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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 Co mě baví a v čem jsem dobrý  

Dílčí oblast gramotnosti: Osobnostní kompetence 
Obor vzdělání: Malířské práce, Zahradnické práce, Zednické Práce, 2. ročník 
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1 CO MĚ BAVÍ A V ČEM JSEM DOBRÝ 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

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

 ví, jaké má dovednosti, co ho baví a v čem se bude dále zdokonalovat. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Cesta, dovednost. 

Výchovně-vzdělávací metody 

Vyučovací metody: 

 slovní (diskuse, vysvětlování, přednáška); 

 reflexe; 

 myšlenková mapa. 

Pomůcky 

Psací potřeby, pracovní sešit. 
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Dílčí oblast gramotnosti: Osobnostní kompetence 
Obor vzdělání: Malířské práce, Zahradnické práce, Zednické Práce, 2. ročník 
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1.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem a diskutuje se žáky, zda vědí, v čem jsou dobří. 

Následně si žáci zahrají motivační hru. Pantomima – každý žák předvede to, v čem si myslí, že je dobrý a co mu 

jde např. tenis, učení, čtení atd. Ostatní hádají, o jakou činnost jde. V průběhu hodiny žáci pracují na úkolech,  

a to jak v pracovním sešitu, tak v rámci řízené diskuse. Žáci, kteří chtějí, prezentují své myšlenky nahlas  

před třídou (diskuse).    

DIAGNOSTIKA 

Diagnostiku provedeme na základě odpovědí na otázky v pracovním sešitě.  

VÝKLAD – DISKUSE 

Učitel provede výklad probírané látky. Učitel se ptá žáků, zda ví, v čem jsou dobří. 

FIXACE   

ŽÁCI SE ZAMÝŠLÍ A POSTUPNĚ ZPRACOVÁVAJÍ ÚKOLY V PRACOVNÍM SEŠITĚ, ODPOVĚDI PŘÍPADNĚ 
KONZULTUJÍ SE SPOLUŽÁKY NEBO S UČITELEM. 

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

Učitel žákům vysvětlí, že každý je v něčem dobrý a následně provede žáky úkoly 1 až 5. Žáci si v rámci těchto 
úkolů uvědomují, v čem jsou dobří a co je v životě baví. Následně učitel diskutuje se žáky, co odpověděli  
na otázky v pracovních sešitech, v čem je každý žák dobrý a co ho baví. 

HODNOCENÍ A DIAGNOSTIKA (zhodnocení, test, dotazník)   

Učitel zhodnotí práci žáků v hodině, poděkuje za spolupráci a zeptá se žáků, čím je hodina zaujala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Co mě baví a v čem jsem dobrý  

Dílčí oblast gramotnosti: Osobnostní kompetence 
Obor vzdělání: Malířské práce, Zahradnické práce, Zednické Práce, 2. ročník 
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1.2 PS – CO MĚ BAVÍ A V ČEM JSEM DOBRÝ 

Cíl: Dozvíš se, co tě v životě opravdu baví a v čem jsi dobrý/á. 

 
Klíčová slova 

Cesta, dovednost. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo: VÍŠ, CO TĚ V ŽIVOTĚ 

OPRAVDU BAVÍ A V ČEM JSI DOBRÝ/Á? 

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

 

 

 
Úkol č. 1 

Na obrázku zakroužkuj činnosti, které se ti líbí. 

 

ZAMYSLI SE A POKUS VYPRACOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY. 



1 Co mě baví a v čem jsem dobrý  

Dílčí oblast gramotnosti: Osobnostní kompetence 
Obor vzdělání: Malířské práce, Zahradnické práce, Zednické Práce, 2. ročník 

 

12 
  
 
 

 

 
Úkol č. 2 

Děláš některou z činností, které jsi zakroužkoval? Napiš, které to jsou. 

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

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

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

 
Úkol č. 3 

Kterou z vybraných činností by ses chtěl zabývat? Co pro to musíš udělat? 

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

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

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

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

 
Úkol č. 4 

Jaké jsou tvé koníčky a zájmy?  

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

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

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

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

 
Úkol č. 5 

Co si myslíš, že ti jde? 

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

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

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

 
Kontrolní otázky 

Víš, co tě baví? 

