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ÚVOD 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

nabízíme Vám metodiku („rukověť učitele“), která Vám poskytne náměty pro přípravu a realizaci vyučovací hodiny 

zaměřené na jednu z nejdůležitějších oblastí života žáků – rozvoj občanských a sociálních kompetencí.  

Metodika vznikla v rámci realizace projektu „Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky“.  

Je výjimečná v tom, že poskytuje pomoc učitelům škol, které se zabývají výchovou a vzděláváním žáků  

se speciálními vzdělávacími potřebami. Z vlastní zkušenosti víme, že pro tento typ škol a oborů vzdělání  

je nabídka metodických materiálů a speciálních učebních pomůcek stejně jako objektivních standardizovaných 

nástrojů hodnocení velmi omezená. Učitelé jsou odkázáni na vlastní tvorbu učebnic, pracovních sešitů  

a modifikaci učebnic oborů vzdělání běžných středních škol.  

Metodika přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vychází z teoretické báze aktivního sociálního 

učení. Je zaměřena především na vliv rodinného prostředí na žáka, sociální vyzrálost, interpersonální vztahy  

a případné nedostatky v psychické regulaci chování. Zároveň registruje i případné vývojové poruchy učení, 

úroveň motivace k učení, a v neposlední řadě i úroveň všeobecných rozumových schopností.  

Tento projekt, jehož cílem je zvyšování kompetencí žáků se SVP v oblasti všeobecné složky vzdělávání,  

se zaměřením na rozvoj čtenářské, matematické, finanční gramotnosti a sociálních a občanských kompetencí 

žáků středních škol bez maturitní zkoušky, je ojedinělý také v tom, že problémy cílové skupiny řeší metodou 

akčního výzkumu a tvorbou metodických materiálů pro učitele. 

Metodu akčního výzkumu jsme zvolili z toho důvodu, že je metodou systematické reflexe pedagogické praxe. 

  

Pro účely hodnocení sociálních a občanských kompetencí používáme: 

1. Metody praktické diagnostiky sociálně patologického chování u dětí a mládeže (Bodláková,I., 

Němec,J., Eteria, s.r.o.,Praha 2001). Uvedené diagnostiky použijeme v úvodní hodině programu  

jako vstupní test a po ukončení programu jako výstupní test. 

2. Dílčí hodnocení v rámci témat jednotlivých vyučovacích hodin – písemné zhodnocení programu 

vycházející z postojů žáků během diskusí v jednotlivých vyučovacích hodinách. Toto hodnocení 

využíváme jak pro hodnocení samostatné hodiny, tak po ukončení celého programu k celkovému 

vyhodnocení. 

3. Písemné zhodnocení programu vycházející z postojů pedagogů získaných při vedení jednotlivých 

schůzek. Slouží pedagogům k reflexi pedagogické lekce a případným vhodným úpravám. 

 

Nalezli jsme a pilotně ověřili vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních škol bez maturitní zkoušky. 

Velmi významnou se ukázala reflexe pedagogické lekce (vyučovací hodiny) metodou akčního výzkumu.  

Tuto metodu jsme zvolili z toho důvodu, že je metodou systematické reflexe pedagogické praxe, která nám 

pomohla pilotně ověřit vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních škol bez maturitní zkoušky  

a nabízí pedagogům soustavné pozorování své pedagogické práce s možností bezprostředně reagovat  

na vzniklé situace a změny ve třídě. 
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JAK PRACOVAT S METODIKOU 

Metodiku je nutno chápat jako praktickou příručku učitele pro přípravu na vyučovací hodinu 

zaměřenou na realizaci programu rozvoje sociálních a občanských kompetencí žáků. Pokud není 

možné realizovat program v rámci celé vyučovací hodiny, doporučujeme využít jednotlivé části  

v běžných vyučovacích hodinách dle potřeby. 

Program je nedílnou součástí RVP, následně ŠVP škol. 

JAK PRACOVAT S METODIKOU 

Obsahem publikace jsou  

 popis a průběh vyučovací hodiny, 

 pracovní sešit k tématu. 

 

Příprava na hodinu a průběh hodiny – v rámci přípravy na hodinu se učitel seznámí s cílem tématu, 

obsahem hodiny, základními pojmy a s materiálními potřebami k realizaci hodiny. V popisu průběhu 

hodiny jsou učiteli nabídnuty k využití úvodní motivační hry, motivační situace popř. životní prožitky, 

které se vážou k tématu. Obsahem jsou i úkoly k řešení pro žáky a metodologické principy,  

jakožto námět, jak vést vyučovací hodinu pro žáky se SVP.  

Pracovní sešit je vytvořen pro potřeby žáků. Ke každému tématu je jeden pracovní sešit. 

„Dotazník“, u některých témat využíváme dotazníky jako formu práce žáků s daným tématem.  

