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Výchovně vzdělávací aktivita – inkluzivní setkání na podporu práce s žáky 

 

Jak se žije ve tmě 
 Zpráva z akce ze dne 14. 4. 2022 

 

 

Dne 14. 4. 2022 jsme se společně sešli na vlakovém nádraží v Jeseníku. Cílem 

bylo dojet vlakem s přestupem na zastávku Lipová-lázně, Jeskyně. Zde započal 

program, který měl název „Jak se žije ve tmě“. Hned na začátku se všichni 

zapsali do prezenční listiny a slovo převzal pracovník, který všechny přivítal a 

obeznámil zúčastněné s harmonogramem vzdělávací akce.  

Účastníkům byla zařízena edukační prohlídka Jeskyní na Pomezí, následně měli 

během dne za úkol plnit připravená edukační stanoviště. Cílem bylo seznámit 

účastníky, jaké je to, žít ve tmě. Aktivity byly směřovány k seznámení se hravou 

formou se světem nevidomých. 



 

 

Celkem byla připravena 4 stanoviště. Na prvním stanovišti, které se nacházelo 

přímo u jeskyní, měli účastníci za úkol dle hmatu poznat ukryté věci v kouzelné 

krabici. Některým to dělalo potíže, jiní dokázali rozpoznat všechny věci 

v krabici. Poté, co všichni úspěšně absolvovali první zkoušku, dostali malé 

občerstvení a mohli vstoupit na prohlídku do jeskyně. 

                      

 

Po prohlídce jeskyní a následném nákupu upomínkových předmětů se skupina 

vydala na pochod směrem do Priessnitzových lázní. Na 2. stanovišti je čekalo 

seznámení se s Braillovým písmem. Po seznámení s jeho historií a zajímavostmi 

dostali účastníci za úkol vyluštit nápis v Braillově písmu. Za jeho rozluštění 

získali bagetu a pitíčko k občerstvení. 

                        

 



 

Po dalším kilometru děti a žáky překvapilo další stanoviště, kdy děti dostali 

z aúkol projít bludiště se zavázanýma očima. Cílem stanoviště bylo zažít a 

vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké je to nic nevidět a muset se spolehnout pouze 

na průvodce. Ti měli zase za úkol pomocí hlasu provézt děti bludištěm. 

    

 

 

Posledním stanoviště bylo koncipováno tak, aby děti dokázali vyjádřit své 

názory a přání. Proběhlo zhodnocení akce, co se jim líbilo a co by si přáli do 

budoucna. Aktivita probíhala v kroužku a mluvil vždy ten, který měl v ruce 

klubíčko. Společně děti pomocí házení klubíčka vytvořili propletený obrazec.  

                                 

 

Zpět na vlakové nádraží v Jeseníku jsme dorazili po 15 hodině. Zde děti dostali 

účastnické listy, medaili a také balíček s překvapením za účast. Celkově se 

vzdělávací akce zúčastnilo 28 osob. Všichni odcházeli domů šťastní, spokojení, 

plní zážitků a nových poznatků o životě ve tmě. 
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