Víš, v čem by ses měl zdokonalovat? 

Co pro to musíš udělat? 

Přečti odpovědi ve svém pracovním sešitě dle pokynů učitele. 



2 Vůle, snaha něčeho dosáhnout  

Dílčí oblast gramotnosti: Osobnostní kompetence 
Obor vzdělání: Provozní služby, Kuchařské práce, 2. ročník 
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2 VŮLE, SNAHA NĚČEHO DOSÁHNOUT 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák:  

 rozeznává ve svém životě projevy a užitečnost vůle; 

 uplatňuje vůli při pohybových činnostech; 

 popisuje postup vlastního uvažování o tématu; 

 pracuje s informacemi formou, která podporuje jeho představivost. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Vůle, vlastnosti osobnosti, volní vlastnosti, volní jednání, sebeorganizace, motivace, potřeby. 

Výchovně-vzdělávací metody 

Vyučovací metody: 

 myšlenková mapa; 

 výklad; 

 názorně-demonstrační (práce s textem); 

 slovní (diskuse, vysvětlování). 

Pomůcky 

Psací potřeby, barevné fixy, pracovní sešit, dataprojektor, prezentace, vytištěné ukázky textu jednotlivě pro žáky 
(čítanka OSV – článek Jana Eyrová). 
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2.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem a cílem hodiny. Pomocí metody myšlenkové mapy 
zjistí to, co již žáci vědí o daném tématu. Žáci budou rozděleni do dvou skupin, na téma „Vůle“ znázorní  
či uspořádají své dosavadní myšlenky a poznatky. Strukturovaně zapíší (zakreslí) všechny myšlenky k tématu. 
Žáci, kteří chtějí, prezentují své myšlenky nahlas před třídou (diskuse). Následuje četba textu příběhu ze života 
(OSV – čítanka – článek Jana Eyrová str. 25). Žáci si propojí své zkušenosti s příběhem, aby byli motivováni 
zabývat se daným tématem.     

DIAGNOSTIKA  

Žáci zpracují svoje zkušenost tím, že vypracují myšlenkovou mapu na téma „Vůle, snaha něčeho dosáhnout“. 
Mají vypsat 10 svých vlastností, či vlastností osobnosti svých blízkých v časovém limitu dvou minut, a seřadit  
je podle důležitosti vzhledem k dosažení svých životních úspěchů a cílů (viz pracovní sešit). 

VÝKLAD – DISKUSE 

Učitel provede výklad probírané látky. Vysvětlí klíčová slova osobnost, vůle, volní vlastnosti, volní jednání, 
motivace, aktivní a pasivní vůle, která doplní prezentací. Žáci si přiřazují sebe, své spolužáky k jednotlivým 
vlastnostem související s vůlí osobnosti (skupinová práce). Uvádějí příklady jednotlivých cílů a možné příklady 
překážek ke splnění daných cílů.    

FIXACE  

ŽÁCI ZPRACOVÁVAJÍ ÚKOLY V PRACOVNÍM SEŠITĚ. ODPOVĚDI PŘÍPADNĚ KONZULTUJÍ S UČITELEM. 
VŠE, CO JE NAPADNE, SOUVISEJÍCÍ S DANÝM TÉMATEM. NA ZÁKLADĚ ČETBY TEXTU, ŽÁCI 
VYPRACOVÁVAJÍ ZADANÉ ÚKOLY.  

APLIKACE    

Žáci v časovém limitu dvou minut vypíší do pracovního sešitu příklady vlastní odolnosti vůči překážkám. Uvedou 
příklady svých životních plánů a cílů.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Vůle, snaha něčeho dosáhnout  

Dílčí oblast gramotnosti: Osobnostní kompetence 
Obor vzdělání: Provozní služby, Kuchařské práce, 2. ročník 

 

15 
  
 
 

 

2.2 PS – VŮLE, SNAHA NĚČEHO DOSÁHNOUT 

Cíl: Dozvíš se, co je to vůle, jaké jsou charakteristické vlastnosti osobnosti. Co je volní 
jednání a co jsou volní vlastnosti, jakým způsobem je dělíme. Význam aktivní a pasivní 
vůle v životě jedince. 

