 

 



  


