
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 5 žáci dokážou vytrvat, když se něco nedaří,

a zároveň povzbudit i ostatní děti.  V předchozím kroku se naučili

na nezdary reagovat pozitivně  a uvažovat o tom, proč k problému

došlo.  V tomto kroku se mají naučit prostřednictvím toho, co už 

o pozitivní reakci na problémy vědí, podpořit i ostatní děti. 

Žáci musí zvládnout:
• Vysvětlit, jak mohou ovlivnit pocity a jednání jiných lidí. 

• Popsat a použít několik různých strategií k povzbuzení ostatních

dětí. 

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou

si v něm dostatečně jistí. 

• Zadejte žákům různé situace, v nichž se více lidem najednou

něco nedaří. Vyzvěte je, aby ústně nebo písemně vysvětlili, co by

 v takové situaci udělali, aby povzbudili a) sami sebe, b) spolužáky. 

• Pozorujte, jak žáci reagují na nezdary – dokážou vytrvat 

a nevzdávat se? Povzbuzují spolužáky?

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 5
K d y ž  s e  n ě c o  n e p o d a ř í ,  z k o u š í m  t o  d á l

a  s n a ž í m  s e  p o v z b u d i t  i  o s t a t n í .  

KROK 5

Rozdělte žáky do

skupinek po 3–4. Každé

skupince dejte 2 čtvrtky

papíru a vyzvěte je, aby

do 5 minut z papíru

postavily co nejvyšší

věž. Po 1 minutě jim

řekněte, že měníte

pravidla a mají už jenom

minutu. Musí ve stavění

pokračovat tak, aby se

na konci úkolu všichni

členové skupinky cítili

dobře. Nakonec

diskutujte o tom, jakým

způsobem se jim dařilo

ve stavění vytrvat a jak

se navzájem

povzbuzovali.



"HRA S DOBROVOLNÍKY"
Pomůcky: žádné 
Cíl aktivity: Žáci porovnají vliv pozitivní a negativní motivace na výsledek činnosti. 

Průběh: Vyučující vybere dva dobrovolníky ve třídě, kteří půjdou za dveře a počkají, než je
zavoláte zpět.
Vysvětlete žákům, že mají vymyslet jeden úkol pro dobrovolníky, který mají vykonat ve
třídě (např. otevřít okno, otočit flipchart, vzít do ruky konkrétní věc a podobně).
Vysvětlete pravidla: Jakmile vejde první dobrovolník do třídy, bude mu řečeno, že má
splnit blíže neurčený úkol. Další instrukce nedostane. Ostatní se však mohou pomocí gest 
a citoslovcí vyjadřovat negativně ve chvíli, kdy se dobrovolník vzdaluje od svého cíle.
Jakmile se přibližuje ke splnění úkolu, všichni nehnutě mlčí.
Po vysvětlení pravidel žákům pozvěte 1. dobrovolníka do třídy a nechte jej splnit
očekávaný úkol. Pokud úkol nebude splněn maximálně do 5 minut, ukončete jeho snažení.
Vysvětlete pravidla pro 2. dobrovolníka: Průběh je totožný, jako tomu bylo u prvního
dobrovolníka, s tím rozdílem, že všichni hlasitě a souhlasně povzbuzují ve chvíli, kdy se
dotyčný přibližuje ke splnění úkolu (podobně jako při hře „Přihořívá“). Úkol zůstává stejný.
Očekávaný průběh aktivity: 2. dobrovolník by měl být schopen splnit požadovaný úkol
podstatně rychleji než 1. dobrovolník, který pravděpodobně vůbec nebude schopen úkol
splnit.
Rozdělte žáky do menších pracovních skupin dle svého uvážení a nechte je zamyslet se nad
odpověďmi na první dvě otázky. Po stanoveném čase každá skupina sdílí svůj pohled 
s ostatními spolužáky. Poté svůj pohled sdílí dobrovolníci. Veďte s žáky diskusi o tom, jaký
důsledek měla kritika a jaký pochvala.
a. Jaký měl podle vás pocit první dobrovolník?
b. Jaký měl podle vás pocit druhý dobrovolník?
c. Dobrovolníci, jaký jste měli opravdu pocit?
Obměna: Zadejte žákům za domácí úkol pozorovat své pocity, když jim rodiče zadají úkol 
a při jeho plnění je kritizují/povzbuzují. Na začátku další společné hodiny žákům umožněte
sdílení svých zkušeností. 

Reflexe: Svým chováním můžeme výrazně ovlivnit chování druhých lidí. 


