
POZITIVNÍ NASTAVENÍ

KROK 7
V  n á r o č n ý c h s i t u a c í c h s e  u m í m z a m ě ř i t n a t o  

p o z i t i v n í .

Při zvládnutém kroku 7 žáci dokážou zhodnotit situaci, najít na ní pozitivní aspekty a zaměřit

se na ně, namísto aby se soustředili na to, co se nedaří. 

V předchozím kroku se učili v problematických situacích vytrvat a začali si budovat zásobu

strategií, kterými mohou povzbudit sami sebe i ostatní. 

V tomto kroku se mají naučit, že náročné situace mají pozitivní aspekty a že soustředit se na

ně nám může pomoct vytrvat. 

Žák musí zvládnout

• Zhodnotit „pro a proti“ dané situace. 

• Zaměřit se na pozitiva dané situace.

Hodnocení

• Zadejte žákům příklad nějaké náročné situace (viz např. příklady ve výuce kroku a 

procvičování) a dejte jim za úkol napsat si seznam jejích „pro a proti“. Seznam „pro“ musí být

delší než seznam „proti“. 

• Když si všimnete, že je pro žáky nějaká situace náročná, zeptejte se jich, jaká má pozitiva: 

Dokážou se na ně zaměřit?

POSILOVÁNÍ KROKU 7

• Vždy, když je nějaká situace pro žáky opravdu náročná, dejte jim 5 minut na to, aby 

si nejdřív uvědomili její pozitiva: „Jaká má tento těžký úkol pozitiva?“ 

• Když žákům zadáváte nějaký nový úkol, který by pro ně mohl být náročný, 

zdůrazněte jim jeho pozitiva: „Dnešní hodina pro vás asi bude náročnější, ale dobré

na tom je, že si můžete vyzkoušet prezentovat před jiným publikem.“



SMAJLÍCI

Pomůcky: psací potřeby, symboly emotikonů (smajlíků) – dva navozující pozitivní emoce

(spokojený a maximálně spokojený), dva navozující negativní emoce (zmatený a nešťastný) – lze

vytisknout nebo vytvořit společně s dětmi, při modifikaci – počítač

Cíl aktivity: Žáci vnímají význam smajlíků podle jejich struktury a sestavují příklady situací, kdy

se mohou takto cítit. Následně k náročným situacím uvedou, na jaká pozitiva se lze v těchto

situacích zaměřit a udržet si pozitivní nastavení.

Průběh: Každý žák dopisuje ke smajlíkům navozujícím negativní emoce (vytisknutým nebo

nakresleným) příklady modelových situací, kdy se může takto cítit (př. neshoda s kamarády, 

rozbitá hra/čka). Následně samostatně či při skupinové práci sepisují pozitiva, která se mohou v 

dané negativní situaci objevit a na která je vhodné se zaměřit, a řadí je k usměvavým smajlíkům.

Obměna: Žáci mohou vypracovávat odpovědi ke smajlíkům přes sdílenou bílou tabuli (např. 

přes platformu Flinga).

Reflexe: Pro žáky většinou nebývá složité vymyslet situace, kdy se cítí negativně. Vyučující však

musí působit jako facilitátor při hledání pozitivních stránek události, ačkoli je událost vnímána

především negativně (např. neshoda s kamarády → otevřené vyslovení názorů, vnímání jiných

úhlů pohledu).

Zdroj: Simon Schwab, Ivana Přívratská, ZŠ logopedická, Hradec Králové



DĚJÍ SE VĚCI LÉPE, KDYŽ SE NEDĚJÍ PODLE NAŠICH PŘEDSTAV?

Pomůcky: tabule, křída/fix

Cíl aktivity: Žáci si uvědomují, že náročné situace mají pozitivní aspekty, které se ukážou po 

nějakém čase, a že soustředit se na ně nám může pomoci vytrvat.

Průběh: Vyučující na tabuli napíše několik často negativně vnímaných situací, které žáci během

svého života mohou běžně zažívat.