 
Klíčová slova 

Vlastnosti osobnosti, vůle, volní vlastnosti, volní jednání, motivace, překážky, cíle. 

 

Pojmy k zapamatování, nové učivo:  

VŮLE, SNAHA NĚČEHO DOSÁHNOUT 

 
 

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 

Vypiš aspoň 10 příkladů vlastností osobnosti svých nebo svých blízkých a seřaď je podle důležitosti pro dosažení 
životních úspěchů a cílů:  

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 Znáš nějaké příklady vlastností osobnosti?  

 Máš představu o svých dosavadních životních plánech a cílech?  

 Víš, jaké překážky se mohou objevit při dosažení stanovených cílů?  

 Dokážeš si s nimi poradit?  

 Dokážeš popsat vlastními slovy, co je to vůle a proč je v životě jedince důležitá? 

 

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



2 Vůle, snaha něčeho dosáhnout  
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Úkol č. 2 

Pozorně poslouchej a sleduj četbu textu (čítanka OSV – článek Jana Eyrová viz příloha) a odpověz na následující 
otázky: 

 

Jaké pocity mohla prožívat hlavní postava příběhu tam, kde bydlela? 

 

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

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

 

Jak dávala svoje pocity najevo?  

 

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

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

 

Co jí mohlo pomáhat v situacích, kdy se musela ovládat?  

 

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

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

 

Kdy naposledy jste se cítili smutní a osamoceni?  

 

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

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

 

Jak dáváme najevo to, co prožíváme (smutek, samotu, hněv, radost)? 

 

smutek…………………………………………………………………………………………………………………………. 

samota…………………………………………………………………………………………………………………………. 

hněv…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

radost………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Co nám pomáhá, když jsme smutní?  

 

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

Co nám může pomoci lépe zvládat situaci, když na nás přijde smutek,  

samota, nebo hněv?  

 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Úkol č. 3 

Vypište vlastní příklady odolnosti vůči překážkám? 

Uveďte příklady životních plánů a cílů? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 

 

 

 

 

 

Přečti odpovědi ve svém pracovním sešitě dle pokynů učitele. 
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Příloha: 
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3 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLNÍM 
PROSTŘEDÍ, V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 zvažuje své priority ve složitých situacích, na základě kterých se rozhoduje;  

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

 porozumí tomu, co jsou problémy, kdy vznikají a jak je možné je řešit. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Třídní kolektiv, problém, školní prostředí, priority, konflikt. 

Výchovně-vzdělávací metody 

Vyučovací metody: 

 brainstorming; 

 slovní (diskuze, vysvětlování); 

 motivační hry. 

Pomůcky 

Psací potřeby, pracovní sešit, flipchart A1, fixy, tabule.   
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3.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE 

Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem. Následuje tzv. tříminutovka, motivační hra  
pod názvem „Samé výmluvy“. Cílem hry bude vymyslet víc výmluv než partner během stanovené doby. 
Rozdělíme žáky do dvojic. Výběr může být nahodilý. Posadí se čelem k sobě. Po signálu start, si budou žáci 
vymýšlet co nejvíce výmluv pro situaci, kterou zadá učitel. Žáci si své nápady zaznamenávají do pracovního 
sešitu a budou je společně probírat. Žáci mohou využít při plnění úkolu svoji kreativitu. Zpracované výmluvy 
mohou být co nejdivočejší a nejbláznivější, jaké je napadnou. V rámci diskuze se žáci podělí o nejtvořivější  
a nejhumornější výmluvu s celou třídou. Možné scénáře viz pracovní sešit, úkol č. 1.   

Doporučení: je vhodné žákům zdůraznit, že používání výmluv může také přinést konflikty. 

DIAGNOSTIKA  

Žáci formou techniky brainstormingu bez cenzury říkají vše, co je k danému tématu napadne.  

VÝKLAD – výklad probíhá formou aktivit společně se žáky.  

