
POZITIVNÍ NASTAVENÍ
Vysvětlení pro učitele
Při zvládnutém kroku 1 žáci chápou, že když se něco lidem

nepodaří, může je to rozzlobit nebo rozrušit, a dokážou si to

spojit s vlastními zkušenostmi.

Žáci musí zvládnout:
• Poznat vztek a rozrušení.

• Vysvětlit, co znamená, že se „něco nedaří“.

• Chápat, že když se lidem něco nepodaří, může je to rozzlobit

nebo rozrušit.

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.

• Pomocí otázek zkontrolujte, jestli žáci chápou souvislost

mezi tím, když se něco lidem nedaří, a tím, že se zlobí nebo

jsou rozrušení: „Eva ztratila knížku, kterou dnes chtěla ukázat

všem spolužákům. Jak se podle vás cítí?“

• Zhodnoťte, jak žáci tento krok zvládají, podle jejich

odpovědí na otázky při reflexi v procvičování kroku.

POZITIVNÍ NASTAVENÍ - 
KROK 1
U m í m  p o z n a t ,  ž e  s e  n ě c o  n e d a ř í ,  a  v í m ,  

p r o č  s e  m o h o u  l i d é  z l o b i t  n e b o

b ý t  r o z r u š e n í .

Když se některý žák

zlobí nebo je

rozrušený, přimějte

ho pomocí otázek 

k tomu, aby si

uvědomil, proč se tak

cítí: „Co přesně se ti

nepodařilo? Proč tě

to rozrušilo?“

KROK 1

Na konci dne se všichni

společně zamyslete,

jestli se ten den něco

nepodařilo a jak se

kvůli tomu žáci cítili.



 v autobuse jste zapomněli novou bundu; 
jste nemocní v den oslavy kamarádových narozenin; 
do vody vám spadl mobilní telefon a nyní nefunguje. 

MODELOVÉ SITUACE
Pomůcky: žádné
Cíl aktivity: Žáci dovedou vysvětlit, jak a proč může někdo reagovat, když se mu něco
nepodaří nebo něco pokazí.

Průběh: Vyučující napíše na tabuli tři situace, kdy se něco nezdařilo. 
Příkladem může být: 

Rozdělte žáky do menších skupin po 3-4 žácích. Každá skupina bude mít za úkol ztvárnit
jednu situaci, kdy se věci nedějí podle našich představ (žáci mohou navrhnout svou vlastní
situaci). Nechte žáky připravit a zahrát scénku znázorňující danou situaci a motivujte je 
k neverbálnímu vyjádření toho, jak by se v dané situaci cítili (naštvaní, smutní).

Reflexe: Smyslem aktivity je poukázat na to, že lidé se mohou rozzlobit nebo být smutní,
když se věci nedějí podle jejich představ, a uvědomit si, že podobné situace zažívají všichni
lidé. Důležité je umět rozpoznat, jak se tyto pocity projevují u druhých i u nás samotných.

                     

JAK SE ASI CÍTÍ 
Pomůcky: obrázky dětí/dospělých, které výrazně znázorňují základní emoce - radost,
smutek, vztek (podlepené či zalaminované); taška/větší látkový pytlík
Cíl aktivity:  Žáci rozliší a pojmenují základní emoce, které zažívají lidé v různých situacích.
Definují příčinu těchto emocí. Popíší "řeč těla" při projevech emocí. 

Průběh: Obrázky vložte do "tašky pocitů". Děti si střídavě vytahují obrázky a snaží se
pojmenovat emoce, které lidé na obrázcích zažívají. Vyučující pokládá dětem doplňující
otázky: Jak se asi cítí člověk na obrázku? Znáš ještě jiné pojmenování pro tuto emoci? Co ti
napovídá, že se cítí právě takto (oči, pusa, vrásky v obličeji, postavení těla,...) Proč si myslíš,
že se cítí právě takto? Co si myslíš, že se stalo, že se dotyčný cítí právě takto? Co si myslíš,
že bude následovat? Jak se zachová dál?