Dají odpovědi na vyslovené tematické otázky, ve kterých mají žáci možnost vyslovit své názory  

a postoje ke konkrétním situacím. Učitelům slouží ke sledování postojů, chování, změny klimatu třídy, 

skupiny atd. Dotazník je obsahem schůzky.  
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METODOLOGICKÉ PRINCIPY 

orientované na realizaci výchovně vzdělávacího programu pro žáky středních škol  

se speciálními vzdělávacími potřebami k rozvoji sociálních a občanských kompetencí 

 

V rámci aktivního sociálního učení je důležité naučit žáky diferencovanému vnímání druhých osob a jejich 

vlastností jako možných modelů reagujících a chovajících se v určitých situacích. V tomto procesu sehrává 

důležitou roli zejména nápodoba. Rizikové nebo nevhodné chování zpevněné na základě nápodoby vzniká  

v důsledku nedostatku vhodných podnětů. Nápodoba tedy v tomto smyslu nahrazuje podnětové stimuly 

motivovaného chování. 

Významnou úlohu v tzv. korektivní socializaci sehrává z hlediska nápodoby mechanismus autistické reprodukce. 

Spočívá v tom, že napodobující osoba včleňuje do repertoáru vlastního chování určitá schémata chování 

napodobovaných vzorů. Jde v podstatě o uvědomované a záměrné kopírování. 

Sociální chování se utváří i na základě zpevňování, které přichází od druhé osoby, popřípadě sociální skupiny. 

Očekávání, anticipace chování a reagování druhých lidí, jedince dříve nebo později jakoby přinutí ke změně 

chování, vmanévruje ho do určité role, do určitého způsobu reagování. Učení tzv. identifikací je tedy důležitým 

mechanismem při formování postojů i morálních aspektů osobnosti.  

Při efektivním působení na problémové žáky je nutné uvedené poznatky respektovat. Nestačí jim tedy předávat 

vědomosti o tom, jak se mají chovat, aby se nedostávali do problémů. Nestačí ani provádět s nimi nácvik 

nejrůznějších dovedností v podmínkách prostředí, které nikoho neohrožuje, ani neoslovuje. Společensky žádoucí 

formy chování je nutné zpevňovat na základě vlastní zkušenosti a nápodoby v takovém prostředí, které umožňuje 

a intenzivně vyvolává reálný prožitek.  

Žáci škol se musí naučit chápat a poznat sami sebe, získat vhled do vlastních postojů a reakcí.  

To je předpokladem k tomu, aby byli schopni porozumět svému okolí a tím se efektivněji orientovat v mezilidských 

vztazích. 
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VYSVĚTLIVKY K SYMBOLŮM 

(k orientaci v pracovním sešitě) 

 
Klíčová slova 

 
Hra 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo 

 
Ukázkový příklad 

 
Úkol 

 
Pro chytré hlavičky 

 
Kontrolní otázky 
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METODIKA JEDNOTLIVÝCH VYUČOVACÍCH HODIN 



1 Sociální role, role muže a ženy, rodiče 

Dílčí oblast kompetencí: Morální kompetence 
Obor vzdělání: Zednické práce, Strojírenské práce, 1. ročník 
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1 SOCIÁLNÍ ROLE, ROLE MUŽE A 
ŽENY, RODIČE 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 projevuje pozitivní postoj k řešení problémů, přijímá problémy jako výzvu;  

 používá techniky efektivního řešení problémů. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Sociální role, muž, žena, rodina, pozitivní postoj, řešení problémů. 

Výchovně-vzdělávací metody 

Metoda „ÚKOLOVÉ SITUACE“ 

Jedná se o situace, ve kterém jsou žáci postaveni před řešení nějakého problému/úkolu. 

Pomůcky 

Psací potřeby, pastelky, pracovní list, dataprojektor, prezentace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sociální role, role muže a ženy, rodiče 

Dílčí oblast kompetencí: Morální kompetence 
Obor vzdělání: Zednické práce, Strojírenské práce, 1. ročník 
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1.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem. Rozvine téma pro žáky „SOCIÁLNÍ ROLE“ 
(PŘÍLOHA Č. 1) uvede motivační hru: „JÁ JSEM TY“, cílem je se vcítit do kůže toho druhého. Následně v ÚKOLU 
Č. 1 si žáci zformulují odpovědi na téma zaměřené na muže a ženu, kdy má každý možnost srovnat role druhého 
pohlaví. V ÚKOLU Č. 2 při pohledu na obrázek zjistí, co znamená první dojem. 

Žáci, kteří chtějí, prezentují své myšlenky nahlas před třídou (diskuse).  

DIAGNOSTIKA 

viz pracovní list  

Žáci popisem tématu zpracují své zkušenosti s řešení problémů v přímé souvislosti na rodinu, rozdělení 
sociálních rolí v pracovních listech. 

