
POZITIVNÍ NASTAVENÍ

KROK 6
I  k d y ž j e  n ě c o n á r o č n é ,  n e v z d á v á m s e  a  m o t i v u j i t a k é

o s t a t n í .

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou vytrvat, když se něco nedaří, a úspěšně povzbudit

ostatní tak, aby nepolevovali ani oni. 

V předchozím kroku se naučili vytrvat, když se něco nedaří, a zároveň ostatním dětem

zvednout náladu. 

V tomto kroku mají ostatním nejen zvednout náladu, ale navíc je motivovat, aby 

nepolevovali ve svém snažení.

Žák musí zvládnout

• Definovat pojem „motivovat“. 

• Znát a umět používat strategie, kterými mohou motivovat spolužáky, aby nepolevovali ve

svém snažení.

Hodnocení

• Vyzvěte žáky, aby definovali pojem „motivovat“ a uvedli 3 způsoby, jak někoho motivovat. 

• Zadejte žákům příklad nějaké problematické situace: „S kamarády jste si plánovali, že si

venku uděláte piknik, ale prší.“ Zeptejte se, jak by mohli v takové situaci kamarády

motivovat. 

• Pozorujte žáky při aktivitách ve dvojicích a ve skupinkách. Povzbuzují spolužáky pomocí

motivačních strategií, aby se nevzdávali?

POSILOVÁNÍ KROKU 6

• Ve třídě vyvěste seznam pozitivních frází a pochval, které žáci mohou využít k 

motivování ostatních – můžete použít třeba fráze z myšlenkových map, které žáci

vytvořili. Často žákům seznam připomínejte, hlavně když se jim něco nedaří.

• Když se žákům něco nedaří, pobízejte je, aby se nejdřív navzájem zkusili

povzbuzovat a motivovat (pomocí strategií, které se naučili), než poprosí o pomoc

někoho dospělého. Následně se jich ptejte, jak postupovali: „Co jsi kamarádovi řekl, 

abys ho povzbudil? Co pomohlo získat motivaci tobě?“



ALEJ

Pomůcky: Dřevěné kostky či nějaká stavebnice, papíry a psací potřeby, případně tabule

Cíl aktivity: Žáci při tom, kdy se jeden z nich snaží postavit věž (stavbu) z kostek, aktivně

použijí alespoň 1 techniku vedoucí k motivaci spolužáka. Následně rozdělí strategie do 

jednotlivých kategorií (povzbuzení, pochvala, nástin dalšího kroku).

Průběh: Princip techniky pochází z dramatické výchovy, kdy žák procházející pomalu alejí slyší

od každého dítěte informaci jemu určenou – v této činnosti motivující výrok. Výroky lze

opakovat, každý by měl říct alespoň jeden. Je důležité mluvit nahlas, aby výroky slyšel nejen

žák procházející alejí, ale i zbytek třídy, který by měl být vtažen. Motivovat ostatní žáky lze

pobídkou, aby si zapamatovali co nejvíce výroků. Je možné určit dětem i roli písařů (např. 2 

žáci), kteří zaznamenávají veškeré výroky, které zazní.

Žáci se rozdělí do dvou řad stojících čelem naproti sobě a vybere se jeden žák, který prochází

vytvořenou alejí. Uprostřed této aleje jsou naházené kostky. Cílem je, aby v časovém limitu

(např. 1 minuta) žák prošel alejí, použil (všechny) kostky k vytvoření nějakého obrazce či stavby. 

Žák má za úkol vytvořit z kostek zadanou stavbu, je však dopředu nějakým způsobem limitován

(např. může použít pouze jednu ruku, může držet v ruce maximálně jednu kostku, stavět může

jen na konci aleje, vždy se musí vrátit na začátek aleje apod.). Během toho, co alejí prochází, 

naslouchá, jakým způsobem ho děti motivují k tomu, aby zdárně splnil úkol.

Příklady výroků:

• Už máš postavenou základnu.

• Stavba Ti drží.

• Je vidět, že se snažíš.

• Jen tak dál.

• Výborně, pokračuj.

• Jde Ti to.

• Daří se Ti to rychle.

Obměna: Žáci staví ve dvojicích, jeden je „kreativec“ a ten druhý je „motivátor“.

Reflexe: Poté, co se vystřídají žáci v procházení alejí (není nutné, aby prošli všichni, lze nechat

na dobrovolné bázi), napíší jeden motivující výrok na tabuli nebo na flipchart – buď ten, kterým

je motivovali spolužáci, nebo ten, kterým motivovali spolužáky procházející alejí oni sami. Je 

důležité projít všechny výroky, které zazněly i nezazněly, a prodiskutovat s žáky, co byla podle

nich efektivní strategie, co skutečně motivuje a co naopak nefunguje. Stává se žákům, že je 

někdo motivuje nesprávně a naopak je demotivuje? Kdo a kdy? Jak by se to dalo změnit?



ZVLÁDNEME TO SPOLEČNĚ

Pomůcky: papír, tužka

Cíl aktivity: Žáci si uvědomí, že v náročných situacích se neocitají sami, že podobné zkušenosti

mají i ostatní. Uvědomí si, že pro překonání stresu mohou svými nápady motivovat ostatní. 

Dále pochopí, že každému může vyhovovat jiná forma motivace. 

Průběh: Vymazat stres z lidských životů nelze, můžeme si ale vytvářet tzv. copingové strategie, 

tedy takové strategie, které nám pomohou se se stresem vyrovnávat. Je velmi důležité takové

strategie učit i naše žáky. Posaďte se se žáky do kruhu a vysvětlete jim, že stres je součástí

života každého člověka. Můžete také vysvětlit, jak stres funguje, co způsobuje a v čem může

být i prospěšný. Poproste žáky, aby se zhluboka nadechli a poté ze sebe vydechli všechnu tíhu, 

kterou mohou pociťovat, všechen stres, pokusí se uvolnit. Nyní žákům vysvětlete, že během

následujících pěti minut se budou sami procházet po třídě, škole, ideálně někde venku v 

přírodě. Během těchto 5 minut by měli přemýšlet nad tím, jaké jsou jejich copingové strategie, 

co jim pomáhá nebo co si myslí, že by jim mohlo pomoci, když pociťují stres. Po uplynutí zadané

doby na přemýšlení si žáci s učitelem sednou zpět do kruhu a sdílí své nápady.

Reflexe: Cílem reflexe je, aby si žáci zvědomili, co je pro překonání stresu důležité – pozitivní

rámování, sdílení různých technik, podpora od druhých. V čem může ostatní motivovat sdílení

různých nápadů jak překonávat stres? Co potřebuji od ostatních k tomu, abych byl/a 

motivovaný/á? Jak můžeme ostatní spolužáky povzbudit? Jaká forma je pro ostatní žáky

přijatelná? Mají to stejně nebo jinak než já? Jak mohu ostatní lidi motivovat k tomu, aby nad

stresovou situací přemýšleli v pozitivním rámci?


