
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou rozpoznat, že k vyřešení
nějakého problému potřebují pomoc dospělého, umí vyhledat
vhodnou dospělou osobu a o pomoc si říct.

Žáci musí zvládnout:
• Poznat, že potřebují pomoc.
• Uvědomit si, koho mají poprosit o pomoc.
• Vysvětlit mu, co potřebují.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Zeptejte se kolegů, kteří s vašimi žáky pracují, jak žáci řeší
problémy v jejich hodinách.
• Při debatě v kruhu zhodnoťte, jestli žáci vědí, koho mají při
problému poprosit o pomoc.

Při výuce a v dalších

každodenních situacích

žáky upozorňujte na to,

když nastane nějaký

problém, který si žádá

řešení, a učte se problémy

rozpoznávat.

SCHOPNOST ŘEŠIT 
PROBLÉMY - KROK 1
 D o k á ž u  s i  ř í c t  o  p o m o c ,  k d y ž

 j i  p o t ř e b u j i .

KROK 1

Sedněte si do kruhu 

a vyzvěte žáky, aby

vyjmenovali nějaké

dospělé, které mohou

poprosit o pomoc, a aby se

zamysleli, s jakými

problémy jim každý z nich

může pomoct.

odkaz na Devatero pohádek

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


Doktorská pohádka, str. 163-165

„Ty nešiko nemotorná,“ chtěl se na něho rozkřiknout Magiáš, ale
v tom spěchu si snad spletl tu pravou trubičku v krku nebo si to spletla
ta švestka, co měl v ústech, zkrátka spolkl švestku i s peckou a ta pecka
mu zaskočila a vzpříčila se mu v krku a nemohla ani dovnitř, ani ven;
a tak měl Magiáš pokdy zařvat jenom „Ty ne –“ a dál už to nešlo, nemohl
ze sebe vydat ani hlásku. Jen tak chrčel a sípěl, jako když syčí pára
v hrnku, a rudl v obličeji a mával rukama a kuckal, ale pecka se ne a ne
hnout; tak pevně a důkladně se mu zapříčila v hrtanu.
Když to Vincek viděl, hrozně se polekal, že se snad pantáta Magiáš
udusí, a řekl oučinlivě: „Pane šéf, počkejte tady, já letím do Hronova
pro doktora.“ A už si to mazal z Hejšoviny dolů – škoda, že tam nikdo
nebyl, aby změřil jeho rychlost; byl by to jistě světový rekord v běhu na
dlouhé trati.
Když doběhl do Hronova k doktorovi, nemohl ani dechu popadnout;
ale pak jej přece jen popadl za ten pravý konec a honem ze sebe vysypal:
„Pane doktore, máte hned, ale hned a honem přijít k panu kouzelníkovi
Magiášovi, nebo se udusí. Krucikluci, to jsem se uhnal!“
„K Magiášovi na Hejšovinu?“ bručel hronovský doktor. „Safra, to se
mně třikrát nechce, ale když mne mermo potřebuje, tak co dělat.“ A šel.
To víte, doktor nemůže nikomu odepřít svou pomoc, i kdyby ho volali
k loupežníkovi Lotrandovi nebo k samotnému (pámbu nás netrestej)
Luciperovi. To už je takové povolání, ta doktořina.

D O K T O R S K Á  P O H Á D K A

schopnost řešit problémy, krok 1
Dokážu požádat o pomoc, když ji potřebuji.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, zda někdo z postav potřebuje
pomoc od druhých a zda mu někdo pomůže.
Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce



Otázky k reflexi:

Co se stalo kouzelníku Magiášovi?  Potřeboval pomoc?
Koho požádal o pomoc? Proč právě jeho?
Bylo doktorovi jasné, co se děje a s čím je potřeba pomoci?
Vzpomenete si, kdy jste naposledy někoho žádali o pomoc?
Kdy to bylo a o co se jednalo?
Proč může být obtížné požádat někoho o pomoc?

Poznámky, náměty, postřehy

Tak hronovský doktor vzal doktorský tlumok, co v něm jsou doktorské
nože a kleště na zuby a obvazy a prášky a masti a dýhy na zlomeniny
a jiné takové doktorské nástroje, a šel za Vinckem na Hejšovinu. „Jen
abychom nepřišli pozdě,“ staral se pořád pihovatý Vincek, a tak šli raz
dva, raz dva přes hory a bory, raz dva, raz dva přes mokřiny, raz dva,
raz dva do vrchu, až pihovatý Vincek pověděl: „Tak, pane doktore, už
jsme jako tady.“
„Služebník, pane Magiáš,“ řekl hronovský doktor, „tak kdepak nás co
bolí?“


