
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou na nezdary reagovat

pozitivně, snaží se pochopit, proč k problému došlo, a překonat

ho.  V předchozím kroku se naučili při neúspěchu nebo problému

namísto vzteku nebo rozrušení zachovat klid.  V tomto kroku se

mají navíc naučit aktivně se pokoušet problémy překonat. Aby

určili, co bylo příčinou problému, musí si osvojit schopnost

reflexe. 

 Žáci musí zvládnout:
• Znát a umět využít pozitivní strategie, které jim pomohou

vytrvat, když se něco nedaří. 

• Pokusit se určit, co je příčinou problému. 

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou

si v něm dostatečně jistí. 

• Rozdejte žákům papír, uprostřed kterého je popsána nějaká

situace, kdy se něco nepodařilo (např. „Přišel jsem pozdě na

oslavu narozenin.“), a vyzvěte je, aby okolo napsali různé důvody,

proč se to mohlo stát. 

• Pozorujte, jak žáci reagují na problémy – používají sebemotivační

strategie? Dokážou vytrvat, když se jim něco nedaří?

 když se něco pokazí?

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 4
K d y ž  s e  m i  n ě c o  n e p o d a ř í ,  p ř e m ý š l í m

p r o č  a  z k o u š í m  t o  d á l .  

KROK 4

Přečtěte třídě nahlas

následující příklady

situací: „Anna vzdala

psaní úkolů 

z matematiky. Bylo to 

v úterý odpoledne, bylo

hrozné horko. Ten den

měla výborný oběd, po

obědě se pohádala 

s kamarádkou.“ Vyzvěte

žáky, aby samostatně

situaci prozkoumali

pomocí otázek „kdo, co,

kde, kdy, proč, jak?“ 

a zkusili přijít aspoň na 

3 důvody, proč Anna

přestala úkoly psát,

potom o tom diskutovali

ve dvojicích a nakonec

celé třídě řekli, na co

přišli. Co mohla Anna

udělat pro to, aby v práci

vytrvala?



VYŽEŇ BROUKY Z HLAVY
 
Pomůcky: vytištěná tabulka “brouků” (automatických negativních myšlenek) pro každého
žáka; obrázek přeškrtnutého brouka
Cíl aktivity: Žáci aktivně používají pozitivní strategie (sebe povzbuzení), které jim
pomáhají při nezdaru vytrvat. 

Průběh: Vyučující se zeptá žáků na význam rčení “mít brouky v hlavě” a nechá žáky vyjádřit
svůj názor. Pokud žáci sami podstatu nevystihnou, rozkryje význam (obtížný hmyz = často
obtížné myšlenky, které člověka pronásledují). Vysvětlí dětem, že lidé si v průběhu svého
života vytvářejí způsob automatického negativního myšlení a aby se mohli těchto
negativních myšlenek zbavit, musí je nejprve identifikovat, a pak se jich zbavit tím, že je
nahradí pozitivnějšími a realističtějšími myšlenkami, tedy “zbaví se brouků v hlavě”. 
Zeptejte se žáků, zda by je napadly nějaké příklady takových “brouků” a návrhy zapisujte
na tabuli.
Rozdělte žáky do menších skupin po 3-4 žácích. Rozdejte žákům tabulku “brouků” 
a společně vždy přečtěte příklady. Motivujte žáky, aby se pokusili najít nějaké další
automatické negativní myšlenky stejného druhu, které zaznamenají do prázdné kolonky.
Potom se jich žáci zbaví tím, že je nahradí pozitivní myšlenkou, se kterou by se cítili lépe, 
a tu zaznamenají do prázdné kolonky vedle automatické negativní myšlenky. Postupně
projděte všechny “druhy brouků”. Rozdejte všem žákům tabulku brouků a zadejte jim úkol
všímat si během následujícího týdne, zda se u nich v hlavě nějaký z brouků objeví. Společně
poté proberte, které druhy brouků zaznamenali, případně pomozte s jejich identifikací, 
a zjistěte, zda se žákům dařilo nahrazovat negativní automatické myšlenky těmi, které
zlepšují jejich pocit. Ptejte se žáků, jak se cítí poté, co “odstranili brouka v hlavě” tím, že
vytvořili jinou, pozitivní myšlenku?

Reflexe: Když děti zažívají negativní emoce jako vztek, frustraci, strach nebo demotivaci,
jsou s těmito emocemi spojeny také myšlenky, které tyto pocity ještě zhoršují nebo je
dokonce vyvolávají. Mnohé děti a náctiletí jsou již zběhlí ve vytváření stálého přílivu
automatických negativních myšlenek. Mnoho těchto negativních myšlenek pramení 
z přesvědčení, která v mozku vznikla ve velmi útlém dětství, abychom přežili. Děti, které
mají takové negativní myšlenky se snadněji naštvou či rozzlobí, než děti, které mají
myšlenky pozitivní. Je proto důležité děti naučit rozeznávat negativní myšlenky a pracovat
s nimi. Učíme je neutápět se ve špatné náladě, ve smutku nebo ve vzteku, ale chápat, že
každý člověk žije ve vnitřních rozporech a je to přirozené. Pracovat s negativními
myšlenkami je možné skrze jejich nahrazení myšlenkami pozitivními. Pomůžete tak dětem
vyrovnat se s jejich negativními emocemi tím, že si je uvědomí, zklidněním se a pozitivními
myšlenkami, které dají situaci širší perspektivu. 
Zdroj: Debra Burdick (2019). Mindfulness u dětí a dospívajících, 154 technik a aktivit.
Praha, Grada str. 180.




