
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou při neúspěchu nebo

problému zachovat klid.  V předchozím kroku se naučili vysvětlit,

proč je důležité zvládat negativní emoce, když se nám něco

nedaří. V tomto kroku se mají naučit aktivně využívat strategie,

které jim při nezdaru pomohou zachovat klid.

 

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, jak to vypadá, když je člověk klidný. 

• Umět popsat a použít strategie, které při nezdaru pomáhají

zachovat klid.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou

si v něm dostatečně jistí. 

• Vyzvěte žáky, aby definovali, co znamená, že je někdo „klidný“

(neprojevuje ani necítí žádné silné emoce, jako je např. hněv nebo

rozrušení), předvedli, jak se chová (nedělá rychlé pohyby, je tichý,

má uvolněný výraz tváře i řeč těla, je připravený nám naslouchat),

a uvedli aspoň 2 uklidňující strategie. 

• Sledujte, jestli žáci používají uklidňující strategie i jindy, když se

jim něco nedaří (jak během výuky, tak např. o přestávkách nebo

při obědě). Dokážou ve všech těchto kontextech zachovat klid,

když se něco pokazí?

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 3
K d y ž  s e  n ě c o  n e d a ř í ,  s n a ž í m  s e  z a c h o v a t  

k l i d .  

KROK 3

Napište na tabuli 

3 situace, v nichž se

něco nedaří/pokazilo.

Např.: „ztratili jste ve

škole bundu,

nepovedlo se vám dát

ve fotbalu gól,

onemocněli jste v den,

kdy jste měli jít na

kamarádovu oslavu

narozenin.“ Vyzvěte

žáky, aby se sami

zamysleli, která

strategie by byla 

v každé ze situací pro

uklidnění nejlepší 

a proč, potom

diskutovali ve dvojicích

a nakonec řekli

ostatním, na co přišli. 



TUHOŇ A HADROVÁ PANENKA        
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci se naučí použít strategii, která jim při nezdaru pomůže zachovat klid.

Průběh: Děti se v rámci této aktivity učí rozpoznat, kdy jsou uvolněné a kdy jsou v napětí.
Nejprve si děti vyzkoušejí, jaké to je být Tuhoň. Děti se procházejí v prostoru se
zaťatýma/prkennýma rukama a nohama. Poté se uvolní a stanou se hadrovou panenkou.
Povolí ruce a nohy, které se stanou měkké a vláčné. Postupně s dětmi uvolňujte každou
část těla, až je celé tělo uvolněné. Na smluvený signál si děti lehnou na zem bezvládní 
a uvolnění.  
Obměna: Hadrová panenka - relaxační poloha uvolňující tělo. Děti si lehnou na záda. Ruce
položí podél těla, ruce dají podél těla, dlaněmi vzhůru, nohy jsou mírně od sebe, špičky
nohou směřují ven. Děti zavřou oči a klidně dýchají. Uvolní celé tělo a představují si, že jsou
měkká hadrová panenka. Chvíli si v pozici odpočinou. 

Reflexe: Při nezdaru se člověk často cítí napjatý jak na tělesné, tak psychické úrovni.
Fyzické uvolnění potom napomáhá také k uvolnění psychickému. Aktivita napomáhá žákům
rozeznat na tělesné rovině napětí a uvolnění, aby jej byli schopni lépe rozeznávat 
v běžných situacích a uměli z napětí přejít do uvolnění.  
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 299; Luhanová Lali jóga www.jogasdetmi.cz 

 
"ŽELVÍ KRUNÝŘ"

Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci se naučí použít strategii, která jim při nezdaru a rozrušení pomůže
zachovat klid.
    
Průběh: Bezpečí, zastavení se a nadechnutí jsou tři podstatné prvky vedoucí ke zvládnutí
jakékoli náročné situace. Vyučující představí dětem strategii, která jim může pomoci 
v náročných situacích. Vyučující provází žáky: 1. Představte si, že máte krunýř jako želva, do
něhož se můžete schovat, když se necítíte dobře. 2. Jak poznáte, že ta chvíle přichází?
Začínáte se zlobit, zuřit nebo se vztekat? Nebo máte strach a jste nejistí? Tluče vám prudce
srdce, potí se vám ruce, rozbolí vás hlava a břicho, máte prsty sevřené v pěst. 3. Schovejte
se do svého krunýře, třikrát se zhluboka nadechněte a řekněte si: "Stop, zhluboka se
nadechni, uklidni se." 4. Dobře, pomalu a zhluboka dýcháte a nyní necháte nádech dojít až
do svých rukou a nohou. Nádech uvolňuje naše svaly a tělo i mysl odpočívají. 5. A nyní si
sami pro sebe říkejte: " Musím se uklidnit. Dokážu to. Umím kontrolovat svůj vztek. Dokážu
to a nebudu se pouštět do hádky/praní." 6. Zůstaňte v krunýři tak dlouho, než sami sebe
uklidníte. Potom z něj můžete pomalu vylézt. 

 



Reflexe: Želví technika je cvičení, které dětem pomáhá uklidnit se v ohrožující situaci.
Ohrožení může být různorodé - napětí, stres, strach, vztek apod. Želví technika může ve
všech těchto situacích pomoci, protože dětem umožní představit si své bezpečné místo
(jsou uvnitř pevného krunýře, který je chrání) a dává jim návodné kroky, jak se uklidnit
dýcháním a vnitřní mluvou. 
Když se dítě dostane do stresové situace, veďte jej k uklidnění stejnými pokyny jako při
nácviku. Připomínejte mu nahlas jednotlivé kroky. Hned potom děti pochvalte, jak to dobře
zvládly.
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 303 - 305


