
VŮDČÍ SCHOPNOSTI
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou v některých případech
jednoduchým způsobem popsat své pocity dospělému, kterému
důvěřují.

Žáci musí zvládnout:
• Ukázat, jak se cítí, prostřednictvím řeči těla.
• Ukázat, jak se cítí, různými jinými způsoby.
• Popsat své pocity někomu, koho dobře znají.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Pozorně sledujte, jestli žáci dokážou vyjadřovat emoce
neverbálně. Dávají např. radost najevo očním kontaktem 
a úsměvem?
• V různých okamžicích v průběhu dne žáky vyzývejte, aby ukázali
na obrázek veselého nebo smutného smajlíka (nebo ho zvedli)
podle toho, jak se zrovna cítí.
• Vyzývejte žáky, aby vám řekli, jak se cítí, a sledujte, jestli slovní
vyjádření odpovídá jejich neverbální komunikaci.

Vystavte si ve třídě

„slovníček“ emocí, aby se

jím žáci při vyjadřování

svých emocí mohli

inspirovat. Jak se budete

učit nové emoce nebo

jejich nová synonyma,

slovníček postupně

doplňujte.

VŮDČÍ SCHOPNOSTI - KROK 0
N ě k d y  d o v e d u  p o p s a t ,  j a k  s e  c í t í m .

KROK 0

Na začátku hodiny žáky

vždy vyzvěte, aby si

uvědomili, jak se cítí, a řekli

to ostatním. Mohou to také

např. ukázat tím, že přiloží

svůj obrázek na danou

emoci v „tabulce emocí“.

odkaz na Devatero
pohádek

https://web2.mlp.cz/koweb/00/04/29/90/31/devatero_pohadek.pdf


Pošťácká pohádka, str. 141

Však jeden pán – abyste věděli, byl to pan Kolbaba,
povoláním pošťák a listonoš – se na to doopravdy podíval a řekl o tom
ostatním listonošům a pošťákům a ti to zase řekli dál, až se to doneslo
ke mně; a já nejsem tak nepřející, abych si to nechal sám pro sebe. Tak jen
s tím ven a už se začíná.
Tedy toho pana Kolbabu, povoláním listonoše a pošťáka, nějak
omrzelo jeho pošťácké řemeslo: co prý se takový listonoš nachodí,
naběhá, nadrandí, nalítá, nahoní a našlape, že prý den co den musí ujít
dvacet devět tisíc sedm set třicet pět kroků, v čemž je zahrnuto osm
tisíc dvě stě čtyřicet devět schodů nahoru a dolů, a že ty dopisy, co
roznáší, jsou beztoho samé tiskopisy a účty a jiné zbytečnosti, které
nikomu neudělají ani trochu radosti, a že i ten poštovský úřad je takové
neveselé a nijaké místo, kde se ani žádné pohádky nedějí. Tak
a všelijak jinak si naříkal pan Kolbaba na své pošťácké povolání.
A jednou vám si ze samého smutku sedl na poště u kamen a usnul
a ani si nevšiml, že už je šest hodin; a když odbila hodina šestá, odešli
ostatní pošťáci a listonoši a zavřeli poštu a pan Kolbaba tam zůstal
zamčený a spal.

P O Š Ť Á C K Á  P O H Á D K A

vůdčí schopnosti, krok 0
Někdy dovedu popsat, jak se cítím.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, jak se postava pana Kolbaby cítí  

Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce

        a proč.



Otázky k reflexi:

Co vadilo panu Kolbabovi na práci pošťáka? Jak se kvůli tomu
cítil? Řekl to někomu?
Kdy jste naposledy prožívali nějaké silné emoce? Pomohlo
vám o tom někomu říct? Proč?
Byli jste někdy smutní jako pan Kolbaba? Co vás rozesmutnilo?
Kdy jste se naopak cítili veselí?

Poznámky, náměty, postřehy