Aktivity:   

Posaďte se se žáky do kruhového uspořádání. Vedle sebe umístěte flipchart (nebo položte velký papír doprostřed 
kruhu). Ptejte se žáků, co podle nich znamená slovo konflikt, problém. Žáci říkají vše, co je k tématu napadne. 
Všechny odpovědi zapisujte na flipchart nebo papír uprostřed kruhu. Poté vyzvěte žáky, aby se z uvedených 
nápadů pokusili vytvořit definici konfliktu. Zapište definici, na které se všichni žáci shodnou. Definice by měla znít 
„konflikt je…“, „problém je…“.  Nyní se žáky diskutujte s pomocí následujících otázek: Kdy konflikty vznikají?,  
Co je vyvolává? Popište žákům druhy konfliktů (vnitřní – jeden člověk se rozhoduje mezi dvěma možnostmi, 
mezilidské – mezi dvěma lidmi s odlišným názorem, meziskupinové – mezi dvěma i více skupinami lidí, žáků, 
přičemž jednotlivé skupiny mají odlišný postoj, názor na danou věc). Nechte žáky uvést příklady. Jak může 
konflikt dopadnout pro zúčastněné (vítěz – vítěz, poražený – poražený, vítěz – poražený).  

Otázka na žáky:  

Který výsledek konfliktu je podle vás nejlepší? Co musí lidé v konfliktu udělat, aby mohl skončit tak, že se oba cítí 
jako vítězové? Výstupy z diskuze průběžně zapisujte na flipchart a na závěr je zopakujte. Na závěr rozdělte žáky 
do skupin přibližně po čtyřech. Každá skupina má za úkol vymyslet a nacvičit scénku jednoho příběhu konfliktu  
a tří různých scénářů, jak příběh může dopadnout. Skupiny postupně představí své scénky ostatním spolužákům.  

FIXACE  

ŽÁCI ZPRACOVÁVAJÍ ÚKOLY V PRACOVNÍM SEŠITĚ. ODPOVĚDI PŘÍPADNĚ KONZULTUJÍ S UČITELEM. 
Píší vše, co je k danému úkolu napadne. Výstupy jsou zpracovány formou diskuze. 

APLIKACE  

Uvádění příkladů z běžného života, života třídního kolektivu a jejich řešení. Postoje žáků k jednotlivým situacím. 
Sestavování scének příběhů – aktivita žáků.   

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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3.2 PS – ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ,  
V TŘÍDNÍM KOLEKTIVU 

Cíl: Porozumíš tomu, co jsou to konflikty, problémy, kdy vznikají a jak je možné  
je efektivně řešit. 

 
Klíčová slova 

Třídní kolektiv, konflikt, problém, řešení. 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo: KONFLIKT 

 
 

Zapojení se do aktivit ti napomůže při plnění zadaných úkolů a zároveň tě pobaví. Můžeš se stát hlavním 
aktérem při plnění společného úkolu v rámci aktivit a hraní scének. 

 

 

 
Úkol č. 1 

Vymysli víc výmluv během stanovené doby než spolužák, dle možných scénářů: 

 

Neudělaný domácí úkol. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Pozdní příchod do školy (na večeři, trénink, schůzku). 

 

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

 

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

 

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

 

 Dokážeš popsat co je to konflikt, problém a z jakého důvodu mohou vzniknout? 

 Co je zapotřebí v dané situaci udělat?  

 Jak se zachovat?  

 Proč konflikty vůbec vznikají? 

 

V PRŮBĚHU DISKUSE SE SKUPINOU A UČITELEM JSI ZÍSKAL URČITÉ INFORMACE A TEĎ  
SE POKUS VYPRACOVAT NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY. 
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Vyzrazení tajemství 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ztráta knihy 

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

 

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

 

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

 

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

 

Ztráta peněz 

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

 

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

 

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

 

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

 

Monokl 

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

 

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

 

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

 

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

 

Vlastnictví nového kola 

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

 

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

 

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

 

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

 

O nejtvořivější a nejhumornější výmluvy se podělte s celou třídou. 
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Úkol č. 2 

Který výsledek konfliktu je podle vás nejlepší? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Co musí lidé v konfliktu udělat, aby mohl skončit tak, že se oba cítí jako vítězové? 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Pro chytré hlavičky: úkol č. 3 

Podělte se o jednu velmi neobvyklou výmluvu (svou vlastní nebo někoho jiného) a rozepište ji do příběhu  
nebo dopisu: 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Úkol č. 4 

Vymyslete a nacvičte scénku jednoho příběhu konfliktu a tří různých scénářů, jak příběh může dopadnout. 
Scénku předveďte svým spolužákům.  

