
POZITIVNÍ NASTAVENÍ

KROK 10
V  n á r o č n é  s i t u a c i  s e  n e v z d á m ,  a l e  n a o p a k  v y m y s l í m  

n e j l e p š í  z p ů s o b ,  j a k  v  n í  p o k r o č i t .  

Při zvládnutém kroku 10 žáci dokážou náročnou situaci zhodnotit, nevzdat se a vymyslet

nejlepší způsob, jak v ní pokročit. 

V předchozím kroku se naučili vymyslet, jak náročnou situaci změnit v pozitivní příležitost. 

V tomto kroku se mají naučit vybrat a použít nejlepší způsob, jak v náročné situaci pokročit

dál.

Žák musí zvládnout

• Vysvětlit, jak mohou zhodnotit různé své nápady, jak by se dalo v náročné situaci nějak

pokročit. 

• Nejlepší z nich použít.

Hodnocení

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

• Zjistěte, jestli si žáci pamatují 4 otázky k hodnocení řešení (viz Průvodce Výuka kroku): 

vyzvěte je, aby vám je řekli, nebo je napsali.

• Zadejte žákům příklad nějaké náročné situace. Např.: „Celá třída má za úkol společně

vypracovat nějaký projekt, ale 2 žáci se rozhádali.“ Vyzvěte žáky, aby každý samostatně na

papír rozepsali 2–3 možná řešení situace, ke každému odpovědi na 4 hodnotící otázky a 

podle toho zvolili nejlepší řešení. Žáci si mohou navzájem mezi sebou zkontrolovat, jestli na

žádnou z otázek nezapomněli.

POSILOVÁNÍ KROKU 10

• Když si všimnete, že některý z žáků v náročné situaci zvolil pozitivní přístup a řeší ji, 

vyzvěte ho, aby vám popsal, jakým postupem toto řešení vybral. Následně ho 

požádejte, aby svůj postup vysvětlil i ostatním. 

• Na konci dne/hodiny žáky vyzvěte, aby určili, co pro ně bylo nejnáročnější, a 

vysvětlili vám, jak to řešili. 

• Při skupinových úkolech žákům připomínejte, aby své návrhy řešení úkolu hodnotili

pomocí série otázek z výuky kroku a na základě hodnocení si vybrali nejlepší řešení.



OHODNOŤ SVŮJ NÁPAD

Pomůcky: větší papírek pro každého žáka

Cíl aktivity: Žáci zachytí existující pohledy ve skupině a naslouchají pohledům ostatních. Dále

žáci zhodnotí svůj nápad a vyberou nejlepší možné řešení.

Průběh: Učitel představí žákům situaci: „Na výtvarný projekt na téma udržitelné umění si měli

žáci přinést obaly od léků, roličky od toaletního papíru, staré papírové krabice. Pomůcky si

přinesla jen polovina žáků.“ Pak položí výrok: „Projekt není možné za těchto podmínek

realizovat“. Žáci mají krátký čas k tomu, se nad tématem zamyslet a vyjádřit k němu postoj, a to 

tak, že na papírek napíší číslo na škále mezi 1 a 5, přičemž jednička znamená „výrazně

souhlasím“, pětka „výrazně nesouhlasím“. Zároveň napíší na lísteček alespoň 3 argumenty proč. 

Žáci se seskupí po menších skupinkách ideálně tak, aby byla ve skupině co největší rozmanitost

čísel. Po diskusi, při které se zaměřují na formulaci a hodnocení nápadů, mohou opět změnit

číslo na škále. Na závěr zapíší otázky na tabuli a společně zhodnotí jednotlivá řešení.

Reflexe: Třída pak uzavře celý proces otázkami:

• Kolik z vás v průběhu diskuze změnilo pozici na škále, tj. názor na řešitelnost situace?

• Co vás k tomu vedlo?

• Co si z diskuze odnášíte?

• K jakým nápadům jste dospěli?

• Co vás ovlivnilo v tom, že jste změnili svůj názor?

• V čem je řešení podle vás vhodnější než jiné?

• Co můžete vy jako jednotlivec udělat pro to, aby byla situace vyřešena?

• Co vám v podobných případech chybí k tomu, aby se situace dala vyřešit?

• Jaké další informace potřebujete?

• Na koho se lze obrátit při řešení situace?

