
SCHOPNOST ŘEŠIT PROBLÉMY
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 3 žáci dokážou rozpoznat, že k vyřešení
jednoduchého problému potřebují nějaké informace, a s pomocí
dospělého nebo spolužáků si umějí tyto informace zjistit. 
V předchozích krocích se naučili rozpoznat, že mají problém, 
a rozhodnout se, koho poprosit o pomoc. 
V tomto kroku se mají především naučit určit, jaké informace
 k vyřešení problému potřebují, které mají k dispozici a jaké jim chybí. 
S pomocí dospělého pak tyto informace zjistí. 

Žáci musí zvládnout:
• Určit, jaké informace o svém problému potřebují. 
• Určit, které z těchto informací mají k dispozici. 
• Popsat, kde mohou zjistit chybějící informace. 

Hodnocení
• Zadejte žákům nějaký problém a sdělte jim různé informace: některé
užitečné, jiné ne. Vyzvěte žáky, aby podle toho informace roztřídili. 
• Když mají žáci za úkol řešit nějaký problém, ptejte se jich, jaké
informace k tomu potřebují a proč. 
• Sledujte diskuzi žáků při aktivitách, abyste zjistili, jestli se jim daří
navrhovat vhodné zdroje informací.

Rozdělte žáky do skupinek

po 3–4 a zadejte jim nějaký

jednoduchý problém. Může

souviset např.  s nějakou

aktuální událostí, aby už 

o zvoleném tématu něco

věděli. Zeptejte se jich, jaké

je napadají možnosti, jak 

o problému získat potřebné

informace, a kdo by jim s tím

mohl pomoct. Jeden z jejich

nápadů vyberte a vyzvěte

žáky, aby se zkusili dozvědět

co nejvíce potřebných

informací a ve skupince si

navzájem sdělili, co zjistili.

Nakonec vyzvěte skupinky,

aby řekly celé třídě, jaké

informace získaly, jak je

zjistily a jestli se jim s jejich

pomocí podařilo problém

vyřešit. 

SCHOPNOST ŘEŠIT 
PROBLÉMY - KROK 3
S  n ě č í  p o m o c í  s i  d o k á ž u  z j i s t i t  

i n f o r m a c e ,  k t e r é  m i  p o m o h o u  v y ř e š i t

j e d n o d u c h ý  p r o b l é m .  

KROK 3



PROFIL 
Pomůcky: kopírovatelný PL, tužka

 

Cíl aktivity: Žáci umí určit, jaké informace potřebují vědět, a zjistit, kde nebo od koho chybějící
informace mohou zjistit.

Průběh: Děti si vylosují jméno některého ze spolužáků. To si zapíší do Profilu. O tomto
spolužákovi/spolužačce zapíší do karty všechny informace, které s jistotou vědí. Pokud si s čímkoli
nejsou jisté, zeptají se dalších dvou dětí ze třídy. Až teprve, když ani ony neví odpověď s jistotou,
zeptají se přímo vylosovaného dítěte na správné odpovědi.

Reflexe: Karty lze dále využít – čteme zapsané informace a děti hádají, čí je to profil.
Diskutujeme s dětmi, které informace jsme schopni získat sami a na které se musíme zeptat. Je
nutné ptát se přímo osoby, o které něco zjišťujeme? Proč? 
Na co bylo nejtěžší se zeptat? Je obtížné se ptát druhých? Bylo by možné zjistit informace i jinak?
Pokud ano, tak jak?



PODPISOVKA
Pomůcky: kopírovatelný PL, tužka
Cíl aktivity: Žáci umí určit, jaké informace potřebují vědět, a zjistit, kde nebo od koho tyto
chybějící informace mohou zjistit.

Průběh: Děti získávají podpisy spolužáků dle zadaných pravidel. K aktivitě dostanou aršík 
s kolonkami, kde je vypsáno, co musí podepsaný spolužák splňovat, např. má doma psa,
držel v ruce hada, hraje na nějaký hudební nástroj, narodil se ve stejném znamení jako já,
ztratil se v cizím městě, jezdí rád na chatu, bojí se výšek, rád by byl dospělý, má radši zimu
než léto, má víc než jednoho sourozence, četl Harryho Pottera, umí jíst špagety vidličkou 
a lžící apod.
Žáci se pohybují po třídě a zjišťují, kdo ze spolužáků odpovídá popisu. Pokud někoho
takového najdou, požádají jej o podpis do správné kolonky. 
Do poslední kolonky si doplní takovou podmínku, aby podpis musel být od vyučující/ho,
pokud ho již nezískali pro jinou kolonku.

 

Obměna tabulky: S dětmi můžeme na konci aktivity také diskutovat 
o možných popiscích v tabulce, co by je zajímalo o ostatních. 

Reflexe: Diskutujeme s dětmi o průběhu aktivity. Pro kterou kolonku bylo nejobtížnější
získat podpis? Jakým způsobem jste zjišťovali, že někdo splňuje danou podmínku (slyšeli
jsme, zeptali jsme se…). 



kvízy s obrázky, např. Kde jsme teď?

kvízy bez obrázků,

KVÍZY
Pomůcky: Jakékoli kvízy s výběrem z odpovědí.
Může se jednat o:

a) Babiččina dolina
b) Babiččina kotlina
c) Babiččino údolí

např. Děti hledají na Velikonoce na zahradě houby, sbírají je do košíku.      ano/ne

Cíl aktivity: Žáci umí určit, jaké informace potřebují vědět, a zjistit, kde chybějící informace
mohou získat.

Průběh: Děti dle zadání řeší kvízy ve dvojici, skupince, či samostatně. Úkol je mít co nejvíc
správných odpovědí, kterými jsou si děti jisté. Vyučující žádným způsobem neomezuje
jejich formu získávání správné odpovědi. Můžeme tak děti sledovat pracovat 
s encyklopedií, s internetem... Děti diskutují a společně se rozhodují.

Reflexe: Popíšeme dětem, co jsme měli možnost vidět, jak pracovaly. Vybídneme je, aby
shrnuly, jakým způsobem se daly získat informace ke správnému zodpovězení otázek. Kde
se nejčastěji hledají informace k danému tématu? Pokud bychom neměli literaturu 
k dispozici, jak bychom úkol vyřešili? Koho bychom se mohli zeptat? Proč právě tohoto
člověka?
Aneb ačkoli pracujeme s literaturou, ve skutečnosti se ptáme, protože encyklopedie také
sepsali lidé. 
Zdroj kvízů:  např. https://www.alik.cz/a/alikovy-kvizy-a-testy-rychly-prehled

https://www.alik.cz/a/alikovy-kvizy-a-testy-rychly-prehled