VÝKLAD – DISKUSE 

Učitel provede výklad probírané látky, vysvětlí klíčová slova: sociální role, muž, žena, rodina, pozitivní postoj, 
řešení problémů. 

FIXACE 

Žáci zpracovávají úkoly v pracovních listech, doplňují odpovědi, případně konzultují s učitelem vše, co je  
k danému tématu napadne. Každý úkol je motivován k prohloubení povědomí ve vztahu ke komunikaci  
a k respektu druhých. Diskuze k prohloubení povědomí o tématu. 

V průběhu výkladu k tématu SOCIÁLNÍ ROLE, aktivní práce s motivační hrou, při plnění: 

výkladem a práci s přílohou č. 1; 

motivační hrou „Já jsem ty“; 

ÚKOLEM Č. 1: „Muž a žena“; 

ÚKOLEM Č. 2: „Vidíte muže nebo ženu“. 

Každý úkol je motivován k prohloubení povědomí o sociálních rolích, muž/žena v návaznosti k respektu druhých. 
Diskuze k prohloubení povědomí o tématu. 

APLIKACE 

Žáci vypíší do pracovního listu, která informace k danému tématu byla pro ně prospěšná, zajímavá, ke které  
by se chtěli v následujících vyučovacích hodinách vrátit. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel i žáci zhodnotí práci v hodině a učitel poděkuje za spolupráci. Zeptá se žáků, čím je hodina zaujala a co by 
chtěli probírat příště. Zajímá ho, zda je zaujaly společné aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Sociální role, role muže a ženy, rodiče 

Dílčí oblast kompetencí: Morální kompetence 
Obor vzdělání: Zednické práce, Strojírenské práce, 1. ročník 
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1.2 PS – SOCIÁLNÍ ROLE, ROLE MUŽE A ŽENY, RODIČE 

Cíl: Žák projevuje pozitivní postoj k řešení problémů, přijímá problémy jako výzvu.  
Žák používá techniky efektivního řešení problémů.  

 
Klíčová slova 

Sociální role, muž, žena, rodina, pozitivní postoj, řešení problémů. 

 

Odpověz na otázky 
 
Co pro tebe znamená pojem sociální role?  

Jak si představuješ roli muže a ženy v osobním životě?  

Co ovlivní tvůj pozitivní postoj k řešení problémů ve vztahu k rodině?  

Jak bys docílil, efektivního řešení problémů ve vztahu k rodině? 

 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo: SOCIÁLNÍ ROLE 

 
 

Součástí vyučovací lekce je vytvořená prezentace. 

 

Co je to pojem sociální role? 

Člověk hraje ve svém životě současně několik rolí. Příloha č. 1. 

 např. „ŽENA“ může být současně dcera, matka, sestra, manželka; 

 např. „MUŽ“ může být současně synem otcem, bratrem, manželem. 

Toto postavení má vzhledem k ostatním určitou hodnotu a je svázáno s výkonem určité role. 

 např. od otce se očekává role ochránce rodiny, od matky role zabezpečení rodinné pohody. 

Sociální role je chování plynoucí z dané sociální pozice. 

 

ROZDĚLENÍ ROLÍ 

1. krátkodobé – zkoušení u tabule 
2. dlouhodobé – syn, dcera (doživotní) 

 

1. formální – stanovena pravidla pro určité chování 
2. neformální – náplň role si utváříme sami 

 

1. skupinové – součástí nějakého celku/zájmového kroužku 
2. individuální – role syna, matky 

 

1. elementární – vstupujeme pouze do jednoho vztahu 
2. komplexní – více vztahů – bereme ohledy i na jiné vztahy 

 

1. vrozené – narodíme se s nimi 
2. získané – v průběhu života je získáme 



1 Sociální role, role muže a ženy, rodiče 

Dílčí oblast kompetencí: Morální kompetence 
Obor vzdělání: Zednické práce, Strojírenské práce, 1. ročník 
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SOCIÁLNÍ ROLE 

Pojem sociální role 
Příloha č 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAKOU SOCIÁLNÍ ROLI – POSTAVENÍ MÁŠ V RODINĚ TY? 

Zamysli se a napiš nad odpovědí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Člověk hraje ve svém životě současně 
několik rolí. 

ŽENA – může být současně dcera, matka, 

sestra, manželka. 

MUŽ – může být současně synem, otcem, 

bratrem, manželem. 



1 Sociální role, role muže a ženy, rodiče 

Dílčí oblast kompetencí: Morální kompetence 
Obor vzdělání: Zednické práce, Strojírenské práce, 1. ročník 
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Hra: „JÁ JSEM TY“ 

Cíl: Vést rozhovor v „kůži“ toho druhého. 

 

Práce: Ve dvojicích nebo malých skupinách. 

 

Pokyny: Pokud se dají vytvořit malé skupiny, tak to udělejte; jinak v zájmu rychlosti použijte rozdělení do dvojic. 

