
CÍLEVĚDOMOST
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 5 žáci vědí, jak si stanovit jednoduchý,
rozumný cíl s pomocí dospělého.  V předchozím kroku se naučili
vyhledávat příležitosti vyzkoušet si něco náročného, protože je to
možnost něco nového se naučit. V tomto kroku mají pochopit, jak
si nejen hledat nové výzvy a příležitosti, ale také jak si stanovovat
konkrétní cíle.

Žák musí zvládnout
• Vědět, co znamená „zvládnutelný“ a „jednoduchý cíl“. 
• S pomocí si umět zvládnutelný cíl stanovit. 

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí. 
• Vyzvěte žáky, aby písemně nebo ústně definovali pojmy
„zvládnutelný“ a „jednoduchý cíl“. 
• Sledujte, jak se žákům daří stanovovat si vlastní cíle a jak reagují
na vaši zpětnou vazbu.

CÍLEVĚDOMOST - KROK 5
U m í m  s i  s t a n o v o v a t  c í l e  s  p o m o c í  

u č i t e l e  n e b o  j i n é h o  d o s p ě l é h o .  

KROK 5

Rozdělte žáky do skupinek podle

úrovně, které dosahují v určitém

předmětu nebo činnosti, např. 

v matematice či ve fotbale (tak,

aby v jedné skupince byli žáci

zhruba stejné úrovně). Zeptejte

se jich, co jim v tomto předmětu/

činnosti jde dobře a co je pro ně

náročné. Dejte jim na výběr 

z několika zvládnutelných cílů.

Vyzvěte je, aby vysvětlili, proč si

vybrali právě tento cíl a proč je

podle nich pro ně zvládnutelný.

Následně si zvolený cíl mohou

zaznamenat někam, kde si ho

později budou moct

připomenout (např. do notýsku

na zaznamenávání cílů). 



TAKHLE TO ZVLÁDNU
Pomůcky: pracovní list, psací potřeby

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

Průběh: Stává se, že pokud dětem něco nejde, nabydou dojmu, že úkol/činnost nezvládnou, 

a přestanou se snažit. Smyslem této aktivity je, aby děti přemýšlely o tom, jaká by byla

jednodušší varianta úkolu, o kterém jsou přesvědčené, že ho nezvládnou.

Rozdělíme děti do skupin po 4–5 dětech. Vyučující má možnost rozdělit děti dle zdatnosti 

v konkrétních oblastech, kterých se bude aktivita týkat. Je tedy možné postupně skupinky

obměňovat. Není to však nezbytné, protože i ve smíšené skupině mohou děti diskutovat 

o obtížnosti úkolu. Např. pokud rozdělíme děti dle úrovně v matematice a dostanou k řešení

úkol z matematiky, budou v rámci skupinky vnímat zvládnutelnost či nezvládnutelnost úkolu

relativně stejně. Tak se jim bude dobře definovat např. méně náročná varianta úkolu. Pokud

budou ve skupině děti různé úrovně v matematice, mohou se při diskuzi setkat s různými

pohledy na definici, co je pro koho obtížné. Diskuze tak může být náročnější, ale možná o to

přínosnější.

Do skupinky děti dostanou pracovní list, na kterém jsou sepsány různé úkoly/aktivity záměrně

spíše nezvládnutelné pro děti jejich věku. Úkolem skupinky je navrhnout pro aktivitu variantu,

která by byla jednodušší, tudíž zvládnutelná.

Př. kotoul letmo -> kotoul vpřed

Příklady možných jednodušších variant aktivit z pracovního listu:

Kotoul vzad -> kotoul vpřed

Chůze po rukou -> stoj na rukou

Běh na 10 km -> běh na 500 m/běh na 1 km/chůze 10 km

Osmažit volské oko -> uvařit vejce natvrdo

Vyrobit americkou limonádu -> vyrobit šťávu ze sirupu

Uvařit boloňské špagety -> uvařit těstoviny se sýrem

Narýsovat pravoúhlý trojúhelník -> narýsovat (libovolný) trojúhelník

Vypočítat obsah nepravidelných útvarů ve čtvercové síti (nezakrývajících celé čtverce) ->

vypočítat obsah útvarů zakrývajících celé čtverce ve čtvercové síti

Přečíst knihu za dva dny -> přečíst knihu za dva týdny/měsíc

Napsat vypravování s přímou řečí -> napsat popis děje

Vypočítat 20 příkladů malé násobilky za 3 minuty -> vypočítat 10 příkladů malé násobilky 

za 3 minuty

Převyprávět některou z českých pověstí -> doplnit chybějící části/slova do známé české pověsti

Vyrobit z hlíny (samotvrdnoucí hmoty) hladký hrnek -> vyrobit z hlíny misku/kalíšek bez ucha

metodou modelování z válečků

 



Poslední řádek pracovního listu vybízí k tomu, aby si děti vymyslely nějaký úkol, který je pro

ně příliš náročný, a k němu vymyslely jednodušší zvládnutelnou variantu.



Reflexe: Celou aktivitu zakončíme společně, kdy jednotlivé skupinky představují své

návrhy, jak lze úkoly zjednodušit. Je možné jednotlivé úkoly zkusit plnit a tím zjistit, že

pro každého může být dobře zvládnutelná jiná úroveň úkolu. Možná tak děti samy

přijdou na další úrovně obtížnosti daných úkolů.

Každopádně je pro děti důležité zjištění, že pokud se necítí být připraveny na danou

aktivitu, není problém požádat o jednodušší úkol, o pomoc či ulehčení, a tím budovat

postupnější cestu ke zvládnutí zprvu (možná jen zdánlivě) nezvládnutelného úkolu.

Když pak děti samy přijdou, že chtějí vyzkoušet původní (obtížnější) úkol, je to mnohdy

cennější, než když se do úkolu nutí nepřipravené (psychicky či fyzicky).


