
CÍLEVĚDOMOST
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 4 žáci dokážou v různých kontextech aktivně
vyhledávat příležitosti vyzkoušet něco náročného (např. požádají
dospělého, aby jim zadal obtížnější úkol).  V předchozích krocích žáci
pochopili, co znamená „snažit se, jak nejlépe umím“, uvědomili si, že díky
plnění náročných úkolů se mohou zlepšovat, a naučili se vyjádřit, že jsou
za zvládnutí něčeho náročného na sebe pyšní. V tomto kroku se mají
naučit aktivně vyhledávat příležitosti něco náročného vyzkoušet.

Žák musí zvládnout
• Vysvětlit, jak může vypadat příležitost zkusit si něco náročného. 
• Poznat, kdy mají při zadaných úkolech příležitost zkusit nějakou větší
výzvu.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si 
v něm dostatečně jistí. 
Pro zhodnocení tohoto kroku můžete využít metody, kterými běžně
kontrolujete, jestli žáci něčemu rozumí.  
Dále můžete: 
• Zkontrolovat, jestli to, jak si žáci sami hodnotí své úsilí, odpovídá
vašemu pozorování a hodnocení.  
• Zjistit, jestli žáci umí ústně nebo písemně dokončit větu: „Jsem na sebe
pyšný, že...“

Při diskuzi s celou třídou se žáků

zeptejte, kdy si nějakému

dospělému řekli o větší výzvu.

Proč to udělali? Jak se cítili,

když jim větší výzvu zadal? 

CÍLEVĚDOMOST - KROK 4
S á m / a  h l e d á m  p ř í l e ž i t o s t i  v y z k o u š e t  

n ě c o  n á r o č n é h o  a  ž á d á m  d o s p ě l é ,  a b y

m i  z a d á v a l i  r ů z n é  v ý z v y .  

KROK 4

Rozdělte žáky do skupinek 

a zadejte jim příklady různých

lidí, kteří úspěšně dokončili

nějakou aktivitu. Např.: dívka,

která dokreslila návrh nového

typu auta. Vyzvěte je, aby ve

skupinkách diskutovali o tom,

jakou další výzvu by teď mohli

splnit: „Mohla by třeba vymyslet,

jak se její typ auta bude

jmenovat, nebo ho vybarvit.“

Zeptejte se skupinek, co

vymyslely. 



TŘEŠNIČKA NA DORTU 
Pomůcky: pracovní listy, psací potřeby

Cíl aktivity: Žáci poznají, kdy mají při zadaných úkolech příležitost zkusit nějakou větší výzvu.

Průběh: Rozdělíme děti do skupinek po 4–5 dětech. Do každé skupinky rozdáme seznam

aktivit. Úkolem skupinky bude ke každé zadané aktivitě vymyslet „třešničku na dortu“, tedy

čím by bylo možné práci ještě vylepšit. „Třešniček na dortu“ k jedné aktivitě mohou děti ve

skupince vymyslet několik.

Příklady možných rozšíření, náročnější výzvy aktivit z pracovního listu (viz dále).

Postavte stavbu z 20 kostek. -> Na úrovni 1. podlaží smí být jen 4 kostky./Stavba nebude mít

pravidelný půdorys.

Slepte z papíru kostku. -> Kostka bude hrací. Umístěte správně počty puntíků na každou

stranu. (Dovedete to ještě před slepením?)/Předem vybarvěte protilehlé strany stejnými

barvami.

Vypočítejte 10 příkladů s násobením. -> Vymyslete k některému příkladu slovní úlohu ze

života.

Narýsujte kružnici. -> Vytvořte pomocí kružnic zajímavé obrazce (sněhuláka, květinu). 

Určete názvy geometrických tvarů. -> Sestavte z nich obrazec (manipulativní

činnost)./Definujte jejich vlastnosti.

Napište 5 vět, které obsahují vyjmenovaná slova. -> Věty by měly tvořit jednotný

příběh./Použijte přímou řeč./Použijte jen vyjmenovaná slova, kterým je nadřazené slovo

„zvíře“ apod./Použijte jen souvětí.

Reflexe: Byla by samozřejmě škoda nenechat děti vyzkoušet si, co samy vymyslely. Lze tedy

postupně vybírat jednotlivé aktivity a s celým kolektivem třídy diskutovat, jaké možné větší

výzvy daná aktivita nabízí. Jednotlivci si mohou následně vybrat, zda daný úkol splní 

v základní formě, nebo si zvolí jednu z větších výzev.

Postupně tak můžeme s dětmi projít všechny aktivity (nejedná se o rámec jedné vyučovací

hodiny), kdy se naučí zvolit si obtížnost, ale hlavně si uvědomí, že se nemusejí spokojit se

základním zadáním, ale mohou vymyslet samy variantu úkolu tak, aby jim připadal přiměřeně

obtížný.