Pokuste se vytvořit dvojice opačného pohlaví. 

 

Otázky: Vy a váš partner/partneři si budete povídat, ale musíte mluvit tak, jako byste BYLI tím druhým člověkem. 

 

Předveďte to na dvou zvolených žácích: 

 Já jsem Filip (říká Katka). Rád hraju hokej. A taky mi to jde. 

 Já jsem Katka (říká Filip). Dobře se učím. 

 (Katka říká) Jednou ze mě bude hokejová hvězda. 

Shrnutí: Zadám vám téma. Budete si povídat o tom, co máte a nemáte rádi. Možná i o svých drobných 

stížnostech, ale žádné shazování – jen pozitivní poznámky. A nezapomeňte, že JSTE tím druhým. 

 

Poznámka: Tohle je skvělá aktivita na delší rozbor někdy později. Popovídejte si o tom, jaké to bylo, když k vám 

někdo mluví a říká vám o vás do očí dobré věci, když JE vámi. 

 
Úkol č. 1: „MUŽ A ŽENA“ 

Úkol je podnětem k rozhovoru o rolích v souvislosti s pohlavím. Každý má příležitost srovnat své pojetí role 

druhého pohlaví s příslušníky tohoto pohlaví. (předpokladem je koedukovaná skupina/zastoupeny obě pohlaví). 

 

Pomůcky: papír, psací potřeba. 

 

Popis cvičení: 

Učitel: „Kdo z vás má bratra/přítele/kamaráda? Kdo má sestru/přítelkyni/kamarádku? Co vědí muži o ženách?  

Co ženy vědí o mužích?“ 

Každý si vezme svůj pracovní list a napíše několikrát větu. 

„Muži jsou…“ (doplní dívky). 

„Ženy jsou…“ (doplní chlapci). 

A doplní ji svými slovy. Pokud vás napadne věta, která začíná jinými slovy, napište ji také. 

Můžete použít i jiné formulace k tomuto tématu.  

Např.: přítel/přítelkyně; 

kamarád/kamarádka; 

sestra/bratr. 

Účastníci jsou vyzváni, aby si své zápisky nepodepisovali – některý z chlapců vybere a přečte to, co napsaly 

dívky, některá dívka vybere a přečte zápisky chlapců. Na základě přečteného se rozvine diskuze o mužských  

a ženských rolích. 

 

Hodnocení: Jak se mi cvičení líbilo? 
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Úkol č. 2 „VIDÍTE MUŽE NEBO ŽENU?“ 

Podívejte se na obrázek, koho vidíte jako první muže nebo ženu? 

Je tu optická hádanka, iluze, rébus, záhada, říkejte tomu, jak chcete, Jisté je, že na tom něco je. Nemyslíte?  

V tomto případě jste se jistě už stihli rychle a dobře podívat na tento obrázek. A otázka zní jednoduše. Vidíte jako 

první muže nebo ženu? 

 

Pokud jste si odpověděli a máte v tom jasno, teď nastává fáze, kdy se dozvíte, co váš první postřeh vlastně 

znamená. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud vidíte mladou ženu. 

Pokud jste jedním z těch, kteří vidí jako první zadní část hlavy mladé ženy, tak jste velmi optimistický člověk. 
Hledáte vždy to nejlepší. Je pro vás těžké vidět věci negativně. Někdy dokážete jednat i velmi impulzivně. Mezi 
lidmi jste velmi oblíbení, i když si to často neuvědomujete. 

Pokud vidíte mladého muže. 

Pokud vidíte mladého muže jako prvního, pak jste člověk, který vyzařuje loajalitu stejně tak jako empatii. Berete 
svět takový, jaký je. Víte, jak uklidnit ostatní lidi. Jste typ člověka, ke kterému si lidé chodí pro radu. Máte silně 
vyvinuté kritické myšlení, to je vám nástrojem pro řešení i velmi těžkých problému. 

 

 

 

 

Zdroj: převzato z https://funny-video-online.com/tags/toptrendingcz-test 
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2 ODLIŠNOSTI OSOB – RASISMUS, 
LIDSKÁ PRÁVA A RESPEKTOVÁNÍ 
DRUHÝCH 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 popisuje odlišnosti spolužáků ve třídě a formuluje výhody (přínosy) těchto odlišností;    

 identifikuje zdroje chyb v poznávání lidí a jejich vliv na svůj život; 

 zná podstatné informace o svých spolužácích a umí s nimi ohleduplně zacházet; 

 se učí spolupráci se všemi spolužáky ve třídě; 

 se učí empatii; 

 chápe smysl spolupráce ve stejných i různorodých skupinách. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Odlišnost, lidská práva, respekt, rasismus, různorodá skupina. 

Výchovně-vzdělávací metody 

 brainstorming; 

 metoda reflexe; 

 slovní (diskuse, vysvětlování); 

 motivační hry; 

 názorně-demonstrační (práce s obrazem). 

