
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 0 žáci znají základní emoce a vědí, že je

mají i ostatní lidé.

Žáci musí zvládnout:
• Uvědomovat si, že lidé mají různé pocity.

• Pojmenovat základní emoce.

• Chápat, že se emoce mohou měnit.

Hodnocení
Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli 

a jsou si v něm dostatečně jistí. Zvládnutí tohoto kroku

můžete hodnotit i běžným pozorováním chování žáků.

• Dejte žákům za úkol poznat a pojmenovat základní emoce.

• Vyvěste si na zeď „plakát pocitů“, aby žáci měli různé emoce

a jejich příčiny pořád před očima.

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 0
U m í m  v y s v ě t l i t ,  c o  m ů ž e  l i d i  r o z v e s e l i t

a  r o z e s m u t n i t .

KROK 0

Pověste si na zeď velký

prázdný papír. Bude to váš

„plakát pocitů“. Na jednu

stranu napište „veselý“ 

a nakreslete usměvavý

obličej, na druhou

„smutný“ a zamračený

obličej. Vyzvěte žáky, aby

na správnou stranu papíru

nakreslili něco, z čeho jsou

veselí, nebo smutní. 

Ukažte žákům obrázky lidí 

v různých  situacích. Např.

skupinu kamarádů, kteří  si

spolu hrají, jedno dítě ale

zůstalo  stranou a nikdo si 

s ním nehraje. Zeptejte  se

žáků, jak se které z dětí asi

cítí a proč. 



SLEPÝ DETEKTIV
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si uvědomují, že lidé mají různé pocity, umí rozlišit a pojmenovat základní
emoce - radost a smutek podle tónu hlasu.

Průběh: Vyučující vyzve žáky, aby všichni zavřeli oči. Následně začne vyučující mluvit 
a intonací svého projevu dává najevo radost či smutek. Žáci se snaží např. dle intonace
rozpoznat, jakou emoci vyučující “prožívá” a svoje rozhodnutí zdůvodnit. Děti hledají
indicie, dle kterých je možné poznat určitou emoci na základě barvy, síly, intonace či tempa
hlasu.
Obměna: Pokud žáci zvládnou základní variantu aktivity, mohou se střídat v roli mluvčího.

Reflexe: Společně s žáky shrňte, podle čeho z výrazu hlasu druhého člověka můžeme
poznat, zda je smutný nebo naopak veselý.
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 292

MASKY EMOCÍ
Pomůcky: papírový talíř, výtvarné potřeby
Cíl aktivity: Žáci si uvědomují, že lidé mají různé pocity, umí rozlišit a pojmenovat základní
emoce - např. radost, smutek, vztek, strach

Průběh: V rámci této aktivity je zahrnuto výtvarné ztvárnění emoce. Každé dítě dostane
papírový talíř, na který má za úkol nakreslit/namalovat/ztvárnit (např. pomocí koláže)
vyjádření jedné ze základních emocí dle svého výběru (jejich seznam si společně domluví na
počátku aktivity).
Hotovou masku si děti postupně v sedu, na kruhu, umisťují před obličej (lze i pomocí
gumiček, či špachtle umístěné na masce) a sdělují ostatním, co ve svém převleku prožívají
za emoci a proč tomu tak je.

Reflexe: Společně s žáky shrňte, podle čeho lze z výrazu masky poznat, o jakou emoci se
jedná, a na které rysy v obličeji bylo při výtvarném ztvárnění potřeba se zaměřit.
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 293

 

 
 



OBRÁZKY ZÁKLADNÍCH EMOCÍ
Pomůcky: sada karet s fotografiemi/obrázky lidí vyjadřujícími buď emoci smutku nebo
radosti 
Cíl aktivity: Žáci si uvědomují, že lidé mají různé pocity, umí rozlišit a pojmenovat základní
emoce - radost a smutek.    

Průběh: Vyučující uvede aktivitu vysvětlením pojmu emoce a rozlišením emoce radosti 
a smutku (viz Průvodce pro učitele). V rámci aktivity sedí žáci v kruhu a postupně si
dobrovolníci losují jednu kartu s fotografií/obrázkem člověka, který je buď smutný nebo
veselý. Úkolem žáka je pojmenovat emoci, říct, podle čeho ji poznal, a vzpomenout si na
situaci, kdy takovou emoci prožíval.
Po využití celé sady karet můžete děti vyzvat ke společnému rozdělení karet na dvě strany
- napravo karty vyjadřující emoci radosti a nalevo karty vyjadřující emoci smutku. Žáci, kteří
doposud neměli možnost se vyjádřit, mohou doplnit, kdy jednu z těchto emocí zažili a co se
stalo.
Obměna: Dle zkušeností kolektivu může vyučující postupně při opakování aktivity rozšířit
škálu emocí a doplnit ji o nové obrázky/fotografie (vztek, strach, údiv, znechucení apod.)
Reflexe: Diskutujte s dětmi, jak se jim dařilo emoce rozpoznat, co jim připadalo obtížné 
a co naopak jednoduché. Společně s žáky shrňte, podle čeho z výrazu či gest druhého
člověka můžeme poznat, že je smutný nebo naopak veselý. 

Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 291-292

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Vůdčí schopnosti, krok 0.

 
 



chození do školy
návštěva zubaře
přítomnost sestry nebo bráchy
hlasité čtení
změna zasedacího pořádku ve třídě
můj nový účes
mluvení před celou třídou

HLUCHÝ DETEKTIV     
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si uvědomují, že lidé mají různé pocity, umí rozlišit a pojmenovat základní
emoce - radost a smutek.

Průběh: V rámci této aktivity se děti střídají v předvádění pantomimického vyjádření
základních pocitů pomocí výrazů obličeje. Ostatní žáci se snaží uhodnout, o jakou emoci se
jedná. Žáci mají za úkol emoci pojmenovat a říci, podle čeho, jakých gest a výrazů mimiky,
danou emoci identifikovali.
Obměna: Vyučující pustí dětem krátká videa, kde lidé vyjadřují základní emoce bez zvuku. 

Reflexe: Společně s žáky shrňte, podle čeho z výrazu obličeje druhého člověka můžeme
poznat, že je smutný nebo naopak veselý.
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 293 

MRAKY NA OBLOZE ANEB POCITY SE MĚNÍ
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci si uvědomují, že lidé mají různé pocity a že tyto pocity nejsou stálé, mohou
se v průběhu času měnit.

Průběh: Vyučující na tabuli napíše několik situací, které žáci během svého života běžně
zažívají. 
Příklady situací: 

Žáci mají v rámci aktivity za úkol přemýšlet o dané situaci, uvědomit si své pocity, které 
v této situaci pociťovali a sdílet je s ostatními. Vyučující uvede svůj vlastní příklad a poté
pomáhá dětem formulovat jejich výroky: "V této situaci jsem se cítil/a…., nyní tuto situaci
vnímám…..". 

Reflexe: Smyslem aktivity je pomoci dětem uvědomit si, že pocity a vnímání situací se
mohou v průběhu času měnit, nemusí být stálé. 
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 293