Reflexe:  Smyslem aktivity je poukázat na to, že lidé se mohou rozzlobit nebo být smutní,
když se věci nedějí podle jejich představ, a uvědomit si, že podobné situace zažívají všichni
lidé. Důležité je umět rozpoznat, jak se tyto pocity projevují u druhých i u nás samotných.
Zdroj: Caroly Webster-Stratton (1999). How to Promote Children's Social and Emotional
Competence. London, SAGE str. 296

Pozn. aktivitu lze použít i pro dovednost Vůdčí schopnosti, krok 2.

 
 





CO SE STALO NA OBRÁZKU? 
Pomůcky: sada 5 obrázků (počet kopií dle počtu skupin dětí)
Cíl aktivity: Žáci popíší a pojmenují základní emoce, které zažívají lidé v různých situacích.
Popíší "řeč těla" při projevech emocí. 

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do menších skupin po 3-4 žácích. Každá skupina dostane pět
obrázků. Na třech obrázcích jsou situace, kdy se věci nedějí podle našich představ (pád z kola,
rozlité mléko, nešťastné dítě sledující ostatní při hraní fotbalu). Na dalších dvou obrázcích
jsou děti šťastné a spokojené (děti společně hrají fotbal, kempují, hrají hru).
Požádejte žáky, aby vybrali obrázky, kde se něco nedaří a společně ve skupině diskutovali,
jaké pocity mají podle nich aktéři na jednotlivých obrázcích. Společně si řekněte, na kterých
obrázcích jsou podle žáků děti rozčilené nebo smutné. Poukažte také na řeč těla spojenou 
s negativními pocity (zaťaté pěsti, sklopená hlava, schoulený postoj těla), výraz obličeje
(mračení se, svraštělé čelo, slzy v očích) a chování (zamlklost, stranění se ostatních, křik,
agresivita). Požádejte zástupce jednotlivých skupin, aby sami zahráli, jak to vypadá, když jsou
rozčilení nebo smutní.
Nechte žáky každého zvlášť nakreslit obrázek se situací, kdy se jim něco nedařilo nebo se věci
neděly podle jejich představ. Požádejte žáky, aby sdíleli příběhy spojené s obrázky, a řekli, jak
se v daných situacích cítili. Je dobré v této souvislosti poukázat na to, že pocity se mění (viz
Krok 0) a ptát se žáků, co se stalo potom, co jim změnilo náladu.

 
Reflexe: Smyslem aktivity je poukázat na to, že lidé se mohou rozzlobit nebo být smutní,
když se věci nedějí podle jejich představ, a uvědomit si, že podobné situace zažívají samotní
žáci i jejich spolužáci ve svém životě. Děti si ne vždy uvědomují přímou spojitost mezi
nezdarem a projevy smutku či rozčilení.

 
 



VYTOČIT SE NENÍ TĚŽKÉ
Pomůcky: obrázky se 4 fázemi vzteku
Cíl aktivity: Žáci poznají různé fáze vzteku a popíší situace, které je mohou vyvolávat. 

Průběh: Vyučující rozdělí žáky do 3-4 členných skupin a zadá jim úkol: poznat na obrázcích 
a seřadit, jak se vyvíjejí fáze vzteku od „nejméně rozzlobený“ po „nejvíce rozzlobený“.
Společně si řekněte správné pořadí obrázků a ptejte se žáků, podle čeho poznali, jak
obrázky seřadit. Poté bude mít každá skupina za úkol vymyslet krátký příběh, kde hlavní
hrdina bude postupně prožívat jednotlivé fáze vzteku. Pro práci stanovte společně s žáky
časový limit (cca 5-10 min). Po uplynutí časového limitu nechte zástupce jednotlivých
skupin převyprávět jejich příběh.
Obměna: Pro zjednodušení lze skupinkám rozdělit jednotlivé fáze vzteku, žáci pak budou
mít za úkol navrhnout situaci, která tento pocit vyvolává.

Reflexe: Prvním krokem k zvládání vzteku a agresivity je rozpoznání vlastních negativních
pocitů, jejich různých úrovní intenzity i toho, že agresivní chování je problém. Smyslem
aktivity je rozpoznat různou intenzitu negativní emoce a hledat možné příčiny jejího
vzniku.

 
 