Pomůcky 

Psací potřeby, pracovní sešit, tabule, papíry, vizitky, lepidlo. 
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2.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem. Následuje motivační hra s názvem „Nerozlučné 
dvojice“. Cílem motivační hry bude rychle vymyslet věci, které se k sobě hodí. Žáci pracují ve dvojicích. Výběr 
dvojic je nahodilý. Učitel vysloví první část sousloví. V sousloví je určitá část vynechána, žáci doplňují sousloví 
tak, aby dávalo význam. Nejdříve ústně tzv. pro zahřátí a pro trénink (vysloví sousloví vepřo-knedlo..., bratři a…, 
kočky a..., slunce a…). Následovně se přesunou ke svým partnerům, každý má svůj pracovní sešit a tužku. 
Dvojice mají za úkol co nejrychleji přijít na to, co je vynecháno v sousloví a napsat to, které je zaznamenáno  
v pracovním sešitě každého žáka. Uvidíme, kolik slov budou mít, může to být soutěžní hra, ale není to nutné. 
Představuje výzvu už ve své podstatě.    

DIAGNOSTIKA  

Zjištění zkušeností žáka k probíranému tématu formou dalších aktivit a reflexe při sdílení odpovědí k jednotlivým 
aktivitám. 

VÝKLAD – HRA na téma „Různorodě do skupin“.  

Průběh aktivity, na úvod otázka, jakým způsobem se nejraději při vyučování dělíte do skupin (na tuto otázku 
odpovídají žáci verbálně). Aktivita – kamarádi, vyberte si sami, s kým vytvoříte dvojici (v případě lichého počtu 
spolupracuje učitel). Zadání – vezměte si každý tužku a nakreslete společně obrázek tak, že každý udělá vždy jen 
jeden tah (3 min.) papír formát A4. Otázky do reflexe a sdílení odpovědí (ve dvojicích) – v celé skupině: Jaké  
to bylo, když jste si mohli sami vybrat, s kým chcete kreslit? Jak se vám vedlo při kreslení? Aktivita – známí, 
vytvořte dvojici s někým, s kým si skoro nikdy nepovídáte, s kým se nevyhledáváte, nevídáte. Zadání – najděte  
3 společné věci a 3 zájmy, které vás spojují (3-5 min). Najděte něco, v čem byste tomu druhému ve dvojici mohli 
poradit nebo pomoci (2-3 min). Otázky do reflexe: Podařilo se vám splnit zadání? Bylo těžké najít něco 
společného? Proč? Jak jste se cítili při této spolupráci? Narazili jste na nějaké obtíže? Na jaké? Volné psaní – viz 
pracovní sešit (3-4 min). Aktivita – náhodný výběr (losování). Jména žáků mějte předem napsaná na vizitkách, 
případně si na vizitku každý své jméno napíše a vizitku odevzdá učiteli. Vylosujte dvojice. Zadání – dle věku žáků 
dejte do dvojice rozstříhaný obrázek a požádejte je, aby obrázek složili ve smysluplný celek a nalepili  
ho na čtvrtku papíru. Měli by dodržet pravidlo, že na úkolu spolupracují. Hodnotí se množství a kvalita důkazů  
o skutečné spolupráci. Otázky do reflexe: Vyjmenuj důkaz/y o spolupráci? Co jste dělali, abyste se na složení 
obrázku podíleli oba/ě.          

FIXACE   

ŽÁCI ZPRACOVÁVAJÍ ÚKOLY V PRACOVNÍM SEŠITĚ, PLNĚNÍ ÚKOLŮ V RÁMCI AKTIVIT, SPOLEČNÁ 
REFLEXE A SDÍLENÍ ODPOVĚDÍ NA KLADENÉ OTÁZKY.  

APLIKACE 

Žáci identifikují zdroje chyb, kterých se dopouští při poznávání lidí a jejich vliv na svůj život.   

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel zhodnotí práci žáků v hodině a poděkuje za spolupráci. Zeptá se žáků, čím je hodina zaujala a co by chtěli 
probírat příště. Zajímá ho, zda je zaujaly společné aktivity.   
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2.2 PS – ODLIŠNOSTI OSOB – RASISMUS, LIDSKÁ PRÁVA A 
RESPEKTOVÁNÍ DRUHÝCH 

Cíl: Dozvíš se, jak spolupracovat se všemi spolužáky ve třídě. Pochopíš smysl 
spolupráce ve stejných i různorodých skupinách. Seznámíš se s názory svých 
spolužáků.  

 
Klíčová slova 

Lidská práva, respekt, odlišnost, různorodá skupina. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo:  

ZNÁŠ SVÉ SPOLUŽÁKY? 