Příklady situací: 

• brzké vstávání do školy

• návštěva zubaře

• hlasité čtení před třídou

• změna zasedacího pořádku ve třídě

• prezentace před celou třídou

Žáci mají samostatně nebo ve skupinách za úkol vybrat si jednu ze situací, se kterou mají vlastní

zkušenost, a napsat, jaká jsou negativa dané situace. Potom budou přemýšlet o dané situaci, 

jak ji lze vnímat s odstupem času a jaká v ní lze nacházet pozitiva. Vyučující uvede svůj vlastní

příklad a poté pomáhá dětem formulovat jejich výroky: „Když jsem šel/šla k zubaři s bolavým

zubem, bála jsem se a nechtělo se mi tam jít (proti), nyní jsem ráda, že jsem tam šla, protože

pan zubař mi vyvrtal zub a ten mě již nebolí (pro)“. Žáci mohou diskutovat i situace, které zažili

a s odstupem času negativní vnímání situace viděli i s pozitivním přínosem (např. kvůli nemoci

zůstali doma a nemohli se třídou do divadla – představení ale nestálo za moc, nestihli

doběhnout autobus a jet dřívějším vlakem – ve vlaku byla nahlášena bomba).

Reflexe: Smyslem aktivity je pomoci dětem uvědomit si, že to, co v dané situaci vnímá člověk

jako negativní, se s odstupem času ukáže jako pozitivní.

Sdílení konkrétních situací může vést k uvědomění, že čas může změnit úhel pohledu a jejich

hodnocení.

Pro žáky většinou nebývá složité popsat negativa konkrétní situace. Úkolem vyučujícího je 

napomoci hledat skutečná pozitiva událostí, nikoli jen prázdné fráze odvádějící pozornost od 

negativ.



ERROR RECOVERY (přístup napravování a poučení se z chyb) 

Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Tato aktivita vede žáky k uvědomění si, proč je dobré v náročných situacích vnímat

pozitiva. Žáci se učí vnímat chybu jako příležitost učit se novým věcem a zlepšovat se.

Průběh aktivity:

Každý z nás někdy udělá chybu.

Napište na dobře viditelné místo citát „Neselhal jsem 10 000krát. Našel jsem jen 10 000 

způsobů, které nefungují.“ Thomas Alva Edison. 

Zeptejte se žáků, jak této větě rozumí, a pokuste se ji společně probrat. Požádejte žáky, aby se 

pokusili vzpomenout si na chybu, kterou udělali a poučili se z ní. V čem jim to pomohlo?

Následně zakončete aktivitou, kdy se posadíte s žáky do kruhu a řeknete: „Jedna kachna, dvě

nohy, káč, káč.“ Žák sedící vedle učitele pokračuje: „Dvě kachny, čtyři nohy, káč, káč, káč, káč.“ 

Takto žáci pokračují jeden po druhém, dokud někdo neudělá chybu. Žák, který udělá chybu, 

začíná znovu od začátku. Takto můžete několikrát zopakovat.

Reflexe: Po skončení si s žáky promluvte o tom, jaké to bylo, když udělali chybu v průběhu

aktivity Kachny - jak se cítili, jak to vnímali ostatní, v čem jim chyba pomohla? Může udělat

chybu každý? Jaký je pro mě přínos, když někdo udělá chybu? Proč je důležité zůstat při práci s 

chybou pozitivně naladěn? Aktivita by měla být zakončena shrnutím, že chyba může být

prospěšná, zde např. díky častému opakování si žáci mohli zafixovat násobky 2.

Proč nechceme udělat chybu? 

Každý dělá chyby a je důležité se z nich poučit. Když se naučíme pracovat s chybami, obstojíme

v životě v mnohem náročnějších situacích. 

„Ten, kdo se nikdy nedopustil chyby, se nikdy nepokusil o něco nového.“ Albert Einstein