Zdroj: Inspirováno Diskusními tématy https://lidevpohybu.eu/ (inspirace pro práci s tématy

uprchlictví a migrace nejen pro skautské oddíly).



MARSHMALLOW CHALLENGE
Pomůcky: balíček špaget, lepicí páska, provázek, bonbony marshmallows (pokud nechcete

pracovat s potravinami jako se stavebním materiálem, je možné špagety nahradit špejlemi a 

marshmallows pak blue-tack – “žvýkačkami na zeď“).

Cíl aktivity: Žáci se v náročné situaci nevzdají, ale naopak vymyslí nejlepší způsob, jak v ní pokročit

a dokončit ji. 

Průběh: 

Krok 1: Učitel vytvoří pro každý tým sadu marshmallow challenge, přičemž každá sada obsahuje 20 

špaget, 1 metr lepicí pásky, 1 metr provázku a 1 marshmallow. Tyto věci by měly být umístěny do 

papírového sáčku nebo obálky, což zjednodušuje distribuci a skrývá obsah, čímž maximalizuje prvek

překvapení. K dispozici je právě toto množství materiálu a skupina nemůže použít nic jiného. Žáci se 

rozdělí do skupin po 3–6 lidech. Každý tým by měl sedět kolem stolu. Celá skupina by měla

pracovat ve stejném prostoru, poměrně blízko u sebe.

Krok 2: Učitel zadá pokyny. Uvede jasné a stručné cíle a pravidla výzvy: „Postavte nejvyšší

samostatně stojící konstrukci. Vítězí tým, který má nejvyšší konstrukci měřenou buď od povrchu

stolu, nebo od podlahy k vrcholu marshmallow. To znamená, že konstrukce nemůže být zavěšena

na vyšší konstrukci, jako je židle, strop nebo lustr. Celý marshmallow musí být na vrcholu

konstrukce. Uříznutí nebo snězení části marshmallow diskvalifikuje tým. Špagety, provázek nebo

pásku můžete libovolně upravovat – lámat špagety, trhat pásku, stříhat provázek. Výzva trvá 18 

minut. Když vyprší čas, týmy se už nemohou dotýkat konstrukce. Týmy, které budou podpírat

konstrukci na konci cvičení, budou diskvalifikovány.“

Krok 3: Učitel spustí odpočítávací hodiny a případně i hudbu na začátku výzvy.

Je třeba připomenout týmům čas a jeho odpočítávání. Může být efektivní vyvolat čas 12 minut, 9 

minut (v polovině), 7 minut, 5 minut, 3 minuty, 2 minuty, 1 minuta, 30 sekund a desetisekundové

odpočítávání. Učitel dá celé skupině vědět, jak si týmy vedou. V průběhu učitel tvoří přátelskou

rivalitu, povzbuzuje účastníky, aby se rozhlédli kolem sebe a nebáli se zvýšit energii. Vítězná stavba

musí být stabilní a stát samostatně.

Krok 4: Po vypršení času vyučující požádá žáky, aby se posadili, aby celá třída viděla hotové věže. 

Všichni společně určí vítěze, který splňuje všechny parametry.

Reflexe: Týmy přemýšlejí o tom, jak se jim dařilo – diskutují o společném procesu tvorby. Učitel

položí níže uvedené otázky, které žákům pomohou aktivitu reflektovat:

• Jak jste fungovali jako skupina?

• Jak jste se navzájem motivovali a podporovali?

• Co bylo kritérium výběru nejlepšího, tj. použitého řešení?

• Pomůže, když máme jednu představu a na té trváme? Nebo pomůže, když určitou představu, 

kterou máme, dokážeme „pustit“ a zkoušíme nová řešení?

• Jak jsem přispěl? Je něco, co jsem odmítal udělat? Proč?

• Co jsem se naučil o sobě a svém chování? O druhých lidech a jejich chování? O chování skupin?

• Jaké poznatky si mohu z této zkušenosti vzít a použít je v jiných kontextech?

Zdroj: Tom Wujec, https://www.youtube.com/watch?v=H0_yKBitO8M

Takže na rozdíl od manažerů, kteří se snaží vymyslet jediné nejlepší řešení, se děti snaží průběžně

zlepšovat se zpětnou vazbou v reálném čase. Prototyp a zlepšování po krocích.