 

 
Úkol č. 1 

Rychle přijdi na to, co je vynecháno v sousloví a napiš to:  

 

Matematika                                    Všeobecné 

sčítat a………………………………cornflakes s……………………………………. 

problém a……………………   ……babičky a………………………………………. 

násobit a…………………………….palačinky s…………………………………….. 

výška a………………………………klíče a………………………………………….. 

kladný a……………………………..dort se………………………………………….. 

                                                       boty a…………………………………………… 

                                                       chleba s………………………………………… 

                                                       dovnitř a………………………………………… 

                                                       matky a…………………………………………. 

                                                       nahoru a………………………………………… 

                                                       maminky a……………………………………… 

                                                       sever a………………………………………….. 

                                                       východ a………………………………………... 

 Dokážeš popsat odlišnosti svých spolužáků ve třídě a formulovat výhody některých 
odlišností?  

 Znáš podstatné informace o svých spolužácích a umíš je popsat?  
 Umíš s nimi ohleduplně zacházet? 

Formou hry se vše dozvíš. 

Zapoj se do jednotlivých aktivit. Poslouchej pozorně instrukce od učitele k jednotlivým aktivitám. 
Pomůže ti to při plnění zadaných úkolů a sdílení odpovědí ve dvojicích nebo celé skupině. 

Zdroj: převzato z 

https://www.facebook.com/dayat
atimeclub/photos/a.89147917764

5789/1346175118842857/?type=
1&theater  
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Úkol č. 2 

Jakým způsobem se nejraději při vyučování dělíte do skupin? 

Nejraději pracuji ve skupině s někým, kdo…………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Důležité pro mě je, aby to byl někdo, kdo………………………………………………………………………..………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Pro chytré hlavičky: úkol č. 3 

Volné psaní: Proč je důležité, abych spolupracoval/a i s těmi, které bych si pro spolupráci sám/sama nevybral/a: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Úkol č. 4 

Vypiš nebo nakresli společné zájmy s některými kamarády: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Přečti odpovědi ve svém pracovním sešitě dle pokynů učitele. Sdílej reflexi a odpovídej na zadané otázky  
k jednotlivým aktivitám ve dvojicích nebo ve skupině a vzájemně se doplňujte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: převzato z https://4t.stremev.cz/2015/08/27/komunity-se-stejnymi-zajmy/ 
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3 TEMPERAMENT 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 poznává svou osobnost – temperament, motivaci, schopnosti;  

 žák poznává a rozvíjí vztah k sobě samému (identitu, sebeúctu, sebedůvěru, sebepřijetí);  

 má své přirozené vzory (rodina, významné osobnosti, kamarádi). 

Základní pojmy – klíčová slova 

Osobnost, vlastnosti, temperament (čtyři typy temperamentu), schopnosti, charakter. 

Výchovně-vzdělávací metody 

 metoda reflexe; 

 slovní (diskuse, vysvětlování); 

 motivační hry; 

 názorně-demonstrační (práce s obrazem). 

Pomůcky 

Psací potřeby, pracovní sešit, papírová figurka, kartičky s vlastnostmi, hrací kostka. 
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3.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem. Uvede příklady chování jednotlivých členů rodiny, 
známých, významných osobností podle temperamentu. Na příkladu předvede, jak jedná cholerik, flegmatik, 
melancholik a sangvinik. Žáci si propojí své zkušenosti s příběhem, aby byli motivováni zabývat se daným 
tématem. Následně si žáci v časovém limitu dvou minut vypíší do pracovního sešitu, jaký temperament mají 
členové jejich rodiny nebo kamarádi. V průběhu diskuse si žáci navzájem sdělí, jaké vlastnosti člověka jsou  
pro ně nejdůležitější.  

DIAGNOSTIKA  

viz pracovní sešit  

Žáci zpracují svoje zkušeností tím, že popíši své známé, jak se chovají a přiřadí jim temperament. 

VÝKLAD – DISKUSE 

Učitel provede výklad probírané látky, vysvětlí klíčová slova (osobnost, temperament, vlastnosti, schopnosti, 
charakter).  

FIXACE  

ŽÁCI ZPRACOVÁVAJÍ ÚKOLY V PRACOVNÍM SEŠITĚ, ODPOVĚDI PŘÍPADNĚ KONZULTUJÍ S UČITELEM. 

APLIKACE  

Učitel žákům vysvětlí, co je to temperament a popíše základní typy temperamentu. Žáci si v pracovním sešitě  
dle připraveného schématu nejprve zkusí do nákresu figurky popsat sami sebe, popíší jaký temperament má 
vybraný člen rodiny nebo některý z kamarádů. Následně přiřadí temperament svým spolužákům a na závěr  
si žáci zpracují úkol – jaký temperament se hodí pro různá zaměstnání. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník) 

Učitel zhodnotí práci žáků v hodině a poděkuje za spolupráci. Zeptá se žáků, čím je hodina zaujala a co by chtěli 
probírat příště. Závěrem zdůrazní, že temperament je jedna z vlastností člověka a každý člověk je jiný 
(jedinečný). 
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3.2 PS – TEMPERAMENT 

Cíl: Dozvíš se, co je temperament. Poznáš svoji osobnost, vlastnosti a schopnosti.  

