
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 2 žáci začínají chápat, proč je důležité snažit

se dál, i když se jim něco nedaří.  V předchozím kroku se naučili, že

když se něco lidem nepodaří, může je to rozzlobit nebo rozrušit. 

 V tomto kroku si mají uvědomit, že když nás něco rozzlobí nebo

rozruší, můžeme mít chuť to vzdát, že nám to ale nijak nepomůže. 

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, že na negativní emoce, jako je vztek nebo rozrušení,

mohou lidé reagovat tím, že chtějí to, co se jim nedaří, vzdát. 

• Vysvětlit, proč nám to, že něco vzdáme, nepomůže, a že se

můžeme naopak rozhodnout vytrvat a zkoušet to dál.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí. Zvládnutí tohoto kroku můžete

hodnotit i běžným pozorováním vzájemné komunikace žáků. 

• Zadejte žákům nějakou situaci (např.: spolužák vám při práci ve

dvojici nijak nepomáhá) a řadu různých reakcí, z nichž některé jsou

užitečné a jiné ne (poprosit o pomoc dospělého, poprosit

spolužáka, aby spolupracoval, pohádat se s ním, činnost vzdát).

Vyzvěte je, aby (samostatně) rozhodli, které reakce jsou užitečné,

které ne a proč.

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 2
U m í m  v y s v ě t l i t ,  p r o č  n e p o m á h á  n ě c o  

v z d á t ,  k d y ž  s e  m i  n e d a ř í .  

KROK 2

Všichni společně si

zahrajte např. hru

Jenga nebo jinou

podobnou hru. Když se

věž (nebo jiná

konstrukce) zboří,

řekněte žákům, že by

teď mohli hraní vzdát.

Zeptejte se jich: „Jak

byste se cítili,

kdybychom teď hru

vzdali? O co bychom

přišli? Co můžeme

udělat místo toho?“ 



CO BY SE STALO, KDYBY TO ROBINSON CRUSOE VZDAL?
Pomůcky: psací potřeby, barevné pastelky, vytištěný text knihy Robinson Crusoe, 
kap. V - Země nebo ostrov? Prvé dny trosečníka 
Cíl aktivity: Žáci budou schopni vysvětlit, že když nás něco rozzlobí nebo rozruší, můžeme
mít chuť to vzdát, ale že nám to nijak nepomůže.

Průběh: Vybraná kapitola knihy začíná prvním probráním Robinsona na pustém ostrově.
Vyučující rozdá text žákům a ti si text sami přečtou. Vyučující je podpoří, aby k orientaci 
v textu používali barevné pastelky a vyhledali následující informace:
1) Jaké pocity zažíval Robinson první dny na ostrově? Žáci své odpovědi odůvodní na
základě textu.
2) Jakým situacím Robinson čelil? Učitel žáky pobídne, aby si jednotlivé situace, se
kterými se Robinson setkává, barevně v textu vyznačili, popř. si na okraji stránky
udělali jednoslovnou poznámku, k jaké situaci se jimi zvolená barva vztahuje.
3) Jakým způsobem Robinson na situace reagoval? 

Až žáci text přečtou, společně s vyučujícím hledají v textu odpovědi na položené otázky. 
Na závěr aktivity vyučující položí otázku: Co by se stalo, kdyby to Robinson vzdal? Vyučující
společně s žáky diskutuje možnosti a to, o co by tím Robinson přišel. 
Obměna: Vyučující kapitolu přečte žákům nahlas a ti mají za úkol pozorně poslouchat 
a zapisovat si krátké poznámky k jednotlivým otázkám. Společně s vyučujícím se následně
zamýšlejí a sdílejí své odpovědi s celou třídou.

Reflexe: Smyslem aktivity je poukázat na to, že lidé se mohou rozzlobit nebo být smutní,
když se věci nedějí podle jejich představ, mohou mít chuť to vzdát, ale to nijak nepomůže 
a pokračováním v činnosti můžeme něco nového získat či něčeho dosáhnout.
Zdroj: Pleva, Josef Věromír, Robinson Crusoe, podle románu Daniela Defoe volně
vypravuje Josef V. Pleva. Praha: Český klub, 1995. s. 89–108. on-line: http://files.zs-a-ms-
vesely-zdar.cz/200002625-57bba5904e/Pleva-Josef-Veromir--Robinson-Crusoe.pdf
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