
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 žáci znají základní emoce a vědí, že je

mají i ostatní lidé.

Žáci musí zvládnout:
• Uvědomovat si, že lidé mají různé pocity.

• Pojmenovat základní emoce.

• Chápat, že se emoce mohou měnit.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí. Zvládnutí tohoto kroku

můžete hodnotit i běžným pozorováním chování žáků.

• Dejte žákům za úkol poznat a pojmenovat základní emoce.

• Vyvěste si na zeď „plakát pocitů“, aby žáci měli různé emoce

a jejich příčiny pořád před očima.

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 0
U m í m  v y s v ě t l i t ,  c o  m ů ž e  l i d i  r o z v e s e l i t

 a  r o z e s m u t n i t .

Posaďte všechny žáky do

kroužku. Jednomu z nich

zadejte 4–5 různých

pocitů, které má

předvést (radost,

smutek, vztek, klid atd.).

Ostatní vyzvěte, aby

poznávali, kdy předvádí

vztek a rozrušení, a

vysvětlili, podle čeho to

poznali.

KROK 0

Vyzvěte žáky, aby každý

samostatně nakreslil

nějakou situaci, kdy se mu

něco nepodařilo (můžete

jim to nejdřív názorně

předvést na tabuli). Potom

je vyzvěte, aby obrázek

ukázali ostatním a popsali,

jak se v té situaci cítili.

odkaz na Devatero pohádek

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


Pošťácká pohádka, str. 151

Tak té noci se dal pan Kolbaba zavřít na poště a čekal. Mohla být
půlnoc, když slyšel takové ťapičky ťap po podlaze, jako když myši běhají;
a pak zase viděl skřítky, jak třídí dopisy a váží zásilky a počítají
peníze a odklepávají depeše. A když byli se vším hotovi, sesedli se na
zemi a hráli s dopisy mariáš.
V tu chvíli se pan Kolbaba ozval: „Brejvečír, páni pumprdlíci.“
„Á, to je pan Kolbaba,“ řekl ten nejstarší pumprlík. „Tak pojďte si
s námi zahrát v karty.“
Pan Kolbaba si to nenechal dvakrát říci a sedl si s nimi na podlahu.
„Nesu,“ řekl první skřítek a položil svou kartu na zem.
„Přebíjím,“ děl druhý.
„Dávám fleka,“ povídá třetí.
Teď přišla řada na pana Kolbabu a on položil ten zavřený dopis bez
adresy na ty tři ostatní.
„Tak jste vyhrál, pane Kolbaba,“ řekl první skřet, „protože jste nesl
tu nejvyšší kartu neboli srdcové eso.“
„Že jsem tak smělý,“ odpověděl pan Kolbaba, „ale víte to jistě, že to
je tak vysoká karta?“
„Abych to nepoznal,“ pravil skřítek. „To přece je psaníčko, co píše
mládenec dívce, kterou má víc rád než sebe sama.“
„To se mně nezdá,“ řekl naschvál pan Kolbaba.
„A just je to tak,“ odpověděl trpaslík. „Když tomu nechcete věřit, já
vám to psaníčko přečtu.“ A vzal ten dopis, položil si jej na čelo, zavřel
oči a takto četl:

P O Š Ť Á C K Á  P O H Á D K A   

pozitivní nastavení, krok 0
Umím vysvětlit, co může lidi rozveselit
 a rozesmutnit.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, kdy se postavy cítí šťastné/nešťastné.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



Otázky k reflexi:

Které postavy vystupují v tomto příběhu? 
Jaké emoce prožívaly jednotlivé postavy (jednu si vyber)? Měnily
se emoce postav? Proč? 
Co je to emoce?

Poznámky, náměty, postřehy

„Má znejmilovanější Mařenko,
tak ti pýšu (tady je pravopisná chyba, řekl ten skřítek, správně
má být měkké i) žesem dostal místo za šoféra tak esli bys chtěla
mohli bychom mít veselku napyš mně esli mně máš eště ráda pyš
mně brzo tvůj věrný Frantík.“
„Tak vám děkuju, pane skřítek,“ řekl pan Kolbaba, „to jsem potřeboval
vědět. Mockrát vám děkuju.“


