
VŮDČÍ SCHOPNOSTI
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 žáci dokážou v některých případech
jednoduchým způsobem popsat své pocity dospělému, kterému
důvěřují.

Žáci musí zvládnout:
• Ukázat, jak se cítí, prostřednictvím řeči těla.
• Ukázat, jak se cítí, různými jinými způsoby.
• Popsat své pocity někomu, koho dobře znají.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou
si v něm dostatečně jistí.
• Pozorně sledujte, jestli žáci dokážou vyjadřovat emoce
neverbálně. Dávají např. radost najevo očním kontaktem 
a úsměvem?
• V různých okamžicích v průběhu dne žáky vyzývejte, aby ukázali
na obrázek veselého nebo smutného smajlíka (nebo ho zvedli)
podle toho, jak se zrovna cítí.
• Vyzývejte žáky, aby vám řekli, jak se cítí, a sledujte, jestli slovní
vyjádření odpovídá jejich neverbální komunikaci.

Zeptejte se žáků, jak se cítí 

(a názorně jim to mimikou

předveďte): „Jsi dnes veselý

(úsměv), nebo smutný

(zamračení)?“ Zkopírujte výraz

jejich tváře a buď po nich

zopakujte, nebo sami vyslovte,

jak se cítí, abyste jim správné

vyjádření potvrdili/předvedli. 

VŮDČÍ SCHOPNOSTI - KROK 0
N ě k d y  d o k á ž u  p o p s a t ,  j a k  s e  c í t í m .

KROK 0

Dejte žákům dva obrázky:

veselého smajlíka 

a smutného smajlíka (můžete

je přilepit na špejli, aby se jim

lépe držely). V různých

okamžicích v průběhu dne žáky

vyzývejte, aby ukázali smajlíka

podle toho, jak se zrovna cítí, 

a zároveň se tak sami zatvářili

(názorně jim vždy veselý 

a smutný výraz sami

předveďte).



RUKA EMOCÍ
Pomůcky: žádné 
Cíl aktivity: Žáci projeví určeným způsobem své pocity.  

Průběh: Vyučující vyzve žáky, aby před svým tělem ukázali rukou (dlaní směřující dolů) míru
jejich pozitivní emoce, týkající se např. dané aktivity. Ruka na úrovni stehen značí negativní
emoce a čím výše je ruka umístěna, tím pozitivnější emoce žák pociťuje. Kupříkladu na
otázku “Jak se dnes cítíte?” mohou rukou na úrovni pasu dávat žáci najevo - “nic moc”,
“docela dobře”, rukou níže: “není mi dobře”, “nemám dobrou náladu” a rukou výše: “cítím
se výborně”, “mám skvělý den”.
Tuto aktivitu lze použít pro různorodé účely - např. hodnocení aktivity (Jak se vám líbilo?),
zjištění momentálního rozpoložení žáků (Jak se cítíte?), projev souhlasu s názorem (Jak
souhlasíte s daným výrokem? - vůbec ne - absolutně ano)

Reflexe: Reflexe aktivity nemusí být vždy nutná, protože žáci měli možnost projevit své
pocity, názory a měli možnost vidět projevy ostatních. Lze však s žáky diskutovat o tom,
zda si při aktivitě všimli, kdo pociťuje stejné pocity ve vztahu k dané problematice, a zda to
zaznamenali již před aktivitou, z čeho tak šlo usuzovat apod.

 
SMAJLÍCI

Pomůcky: kartičky se jmény žáků (nejlépe zalaminované), dvě karty s dostatečně velkými
smajlíky - usměvavý a zamračený
Cíl aktivity: Žáci dají najevo, jak se cítí, a někdy dovedou popsat své pocity vyučujícímu.  

Průběh: Tuto aktivitu je vhodné zavést ve třídě jako pravidlo. Na vhodné místo (malá
nástěnka či tabule) vyučující umístí vedle sebe oba smajlíky. Každé ráno umístí také
všechny kartičky se jmény žáků, a to pod usměvavého smajlíka. V průběhu vyučování mají
žáci možnost kdykoli od příchodu do třídy přemisťovat svoji jmenovku podle pocitů, které
mají, zažívají. 
Ráno mohou někteří žáci přemístit kartu, protože jim např. ujel autobus, nestihli se
nasnídat, pohádali se jejich rodiče, v průběhu dne např. z důvodu křivdy při hře o přestávce,
špatné spolupráci ve skupině. Obdobně ale mohou svoji jmenovku opět vrátit 
k usměvavému smajlíku, např. když dostanou dobré hodnocení, povede se jim prezentace,
zvládnou splnit zadaný úkol. 
Vyučující i spolužáci vnímají, když někdo svoji jmenovku přemístí, a přemýšlí, proč tak činí.
Není potřeba, aby kdokoli tuto situaci dále komentoval, je důležité, aby ostatní vhodně
zareagovali a měli pochopení pro pocity druhých. 
Vyučující má možnost namátkou se některých žáků zeptat, co je k přemisťování vede,
případně zkusit důvod odhadnout a empaticky s žákem diskutovat. Není vhodné, aby se
vyučující ptal všech žáků.

Reflexe: Na konci dne může vyučující konstatovat, jaké změny pocitů ve třídě u žáků
vnímal a zaznamenal. Toto shrnutí mohou posléze dělat i dobrovolní žáci. Všichni mají
možnost svoji kartu naposledy přemístit či dobrovolně sdělit, proč kartu během dne
přemisťovali.