 
Klíčová slova 

Temperament, osobnost, vlastnosti, schopnosti, charakter. 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo: TEMPERAMENT 

 
 

 

Sleduj pozorně výklad učitele. Pomůže ti to při plnění následujících úkolů. O jednotlivých bodech můžeš 
diskutovat se spolužáky. 

 

 
Úkol č. 1 

Co si myslíš, jaké vlastnosti vidíš u členů tvé rodiny. Zkus k nim přiřadit typ temperamentu.  

Vlastnosti, které jsou pro Tebe důležité zakroužkuj.  

Při zpracování úkolu můžeš využít přiložený nákres. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Víš, co je temperament?  

 Znáš sám sebe, jaké máš vlastnosti, v čem jsi dobrý nebo naopak co ti dělá potíže?  

 Proč je dobré vědět jaký má, kdo temperament? 

 

V PRŮBĚHU DISKUSE SE SPOLUŽÁKY A VÝKLADU UČITELE JSI ZÍSKAL URČITÉ INFORMACE  
A TEĎ SE POKUS VYPRACOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY. 
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 Zdroj: Mgr. Pavel Rampas, kurz Týmová spolupráce  
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Úkol č. 2 

Na papírové figurce panáčka popiš sám sebe. (hlava – jméno, tělo – temperament, ruce a nohy – co umím, v čem 

jsem dobrý). 

 
Pro chytré hlavičky: úkol č. 3 

Přiřaď k uvedeným vlastnostem správný temperament: 

1. Flegmatik: 

2. Melancholik: 

3. Cholerik: 

4. Sangvinik: 

 

a) neklidný, impulzivní, optimistický, zásadový, vzrušivý, aktivní, vzteklý, zbrklý, výbušný, urážlivý; 

b) nekonfliktní, rozhodný, bezstarostný, hovorný, společenský, citlivý, nestálý, ovlivnitelný, nesoustředěný, 

povrchní; 

c) pasivní, přemýšlivý, spolehlivý, trpělivý, přátelský, vyrovnaný, nerozhodný, neprůbojný, pomalý, 

lhostejný; 

d) tichý, nespolečenský, pesimistický, důkladný, věrný, ohleduplný, nejistý, uzavřený, starostlivý, náladový. 

Jedním slovem popiš: 

extrovert = 

introvert =  

 
Úkol č. 4 

Zkus určit, který typ temperamentu je vhodný pro dané povolání (diskuse): 

učitel, lékař, řezník, automechanik, bankovní úředník, psycholog, prodavač. 

 
Kontrolní otázky 

Co je temperament?                          

Jaké jsou typy temperamentu?         

Co je osobnost?                                

Co je vlastnost? 

Co je charakter? 

Přečti odpovědi ve svém pracovním sešitě dle pokynů učitele. 
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Zdroj: vlastní zpracování  
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4 KOLEKTIV – POZNÁVÁNÍ LIDÍ 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 pozná svou sociální roli a pozici ve skupině, ve škole, rodině, na pracovišti; 

 získá důležité informace o svých spolužácích, spolupracovnících atd.; 

 umí se získanými informacemi ohleduplně zacházet; 

 žák pozná jaká práva a povinnosti pro něj vyplývají z jeho role. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Společenské skupiny (funkce, rozdělení), kolektiv, socializace, sociální role. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 hromadné vyučování; 

 kooperativní; 

 skupinová. 

Vyučovací metody: 

 metoda reflexe; 

 slovní (řízená diskuse, vysvětlování); 

 motivační hra; 

 názorně-demonstrační (práce s obrazem). 

Pomůcky 

Psací potřeby, pracovní sešit, pastelky, papírová figurka, flipchart nebo tabule (nákres ostrova), lepicí pásky, 
dataprojektor, prezentace. 
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4.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE    

Motivační příběh 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem. Na základě příběhu je uvede do problému, kterým  
se budou zabývat. Příběh např. na motivy pohádky Jak šel Honza do světa. Také potkával mnoho nových lidí.  
Následně si žáci zahrají motivační hru – poznávání v novém kolektivu. Žáci sedí v kruhu na židlích, učitel pokládá 
otázky např.: Místa si vymění ti, kteří mají: sourozence, mají rádi vepřo-knedlo-zelo, znají se z dřívějška,  
jsou lakomí, kouří atd. Po několika otázkách se učitel zeptá: např. Kdo má modré oči? Určený žák si stoupne. 
Učitel odstraní židli nebo se na ni sám posadí (hraje s dětmi), vybraný žák místo něj položí otázku (postupně  
se v kladení otázek vystřídají všichni žáci). Po ukončení hry učitel nakreslí na flipchart nebo tabuli nákres pustého 
ostrova, který si žáci před „zabydlením“ mohou dle své fantazie dotvořit sami. 

