
VŮDČÍ SCHOPNOSTI
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 2 žáci dokážou popsat, jak se cítí ostatní
členové jejich týmu, a projevit tak základní míru empatie 
a vnímavosti vůči druhým. V předchozím kroku se naučili
pojmenovat a vysvětlit své pocity skupině spolužáků, s nimiž
spolupracují. V tomto kroku se dozvědí, jak zjistit, jak se cítí
členové jejich týmu, a jak s nimi o tom mluvit.

Žáci musí zvládnout:
• Vědět, že emoce se dají vyjadřovat slovy, výrazem tváře nebo
jednáním. 
• Umět rozpoznat emoce druhých lidí. 
• Umět už k popsání emocí členů svého týmu použít bohatší slovní
zásobu.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí. 
• Pozorujte žáky při skupinových aktivitách, občas si některého
vezměte stranou a zeptejte se ho, jak se podle něj cítí ostatní
členové jeho týmu. 
• Dejte žákům za úkol samostatně nebo ve dvojicích roztřídit různá
slova nebo jednoduché výroky vyjadřující různé emoce (např.
„frustrovaný“, „rozrušený“, „šťastný“) do dvou kategorií:
„Potřebuju, aby mi někdo z mého týmu pomohl,“ a  „Nepotřebuju,
aby mi někdo z týmu pomohl.“

Rozdělte žáky do týmů,

nachystejte si do krabičky různá

písmena a vyzvěte jednoho žáka

z každého týmu, aby si k vám

přišel jedno písmeno vylosovat.

Tento žák bude vedoucí týmu.

Vedoucí mají za úkol svůj tým

zorganizovat tak, aby všichni

členové společně vytvořili ze

svých těl tvar vylosovaného

písmene. Nakonec se vedoucích

zeptejte, jak se při úkolu cítili

členové jejich týmů a podle

čeho to poznali. Aktivitu

zopakujte, aby si roli vedoucího

mohli vyzkoušet i ostatní žáci.

VŮDČÍ SCHOPNOSTI - KROK 2
U m í m  p o p s a t ,  j a k  s e  c í t í  č l e n o v é  m é h o

t ý m u .   

KROK 2



MAPOVÁNÍ EMOCE
Pomůcky: větší papír pro skupinovou práci
Cíl aktivity: Žáci dokážou popsat, jak mohou lidé vyjadřovat prožívané emoce a jak je tedy
lze rozpoznat.

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do menších skupin po 3-4 žácích. Do každé skupiny dáme
velký prázdný papír, uprostřed něhož je napsaná jedna ze základních emocí (radost,
smutek, vztek, strach, znechucení). Žáci mají za úkol napsat nebo nakreslit okolo ní další
slova a obrázky, které popisují, jak člověk vypadá, co může dělat, co může říkat, když tuto
emoci cítí. Po dokončení úkolu zástupce každé skupiny krátce představí “jejich emoci”
ostatním.  

Reflexe: Vyučující se na závěr aktivity zeptá žáků, jak se jim dařilo při mapování emoce.
Pomohla jim při práci na úkolu jejich vlastní zkušenost s emocí? Setkali se s touto emocí 
u druhých lidí? 
Smyslem aktivity je poukázat na to, že lidé prožívají různé emoce a uvědomit si, že
podobné emoce zažíváme také. Důležité je umět rozpoznat, jak se tyto pocity projevují 
u druhých i u nás samotných.

JAK MU ASI JE, KDYŽ...
Pomůcky: nastříhané lístečky s příklady situací, pytlík 
Cíl aktivity: Žáci dokážou popsat, jak se cítí ostatní členové jejich týmu, a projevit tak
základní míru empatie a vnímavosti vůči druhým. 

Průběh: Vyučující připraví pytlík s nastříhanými příklady situací. Děti budou mít za úkol
vylosovat si jednu situaci a zahrát, jak by se cítili, kdyby se dostali do situace, která je na
lístečku popsána. 
Dle schopností dětí vyjadřovat pocity a přemýšlet o nich, můžete aktivitu rozvíjet dále
pomocí otázek "Co by se podle tebe stalo potom?" "Jak by ses cítil/a v takové situaci?" 
a "Jak si myslíš, že se cítí ten druhý člověk?" Schopnost předvídat emoce a předcházet
důsledkům je pro děti náročná dovednost, obzvláště v případě, že děti ještě nemají
dostatečnou slovní zásobu spojenou s emocemi a jejich rozpoznáním u druhých lidí. 
V další fázi je klíčové pomoci dětem rozpoznat/určit, proč druzí lidé mají takové pocity 
a jak se budou chovat.  



