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Projektový den „Ve tmě“
Dne 11. 1. 2019 se žáci naší školy účastnili projektového dne „Ve

tmě“.

Na sedmi stanovištích si žáci celé školy i jejich učitelé, včetně
vedení školy, měli možnost vyzkoušet mnohé aktivity běžného

života nevidomých (s klapkami na očích). Žáci si například bez

využití zraku zkoušeli namazat máslo a obložit chlebíček, nalít si

limonádu do hrnečku. Chodili s bílou holí po chodbě i chůzi

s holí do schodů. V tělocvičně si ve dvojicích zkoušeli, jaké to je,

být pro nevidomého dobrým průvodcem a převést ho přes

obtížný terén. V učebnách zkoušeli žáci psát na Pichtově stroji

Braillovo písmo a ohmatávali si bříšky prstů speciální taktilní knihy

pro nevidomé, kde jsou reliéfní obrázky. Prohlíželi si také speciální

hmatové podložky s nalepenými předměty a symboly, které jsou

mnohostranně využívány v každodenním životě nevidomých.

V umývárně zkoušeli nahmatat vanu, sprchový kout a umyvadlo,

v němž si i umyli ruce. Ve Snoezellenu poznávali hudební

nástroje, s nimiž se pokusili vyloudit příjemné zvuky.
Žáci si díky prožitým zkušenostem uvědomili, že život se zrakovým

handicapem je náročný, ale dá se zvládnout s lidmi, kteří mají

zkušenosti, dobrou vůli a ví, jak správně pomoci.



Kuchyňka 

- mazání másla na 

chleba 

a obložení salámem, 

sýrem 

i zeleninou

- nalévání 

limonády 

do hrnečku



Schodiště

- chůze s bílou holí



Tělocvična 

- chůze mezi překážkami



Tělocvična 

- hra na na průvodce, který vede 

nevidomého, 

- kutálení ozvučeného míče, 

ohmatávání náčiní



III. třída

- Psaní na Pichtově stroji



III. třída

- hmatové prohlížení reliéfních obrázků 

v knihách pro nevidomé



Dílna

- prohlížení si hmatových 

podložek



Umývárna

- ohmatávání vany a sprchového koutu



Děkujeme všem pedagogickým pracovníkům za pomoc

při realizaci projektového dne a žákům za účast i plnění

všech úkolů na připravených stanovištích.

Věříme, že si žáci zažité zkušenosti ukotvili a ponesou si

některé informace o tom, jak být nápomocni druhým

lidem s handicapem i do dalšího života.

Vedoucí projektového dne: K. Cuperová a L. Hulejová


