
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci dokážou rozpoznat, že k vyřešení
nějakého problému potřebují pomoc dospělého, umí vyhledat
vhodnou dospělou osobu a o pomoc si říct.

Žáci musí zvládnout:
• Poznat, že potřebují pomoc.
• Uvědomit si, koho mají poprosit o pomoc.
• Vysvětlit mu, co potřebují.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Zeptejte se kolegů, kteří s vašimi žáky pracují, jak žáci řeší
problémy v jejich hodinách.
• Při debatě v kruhu zhodnoťte, jestli žáci vědí, koho mají při
problému poprosit o pomoc.

Při výuce a v dalších

každodenních situacích

žáky upozorňujte na to,

když nastane nějaký

problém, který si žádá

řešení, a učte se problémy

rozpoznávat.

SCHOPNOST ŘEŠIT 
PROBLÉMY - KROK 1
 D o k á ž u  s i  ř í c t  o  p o m o c ,  k d y ž

 j i  p o t ř e b u j i .

KROK 1

Sedněte si do kruhu 

a vyzvěte žáky, aby

vyjmenovali nějaké

dospělé, které mohou

poprosit o pomoc, a aby se

zamysleli, s jakými

problémy jim každý z nich

může pomoct.



Podej mi prosím... – něco, co je vysoko a dítě tam samo nedosáhne. Vyučující tuto
okolnost ovšem nezmíní (jako by si ji neuvědomil) a čeká, jak si dítě poradí.
Dones něco někam... – do jiné třídy, k vyučujícímu, kterého ještě nezná,
pravděpodobně nezná správnou cestu do dané třídy.
Přines něco odněkud... – z jiné třídy, z tělocvičny, z chodby – vyučující například nechá
na chodbě v jiném patře nějaké pomůcky.
Vyřiď vzkaz a přines odpověď... – vyučující pošle dítě vyřídit vzkaz, ten není ale úplný,
dítě se musí opakovaně dotázat a dojít vzkaz vyřídit. Je zde velmi dobré, když se
vyučující domluví s kolegou/kolegyní, za kterým/kterou dítě pošle.

URČITĚ TO ZVLÁDNEŠ
Pomůcky: „žádné“ a vlastně cokoli
Cíl aktivity: Žáci umí poznat, že potřebují pomoc, a koho mají o pomoc poprosit.

Průběh: Tato aktivita není jednorázová, lze ji používat opakovaně, s různými dětmi, 
v různých kontextech. Vyučující projeví důvěru v dítě tím, že mu přidělí zdánlivě obtížný
úkol anebo úkol, který je momentálně nad jeho síly. Může se jednat o úkol, který dítě zatím
nedostalo, nemělo možnost hledat jeho řešení, novou situaci, ve které se ocitne a vyzkouší
si požádat o pomoc. Je důležité předem zvážit druh úkolu pro konkrétní dítě, aby nebyl
demotivující a spíše nesnížil jeho sebevědomí a odvahu hledat řešení v neznámých
situacích.

Návrhy úkolů:

Reflexe: Vyučující dává okamžitou zpětnou vazbu dítěti. Po zvládnutí „akce“ se dítěte ptá,
zda to bylo obtížné. Co konkrétně bylo obtížné? Pokud ne, tak co dítěti pomohlo situaci
zvládnout? (Předpokládáme, že předchozí zkušenost s obdobnou situací.) Co by příště
dělal/a jinak? Proč? Pokud někoho požádal/a o pomoc – koho a proč právě tohoto člověka?
Požádal/a by příště o pomoc tu samou osobu? Proč ano/ne?

PORADÍM SI SÁM, SAMA
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci poznají, když potřebují pomoc.

Průběh: Posaďte se s žáky do velkého kruhu a požádejte je, aby si vzpomněli na nějaký
problém, který nedávno museli řešit. Např.: „Zapomněl jsem si doma oblečení na tělocvik.“
Vyzvěte jednoho žáka, aby svůj problém stručně popsal. Poté požádejte ostatní žáky, aby
přemýšleli, zda a koho by v takové situaci poprosili o pomoc. Různé nápady pak
zaznamenejte na tabuli a žáky za ně pochvalte. 

Reflexe: Vyučující s žáky o jednotlivých nápadech uvažuje pomocí otázek: Podle čeho jste
usoudili, že pomoc nepotřebujete? Podle čeho jste došli k závěru, že potřebujete pomoc?
Proč byste požádali o pomoc určitého člověka? 

 