DIAGNOSTIKA (zjištění zkušenosti žáka k tématu)   

Žáci sehrají scénku – nástup nového žáka do třídy. Vybranému jedinci kladou otázky, diskutují o tom, co je zajímá 
a které informace o novém žákovi je důležité vědět. Učitel může uvést návodné otázky např., kam jsi chodil na 
ZŠ, kde bydlíš, navštěvuješ sportovní oddíl, jaké máš zájmy atd. 

VÝKLAD – DISKUSE   

Učitel provede výklad probírané látky, vysvětlí klíčová slova (společenské skupiny, kolektiv, socializace, sociální 
role). Formou brainstormingu si žáci sdělí vlastní zkušenosti s nástupem do nového kolektivu (např. MŠ, ZŠ, SŠ, 
sportovní kroužek atd.). Ti, kteří budou chtít, seznámí ostatní se svojí rolí v daném kolektivu.  

FIXACE – řešení úkolů, dotazníku, případové situace     

ŽÁCI ZPRACOVÁVAJÍ ÚKOLY V PRACOVNÍM SEŠITĚ, ODPOVĚDI PŘÍPADNĚ KONZULTUJÍ S UČITELEM. 

APLIKACE v praxi (schopnost žáka použít získané znalosti v jiných situacích) 

Učitel žákům vysvětlí, co je společenská skupina, druhy skupin, role ve skupině a kolektiv. Žáci si v pracovním 
sešitě zapíší, jaké vlastnosti by měl mít/má jejich kamarád. Vlastnosti, které jsou pro ně nejdůležitější, podtrhnou. 
Do připraveného nákresu figurky popíší sami sebe. Společně s ostatními ostrov zabydlí. Diskutují o tom,  
proč si vybrali dané místo, vedle koho nebo raději osamoceně.  

Pozn. v případě, že mají žáci vypracovanou figurku z portfolia Temperament, tak ji mohou použít na zabydlení 
ostrova. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník)   

Učitel zhodnotí práci žáků v hodině a poděkuje za spolupráci. Zeptá se žáků, čím je hodina zaujala a co by chtěli 
probírat příště. 
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4.2 PS – KOLEKTIV – POZNÁVÁNÍ LIDÍ 

Cíl: Dozvíš se, jaké jsou společenské skupiny. Poznáš, jakou roli hraješ v různých 
kolektivech, co je socializace. Jaká práva a povinnosti z členství ve skupinách  
pro tebe vyplývají. 

 
Klíčová slova 

Společenské skupiny (funkce, rozdělení), kolektiv, socializace, sociální role. 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo: KOLEKTIV 

 
 

Součástí vyučovací lekce je vytvořená prezentace. 

 

Sleduj pozorně výklad učitele. Pomůže ti to při plnění následujících úkolů. O jednotlivých bodech můžeš 
diskutovat se spolužáky. 

 

 

 
Úkol č. 1 

Napiš, v kterých společenských skupinách jsi byl nebo ještě jsi. Vypiš, co kladného nebo záporného ti členství  
ve skupinách přineslo.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Víš, jak se začlenit a chovat v novém kolektivu?  

 Víš, jak se seznámit s novými spolužáky?  

 Víš, jakou hraješ roli v kolektivu? 

 

V PRŮBĚHU DISKUSE SE SPOLUŽÁKY A VÝKLADU UČITELE JSI ZÍSKAL URČITÉ INFORMACE  
A TEĎ SE POKUS VYPRACOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY. 
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Úkol č. 2 

Napiš alespoň tři vlastnosti, které by měl mít tvůj nejlepší kamarád. Tu nejdůležitější podtrhni.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Úkol č. 3 

Na papírové figurce panáčka popiš sám sebe. (hlava – jméno, tělo – temperament, ruce a nohy – co umím, v čem 

jsem dobrý).  

 
Pro chytré hlavičky: úkol č. 4 

Urči, do kterého typu (formální/neformální) společenské skupiny patří: 

 školní třída 

 kroužek veselých šachistů 

 vojenská jednotka 

 politická strana 

 oddíl kopané 

 pracovní skupina havířů 

 
Úkol č. 5 

Vypracovanou figurku z úkolu č. 2 umísti na „pustý ostrov“. Společně se spolužáky ostrov zabydlete. 

 
Kontrolní otázky 

Co tvoří společenskou skupinu? 

Jaké jsou typy společenských skupin? 

Co znamená socializace? 

Co je role a jaká práva a povinnosti z ní vyplývají? 

Přečti odpovědi ve svém pracovním sešitě dle pokynů učitele. 
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Námět pro učitele – návrh „pustý ostrov“ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování  
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 Zdroj: vlastní zpracování  
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