
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 by žáci měli umět vyřešit nějaký
jednoduchý problém podle pokynů dospělého.

Žáci musí zvládnout:
• Řídit se jednoduchými pokyny tak, že opakují, co vidí.
• S pomocí vyřešit problém podle pokynů.
• Vysvětlit, jak jim k vyřešení problému může pomoct řídit se
něčími pokyny.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Pozorujte, jak žáci řeší nějaký problém podle pokynů. Řídí se jimi
ve správném pořadí a nic nevynechávají?
• Vyzvěte žáky, aby vám popsali, jak vyřešili nějaký problém a jak
jim v tom pomohlo řídit se pokyny. 

Zahrajte si „na semafor“.

Zelená může např.

znamenat „Utíkejte!“,

červená „Zastavte se!“ 

a oranžová „Utíkejte na

místě!“. Žáci mají za úkol

řídit se pokyny. Nejdřív jim

předveďte, jak budou

pokyny vypadat (mohou

být slovní nebo vizuální) 

a co mají udělat, když je

uvidí nebo uslyší.

SCHOPNOST ŘEŠIT 
PROBLÉMY - KROK 0
D o k á ž u  v y ř e š i t  p r o b l é m  p o d l e

p o k y n ů  d o s p ě l é h o .

KROK 0 

Uspořádejte si hodinu

vaření a podle

jednoduchých pokynů např.

ozdobte pizzu nebo

připravte obložený

chlebíček.

odkaz na Devatero pohádek

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


Doktorská pohádka, str. 164-165

„A jejej,“ řekl doktor, který byl filuta, liška podšitá, lišák drbaný, kostelník
pálený, kos vykutálený a šibal mazaný, neboť měl za ušima i za lubem, „jejej, pane
Magiáš, to je s vámi tuze zlé, když nemůžete udělat ááá. Nevím, nevím,“ povídal 
a začal Magiáše prohlížet a proklepávat, tep mu zkoušel, na jazyk se mu díval, pod
oční víčka mu nakukoval, do uší a do nosu mu zrcátkem svítil a přitom bručel
latinská slova. 
A když byl hotov s tím celým vyšetřením, začal se tvářit náramně povážlivě
a řekl: „Pane Magiáš, to je vážná věc, tady nic nepomůže nežli bezodkladná
a nejrychlejší operace. Ale tu já nemůžu a nesmím dělat sám, na
to bych musel mít asistenci. Chcete-li operaci podstoupit, tak nic naplat,
musíte poslat pro mé kolegy doktory do Úpice, do Kostelce a na
Hořičky, a až tu budou, uspořádám s nimi doktorskou poradu neboli
konzilium, a teprve po nejzralejší úvaze bychom podnikli žádoucí lékařský
zákrok čili operaci operandi. Rozmyslete si to, pane Magiáš,
a přijímáte-li můj návrh, pošlete rychlého posla pro mé vysoce vážené
a učené pány kolegy.“
Co měl Magiáš dělat? Kývnul na pihovatého Vincka a Vincek třikrát
zadupal, aby se mu dobře běželo, a už pelášil dolů z Hejšoviny. Tož do
Hořiček. A do Úpice. A do Kostelce. Nechme ho zatím běžet.

D O K T O R S K Á  P O H Á D K A

schopnost řešit problémy, krok 0
Dokážu vyřešit problém podle pokynů 
dospělého.

Učitel libovolnou metodou zklidní děti před čtením a získá jejich pozornost.
Děti při poslouchání příběhu zaměří svoji pozornost na to, jakou diagnózu doktor pacientovi určil 

Po přečtení učitel s dětmi diskutuje otázky k reflexi.

Instrukce

        - co chtěl léčit.



Otázky k reflexi:

O čem byl tento příběh? 
Vzpomenete si, jaké pokyny vám dal/a lékař/ka při vaší poslední
návštěvě? K čemu vedlo jejich uposlechnutí?
Dal vám pokyn/radu, jak vyřešit nějaký problém, někdo jiný? O co
se jednalo a jaký pokyn vám dali?
Proč je dobré poradit se s ostatními? 

Poznámky, náměty, postřehy


