
CÍLEVĚDOMOST
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou vysvětlit, co znamená „snažit
se, jak nejlépe umím“.

V tomto kroku nejde o to, aby se žáci snažili ze všech sil při všem,
co dělají, ale o to, aby pochopili, co to znamená.
Když si všimnete, že se žáci při něčem snaží, jak nejlépe dovedou,
řekněte jim to, aby si mohli tento pojem spojit s něčím
konkrétním.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Jak usilovně se žáci při různých aktivitách dokážou snažit,
můžete sledovat i běžnými metodami, které používáte jindy
(zaznamenávání výsledků a aktivit apod.).
• Zeptejte se žáků: „Co znamená ‚snažit se, jak nejlépe umím‘?“
Nechejte žáky nejdřív se samostatně zamyslet, potom diskutovat
ve dvojicích a nakonec všem říct, na co přišli.

Povídejte si s celou třídou 

o tom, co všechno jste ten den

dělali (případně jim vizuálně

napovězte, ukažte na věc,

kterou jste používali apod.).

Řekněte žákům, kdy jste viděli,

že se snažili, jak nejlépe uměli,

následně diskutujte o tom, jak

to vypadalo. Potom je vyzvěte,

aby se sami zamysleli nad tím,

při čem ještě se ten den snažili,

jak nejlépe umí. 

CÍLEVĚDOMOST - KROK 1
D o k á ž u  v y s v ě t l i t ,  c o  z n a m e n á  

" s n a ž i t  s e ,  j a k  n e j l é p e  u m í m " .  

KROK 1

Ukažte žákům obrázky, na nichž

se lidé více nebo méně snaží

(např. fotku běžeckého závodu).

Vysvětlete jim, že to, že je jeden

z běžců nejrychlejší, ještě nemusí

znamenat, že se snaží, jak

nejlépe umí: možná je některý

jiný pomalejší, ale snaží se

mnohem víc. Zeptejte se žáků,

kdo se podle nich snaží, jak

nejlépe umí, kdo ne a podle čeho

to poznali. 

odkaz na Devatero
pohádek

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


Policejní pohádka, str. 133-135

Tak já vám třeba povím o té sani z Vojtěšské ulice. Jednou jsem měl pochůzku po
Vojtěšské ulici a najednou vám vidím v tom koutě u kostela velikánské vejce. Ono bylo
tak veliké, že by se mně nevešlo ani do služební přílby, a těžké vám bylo jako z mramoru.
Propánakrále, řekl jsem si, to snad je pštrosí vejce nebo co, já to odnesu na policejní
direkci, na oddělení ztrát a nálezů; snad se o takové vejce jeho majitel přihlásí. – Tehdy
byl v tom oddělení kolega Pour a měl zrovna od záchladu v kříži loupání; tak si topil 
v železných kamínkách, že tam bylo horko jako v troubě, jako v peci, jako v sušárně.
‚Těbůh, Poure,‘ povídám, ‚ty tu máš teplo jako čertova babička. Tadyhle hlásím, že jsem
našel ve Vojtěšské ulici nějaké vejce.‘ ‚Tak to někam polož,‘ řekl kolega Pour, ‚a sedni si;
 a já ti budu hlásit, jaké mám trápení s tím loupáním v kříži.‘ Nu, trochu jsme
se zapovídali, jak už tak řeč plyne; pak se začalo smrákat a najednou slyšíme v koutě
něco jako křupat nebo harašit. Tak jsme rozsvítili a koukáme, a ona vám z toho vejce
vylízá saň – nejspíš se vylíhla tím náramným teplem. Ona nebyla větší, než řekněme pudl
nebo foxteriér, ale byla to saň, to jsme poznali hned, protože měla sedm hlav; podle
toho se totiž pozná drak. Kryndapána,‘ řekl kolega Pour, ‚co s tím tady budeme dělat? 
To abych zatelefonoval pro antouška, aby to zvíře odklidil?‘ ‚Víš, Poure,‘ povídám mu já,
‚taková saň je dost vzácné zvíře; já myslím, že bychom měli dát do novin inzerát, aby se
její majitel přihlásil.‘ ‚No dobrá,‘ řekl Pour, ‚ale čím ji zatím budeme krmit? Zkusím to 
s mlíkem a nadrobenou houstičkou; každému mláděti je mlíčko nejzdravější.‘ 

P O L I C E J N Í  P O H Á D K A

cílevědomost, krok 1
Dokážu vysvětlit: „snažit se, jak nejlépe 
umím."

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, zda se postavy o něco snaží a jak to vypadá.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



Otázky k reflexi:

O čem byl tento příběh?
Jaké zvíře se vylíhlo na policejní stanici? 
O co se pan Pour snažil?
Jak by mohl vypadat zmíněný inzerát? Společně nakreslete 

Co určitě nesmí chybět v inzerátu, aby pan Pour našel majitele?
Zažil/a jsi něco podobného? Našel/našla jsi něco, co ti nepatřilo? Co
všechno jsi udělal/a pro to, abys našel/našla majitele věci?

       a zapište.

Poznámky, náměty, postřehy

Tak jí nadrobil sedm žemlí do sedmi litrů mléka; a to jste měli vidět, jak se to dráče do
toho hladově pustilo; jedna hlava odstrkovala u misky druhou a všecky ty hlavy na sebe
vrčely a chlemtaly mlíčko, až pobryndaly celou kancelář; potom se jedna hlava po druhé
olízla a uložila se k spánku. Pak kolega Pour zamkl tu saň ve své kanceláři, kde byly
uloženy všechny ztracené a nalezené věci z celé Prahy, a dal do všech novin tenhle
inzerát: Štěně dračí, čerstvě vylíhlé z vejce, bylo nalezeno ve Vojtěšské ulici. Totéž je
sedmihlavé, žluté a černě žíhané. Jeho majitel ať se přihlásí na policejním ředitelství,
oddělení ztrát a nálezů.

 


