
CÍLEVĚDOMOST

KROK 3
D o k á ž u s e  s n a ž i t ,  j a k  n e j l é p e u m í m ,  a  j s e m p a k

s á m / s a m a n a s e b e p yš n ý/ á .

Při zvládnutém kroku 3 žáci vědí, jak to vypadá, když se „snaží, jak nejlépe umí“, a jsou po 

takovém snažení na sebe hrdí. 

V předchozím kroku se naučili, co „snažit se, jak nejlépe umím“, znamená všeobecně a že se 

díky tomu můžeme zlepšovat. 

V tomto kroku se naučí vyvíjet úsilí v různých kontextech a být za to na sebe pyšní. 

Žák musí zvládnout

• V různých kontextech ukázat, že se snaží, jak nejlépe umí. 

• Ukázat, že když se snažili, jak nejlépe uměli, jsou na sebe hrdí.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí. 

• Pro zhodnocení tohoto kroku můžete využít různé metody, kterými běžně kontrolujete, 

zda žáci něčemu rozumí. 

Dále můžete: 

• Zkontrolovat, jestli to, jak si žáci sami zhodnotili své úsilí, odpovídá vašemu pozorování a 

hodnocení.

POSILOVÁNÍ KROKU 3

• Každý den nebo každou hodinu určete nějakého žáka, který bude dělat 

„povzbuzovače“. Jeho úkolem bude povzbuzovat ostatní, aby se snažili, jak nejlépe 

umí. 

• Po dokončení různých aktivit dávejte žákům za úkol ohodnotit svou práci počtem 

bodů (1–5) a popsat ji nějakým slovem, které vyjadřuje, do jaké míry jsou na sebe 

pyšní. 

• Na konci hodiny, dne nebo týdne se žáků zeptejte na to, co se jim v rámci aktivit, 

které jste dělali, nejvíc povedlo. Úspěchy nějak vizuálně zaznamenejte.



SEBEHODNOCENÍ

Pomůcky: sebehodnotící listina

Cíl aktivity: Žáci vědí, jak to vypadá, když se „snaží, jak nejlépe umí“, a jsou po takovém 
snažení na sebe hrdí.

Průběh: Vyučující vede děti k sebehodnocení. Může probíhat na konci týdne v písemné formě

sebehodnotících listin nebo ústně na komunitním kruhu. Děti se učí definovat, co se jim daný
týden podařilo, z čeho měly při práci radost a kdy zažily pocit „Jo! Super!“

Určitě je možné mluvit s dětmi i o tom, co se jim nepodařilo a jak postupovat příště, aby se jim

dařilo lépe. Nicméně větší efekt mívá, když mluvíme o pozitivních emocích. Každý se pak snaží
přijít na něco, čím sám sobě udělal radost, protože uspěl, naplnil svoje očekávání apod.

Pravidla komunitního kruhu:

•Pravidlo naslouchání – když mluví jeden, ostatní naslouchají a nepřerušují ho
•Pravidlo úcty – nereaguje se a nehodnotí, co kdo řekl
•Mám právo mlčet – tedy nemusím nic říkat
•Udržíme tajemství – respektujeme, pokud někdo nechce, aby se o něčem mluvilo mimo 

komunitní kruh, např. řeklo se dětem z vedlejší třídy apod.

Na komunitním kruhu probíhá sebehodnocení tak, že po kruhu koluje zvolený předmět 
(míček, dřívko) a kdo jej má v ruce, má slovo. Pokud nechce mluvit, pošle drobný předmět 

dalšímu.

Sebehodnocení – týden ………….
Opravdu se mi (po)dařilo: 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………
Co už umím (bych uměl/a) vysvětlit druhým: 
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………

………………..
S čím bych potřeboval/a pomoci, poradit: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………

Děkuji za pomoc, radu, inspiraci (zapíše spolužák/žačka): 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………
Podpis dítěte: .............................................................

Podpis vyučujícího: ........................................ Podpis rodiče: ................................................. ..

Ukázka možné varianty psané formy sebehodnocení.



Hodnotící listinu může vyučující využít k individuálním diskuzím s dětmi, ale především pro
budování pomocné sítě, kdy zjistí, kdo potřebuje v čem pomoci a komu naopak dané učivo nebo
dovednost jde. Vybuduje se tak síť pomocníků-vrstevníků, která má velmi silnou moc.

Reflexe: Obecně tato aktivita rozvíjí u dětí schopnost vnímat u druhých, co dovedou, co je
možné na nich či jejich práci ocenit – a skrze to se tak učí totéž vnímat a pozitivně hodnotit u
sebe.


