
CÍLEVĚDOMOST
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou rozpoznat, že je něco pro ně
těžké, a říct to dospělému.

Žáci musí zvládnout:
• Zkoušet nové věci.
• Dokončit aktivitu, kterou začali.
• Vědět, že některé aktivity jsou těžší než jiné.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Jak dobře si žáci dokážou uvědomit a vyjádřit, že je pro ně něco
těžké, můžete zjistit, když se jich při různých aktivitách na to
budete ptát. Žáci mohou odpovídat slovy, gesty nebo ukazovat na
nějakou vizuální pomůcku.
• Pozorujte, jestli se žáci zapojují do nových aktivit, dokážou u nich
vytrvat a dokončit je.

Zadejte žákům několik

jednoduchých úkolů, za

jejichž splnění dostanou

hvězdičku (např. složit

jednoduché puzzle,

ochutnat nějaké ovoce,

které ještě nikdy nejedli,

postavit věž z 10 kostek

nebo nakreslit obrázek

pomocí spojování bodů).

Za každou splněnou

aktivitu jim dejte

hvězdičku a zeptejte se,

jestli pro ně byla lehká

nebo těžká.  

CÍLEVĚDOMOST - KROK 0
U m í m  p o z n a t ,  k d y ž  j e  p r o  m ě  n ě c o  

t ě ž k é .  

KROK 0



přečíst 4 knihy za 2 měsíce
mlčet 24 hodin (1 den)
nejíst sladkosti 48 hodin (2 dny)
vydržet 24 hodin (1 den) bez technologií (tablet, mobil, mp3 atd.)
ochutnat avokádo/cizrnu/bulgur/podobné – u dětí ne vždy obvyklé potraviny
zapálit svíčku

PLNĚNÍ BOBŘÍKŮ A VÝZEV
Pomůcky: arch pro zaznamenání výzev
Cíl aktivity: Žáci zkoušejí nové aktivity a dokážou rozpoznat, že je pro ně něco těžké, a říct to
dospělému. 

Průběh: Aktivitě by měla předcházet diskuze s dětmi na téma: Víte, co je to výzva? Už jste to
slovo někdy slyšeli? Co je pro nás výzvou? Může to být vyzkoušení něčeho nového, ale 
 i zlepšování výkonu v konkrétní činnosti. Může být pro každého výzvou něco jiného? Je vhodné
dát prostor co největšímu počtu dětí k vyjádření, pokud není čas úplně na všechny.
Na základě diskuze i vlastních zkušeností vytvoří vyučující seznam aktivit, které budou moci děti
volit k plnění výzev či bobříků aneb Co jsem ještě nezkusil/a a mohl/a bych zvládnout.

Př. aktivit:

 

 

Vyučující doplní názvy aktivit a až poté nakopíruje pracovní lístek pro všechny děti ve třídě.
Možnosti provedení:
Varianta a) celý třídní kolektiv se společně domluví na 5 aktivitách, které bude plnit jako
výzvy/bobříky. 
Varianta b) v rámci třídního kolektivu se všichni domluví na cca 7–8 aktivitách, z nichž si děti
samy vyberou 5 aktivit, které budou plnit jako výzvy.
Aktivity si děti zapíší do tabulky a postupně se je snaží plnit. Pokud aktivitu splní, označí další
kolonku symbolem ✔.



Je na vyučujícím, jakým způsobem budou děti aktivity mít možnost plnit – zda jim k tomu bude
poskytnut prostor v rámci vyučování, nebo nikoli. U některých aktivit může být potřebná domluva
s rodiči dětí, ať již pro kontrolu plnění, či pro poskytnutí prostoru k plnění výzvy.
Po splnění výzvy děti v tabulce označí, zda byla aktivita obtížná, snadná, či ji zvládly s přiměřeným
úsilím.

Reflexe: Po uplynutí předem určené doby, či po splnění všech (či většiny) výzev u všech dětí opět
vyučující s dětmi diskutuje, která aktivita byla obtížná. Proč byla obtížná? Bude náročná stále, 
i příště? Co by jim pomohlo, aby aktivita byla snáze splnitelná? Debata může vyústit v definování
nových výzev pro každého jednotlivce.

KARTY S AKTIVITAMI
Pomůcky: karty s aktivitami, psací potřeby, pomůcky k plnění konkrétních aktivit (jídlo 
k ochutnávkám, puzzle, motivy ke stříhání/vystřihování apod.)
K aktivitě lze použít přímo zde uvedené karty, případně si může vyučující vytvořit karty vlastní. Je
vhodné mít jednotlivé karty v dostatečném množství, aby aktivity mohly provádět všechny děti,
tzn. cca 7 karet od každé varianty.

 



Cíl aktivity: Žáci zkoušejí nové aktivity a dokážou rozpoznat, že je pro ně něco těžké, a říct to
dospělému. 

Průběh: Kolektiv dětí rozdělíme do skupinek po 3–4 dětech. Skupinka si může vybrat
libovolnou kartu, jejíž výzvy a aktivity ji lákají. Z karty pak může vybrat libovolnou aktivitu,
kterou by chtěla plnit (výběr karet omezíme dle množství materiálu, který máme určený 
k ochutnávkám, případně k tvorbě). Také lze předem připravit stanoviště s jednotlivými
aktivitami, kdy má každý možnost libovolně si vybírat z aktivit.
V rámci skupinky by pak aktivitu měl každý řešit pokud možno samostatně. Vyřešený/splněný
úkol označí vyučující datem splnění a samolepkou/razítkem/smajlíkem.
Obměna: Na tento typ aktivity mohou mít děti zavedený notýsek. Po provedení aktivity si
vystřihnou a nalepí obrázek k aktivitě do notýsku. K obrázku vyučující doplní datum splnění 
 a symbol prokazující splnění.

Reflexe: Nakonec děti vyhodnotí obtížnost aktivity. Byla obtížná, tak akorát, nebo příliš
snadná? A proč ji považujete za obtížnou/snadnou – to již budou děti diskutovat ve skupince
nebo na komunitním kruhu.
Je vhodné a velmi cenné zachytit, když jedna aktivita bude připadat někomu snadná a jinému
obtížná, a zavést s dětmi diskuzi, jak je to možné. 
Jak přistupujete k úkolu, o kterém tušíte, že bude snadný/obtížný? Z čeho tak usuzujete? Lze
zvládnout úkol, který je zdánlivě obtížný? Jak?
Závěrem diskuze bychom měli dospět k poznání, že důležité je aktivitu dokončit, i když ne
třeba tak, jak jsme původně zamýšleli. Od obtížných úkolů se neutíká, ale snažíme se je
zvládnout.