Příklady situací: 
(v závorce jsou uvedeny příklady možných emocí, s žáky se dá diskutovat i o jiných emocích
v daných situacích)
a, Spadneš z kola a bouchneš se do hlavy. (smutný, cítím bolest) 
b, Spolužák tě nepozve na oslavu svých narozenin. (zklamaný, smutný) 
c, Máma ti dovolí pozvat kamaráda, aby přespal u vás doma. (nadšení) 
d, Paní učitelka/ pan učitel tě pochválil/a. (štěstí) 
e, Dospělý na tebe křičí. (strach, úzkost) 
f, Tvoje sestra přepne program v televizi, když se díváš na oblíbený pořad. (naštvaný) 
g, Spolužák do tebe strčí a řekne, abys šel/a pryč. (smutek, naštvaný) 
h, Z nepozornosti šlápneš do psího hovínka. (znechucený) 
i, Neznáš nikoho v nové třídě. (strach, stud) 
j, Maminka uvaří k večeři špenát. (nadšení, znechucení) 
k, Paní učitelka/pan učitel pověsil/a tvůj obrázek na nástěnku. (hrdost, rozpaky) 
l, Jsi pozván/a na oslavu. Máš rád/a oslavy, ale na oslavě nebudeš nikoho znát. (nadšení,
plachost) 

Reflexe: Vyučující se na závěr aktivity zeptá žáků, jak se jim dařilo vcítit se do situace.
Pomohla jim jejich vlastní zkušenost s emocí? Setkali se s touto emocí u druhých lidí? 

Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children´s Social and Emotial
Competence. London, SAGE str. 297 

MÁM STRACH, KDYŽ/ŽE/PROTOŽE...
Pomůcky: papír, psací potřeby, klobouk/nádoba 
Cíl aktivity: Žáci vnímají, že lidé (děti i dospělí) mohou mít z něčeho/někdy strach 
a dovedou popsat, jak se to projevuje.

Průběh: Na začátku aktivity vyučující vyzve žáky, aby na kousek papíru napsali začátek věty
"Mám strach, když/že/protože ...". Žáci větu dokončí a svou odpověď vhodí do
klobouku/nádoby. Poté si každý žák vytáhne jednu z dokončených vět, přečte ji nahlas 
a pokusí se říci, proč má druhý z dané situace/věci strach a jak se to může projevovat.
Učitel pomáhá dětem pochopit, proč mají lidé z různých věcí strach. 

Reflexe: Vyučující se na závěr aktivity zeptá žáků, jak se jim dařilo vcítit se do situace.
Pomohla jim jejich vlastní zkušenost se strachem? Setkali se s touto emocí u druhých lidí?
Tato aktivita pomáhá u dětí rozvíjet citlivost a empatii vůči druhým.

Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children´s Social and Emotial
Competence. London, SAGE str. 297 



JAK SE ASI CÍTÍ
Pomůcky: obrázky dětí/dospělých, které výrazně znázorňují základní emoce - např. radost,

smutek, vztek, strach, znechucení (podlepené či zalaminované); taška/větší látkový pytlík

Cíl aktivity: Žáci popíší emoce, které někdo prožívá, a pojmenují je. 

Průběh: Obrázky vložte do "tašky pocitů". Děti si střídavě vytahují obrázky a snaží se

pojmenovat emoce, které lidé na obrázcích zažívají. Vyučující pokládá dětem doplňující

otázky: Jak se asi cítí člověk na obrázku? Znáš ještě jiné pojmenování pro tuto emoci? Co ti

napovídá, že se cítí právě takto (oči, pusa, vrásky v obličeji, postavení těla atd.). Proč si

myslíš, že se cítí právě takto? Co si myslíš, že se stalo, že se dotyčný cítí právě takto? Co si

myslíš, že bude následovat? Jak se zachová dál?

Reflexe: Smyslem aktivity je poukázat na to, že lidé prožívají různé emoce a uvědomit si,

že podobné emoce zažíváme také. Důležité je umět rozpoznat, jak se tyto pocity projevují

u druhých i u nás samotných.

Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children´s Social and Emotial

Competence. London, SAGE str. 296

https://drive.google.com/file/d/1oRZuOpBm-qHKNOC0ZPfkHSnmLh3KlWRi/view?usp=sharing

