
CÍLEVĚDOMOST
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou vysvětlit, co znamená „snažit
se, jak nejlépe umím“. V tomto kroku nejde o to, aby se žáci snažili
ze všech sil při všem, co dělají, ale o to, aby pochopili, co to
znamená. Když si všimnete, že se žáci při něčem snaží, jak nejlépe
dovedou, řekněte jim to, aby si mohli tento pojem spojit s něčím
konkrétním.

Žák musí zvládnout
• Vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“. 
• Vysvětlit, jak to může v různých situacích vypadat.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Jak usilovně se žáci při různých aktivitách dokážou snažit,
můžete sledovat i běžnými metodami, které používáte jindy
(zaznamenávání výsledků a aktivit apod.).
• Zeptejte se žáků: „Co znamená ‚snažit se, jak nejlépe umím‘?“
Nechejte žáky nejdřív se samostatně zamyslet, potom diskutovat
ve dvojicích a nakonec všem říct, na co přišli.

Povídejte si s celou třídou 

o tom, co všechno jste ten den

dělali (případně jim vizuálně

napovězte, ukažte na věc,

kterou jste používali apod.).

Řekněte žákům, kdy jste viděli,

že se snažili, jak nejlépe uměli,

následně diskutujte o tom, jak

to vypadalo. Potom je vyzvěte,

aby se sami zamysleli nad tím,

při čem ještě se ten den snažili,

jak nejlépe umí. 

CÍLEVĚDOMOST - KROK 1
D o k á ž u  v y s v ě t l i t ,  c o  z n a m e n á  

" s n a ž i t  s e ,  j a k  n e j l é p e  u m í m " .  

KROK 1

Ukažte žákům obrázky, na nichž

se lidé více nebo méně snaží

(např. fotku běžeckého závodu).

Vysvětlete jim, že to, že je jeden

z běžců nejrychlejší, ještě nemusí

znamenat, že se snaží, jak

nejlépe umí: možná je některý

jiný pomalejší, ale snaží se

mnohem víc. Zeptejte se žáků,

kdo se podle nich snaží, jak

nejlépe umí, kdo ne a podle čeho

to poznali. 



Pečení dortu
Psaní domácího úkolu
Příprava na vyučování
Zavazování tkaniček
Příprava na slavnostní událost – obléknutí a účes
Zabalení spacáku

SCÉNKY
Pomůcky: lístky s popisem scének, nutné pomůcky ke ztvárnění scének
Cíl aktivity: Žáci dokážou vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“.

Průběh: Určíme dvojice dětí, které budou hrát scénky. Vyučující tak volí dle zkušenosti 
s dětmi nebo volí dobrovolníky, kteří mají zájem hrát role.
Ostatní děti se buď stávají diváky scének nebo je možné je využít při nácviku, kdy podporují,
radí jednotlivcům, kteří hrají. Tak lze umožnit i stydlivějším dětem účastnit se aktivity v roli
pomáhájících.
Děti ve dvojici dostanou lístek s popisem role, kterou mají hrát, na lístečku je návrh, co
mohou předvádět. Dáme jim přibližně 5 minut na nácvik. Opět mohou děti nacvičovat samy,
nebo společně – diskutovat, co znamená „snažit se jak nejlépe umím“ a naopak jak vypadá,
když se nesnažím. Každý z dvojice může mít až dva pomocníky k přípravě hraní scénky.

Návrhy scének:

Reflexe: Po odehrání scének jedné dvojice můžeme pokládat otázky typu: Kdo z nich se
snažil, jak nejlépe uměl? Jak jste to poznali, jak to vypadalo? Kdy je patrný rozdíl? 
Na závěr celé aktivity děti zobrazí jednotlivé situace na obrázcích. Samy si zvolí jednu ze
situací a způsob řešení (snažím se vs. nesnažím se) a nakreslí, jak bude na konci vše vypadat.
Děti mohou pracovat i v malých skupinkách. Z těchto obrázků můžeme udělat
výstavku/nástěnku a můžeme se k jednotlivým situacím vracet, když je potřeba.

 





NAPODOBOVÁNÍ
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci dokážou vysvětlit, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“.

Průběh: Několik hráčů jde za dveře, vyučující přehraje „na jevišti“ scénku. Různě se při ní
pohybuje, uchopuje do rukou věci, vydává zvuky (ale spíše nemluví). Scénka trvá max. 
1 minutu. Hráči se po jednom vracejí: První hráč, který zůstal ve třídě a viděl scénku
vyučujícího, ji zahraje druhému. Nikdo nekomentuje kvalitu výkonu. Postupně přichází další
hráči zpoza dveří a odehrají scénku, kterou jim předchozí hráč předvedl. Nakonec znovu
původní scénku přehraje vyučující.
Tato hra se hraje celkem dvakrát, aby se vystřídalo co nejvíce hráčů – jak v roli herce, tak v roli
diváka. Můžeme kolektiv třídy rozdělit na větší skupinky a nechat vystřídat všechny skupiny 
v roli herců i diváků.
Tip: Bývá legrace, když při scénce dělá vyučující něco netradičního – vyleze na lavici, okusuje
tužku apod.

Reflexe: Diskutujeme s dětmi, co se při hraní scének stalo. Proč poslední hráč nehrál stejnou
scénku jako vyučující na začátku? Snažili se všichni, jak nejlépe uměli? Tak proč to
nefungovalo?
Aneb, ač se snažíme sebevíc, napodobit druhého je obtížné a nemusí se to vždy podařit. 
Tato scénka nás také může navést k diskuzi o překroucení informace aneb „slyšel/a jsem,
že...“ aneb Jak se šíří fámy.

 

 