 

Výstupy z diskuze průběžně opakujte společně s celou skupinou.  



4 Morálka, prosociální chování, pravidla slušného chování 
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4 MORÁLKA, PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ, 
PRAVIDLA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 

Výchovně-vzdělávací cíle ve vztahu k výstupům ŠVP 

Žák: 

 přemýšlí o kladných a záporných lidských vlastnostech; 

 rozpozná negativní chování; 

 reflektuje hodnoty (osobní žebříček hodnot, hodnoty druhých lidí); 

 dovede posoudit význam hodnot pro život; 

 přemýšlí o morálce, slušnosti, odpovědnosti; 

 dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních situacích; 

 dovede uvést příklady sousedské pomoci, spolupráce, lásky, přátelství a dalších hodnot. 

Základní pojmy – klíčová slova 

Morálka, lidské vlastnosti, osobní žebříček hodnot, pravidla slušného chování. 

Organizační formy vyučovací hodiny a vyučovací metody 

Organizační formy: 

 skupinová, kooperativní; 

 hromadné vyučování. 
Vyučovací metody: 

 slovní (řízená diskuse, vysvětlování); 

 názorně-demonstrační; 

 hraní rolí; 

 sběr dosavadních poznatků, sběr asociací. 

Pomůcky 

Psací potřeby, pracovní sešit, papírová kostka, lepidlo, nůžky, pastelky, kamínky, kartičky s vlastnostmi, flipchart, 
dataprojektor, prezentace.   
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4.1 PRŮBĚH VYUČOVACÍ HODINY 

MOTIVACE    

Motivační příběh, situace ze života. Na úvod hodiny seznámí učitel žáky s probíraným tématem. Motivační hra. 
Žáky rozdělíme do dvou skupin. Úkolem je z nastříhaných slov sestavit tři věty. Jednu z nich si žáci zvolí  
jako heslo hodiny, zapíší na tabuli a do pracovního sešitu. Věty: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.  
Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi. Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali 
k tobě.  

Následně učitel promítne krátká motivační videa (výběr záleží na vyučujícím, červeně označená doporučuji), 
která se vztahují k danému tématu např.: viz příloha. 

https://www.youtube.com/watch?v=JdvaLZN5OY&list=PLmAaoL7VGVBvsptAbBbje2AThO7LixEc_&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2o50vSwJY 

https://www.youtube.com/watch?v=Kx4u9TwpuaI 

https://www.youtube.com/watch?v=KLkes7XrWdYhttps://www.youtube.com/watch?v=5Cls9M_Stdk  

https://www.youtube.com/watch?v=KLkes7XrWdY 

Po zhlédnutí videa následuje řízená diskuse. Žáci si propojí své zkušenosti s příběhy, aby byli motivování zabývat 
se daným tématem.  

DIAGNOSTIKA (zjištění zkušenosti žáka k tématu)   

viz pracovní sešit  

Žáci formou diskuse popíší své dojmy a pocity z videa. Projeví se Ti, kteří budou chtít, seznámit ostatní  
s vlastními zkušenostmi s danou problematikou. Pomocí techniky sběr dosavadních poznatků a sběr asociací  
si celá skupina žáků pokusí uvědomit co je – morálka, dobro, zlo. Následně žáky rozdělíme do dvou skupin. 
Jedna hledá a zapisuje do pracovního sešitu kladné lidské vlastnosti, druhá záporné lidské vlastnosti. Žáci mohou 
využít PC, telefon, nastříhané kartičky s vlastnostmi atd. Následuje diskuse na téma lidské vlastnosti a konkrétní 
lidé. 

VÝKLAD – DISKUSE   

Učitel provede ucelený výklad probírané látky, který doplní prezentací.  Vysvětlí klíčová slova (morálka, lidské 
vlastnosti, osobní žebříček hodnot, pravidla slušného chování). V průběhu výkladu žáci aktivně spolupracují  
s učitelem.  

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 předem připraví žákům na nákres kostky vlastností (dvě políčka nechá volná) – dochvilnost, 
důvěryhodnost, odpovědnost, poctivost, pokora, tolerance, sobeckost, vypočítavost, nedochvilnost atd.  
Žáci si v pracovním sešitě do připraveného nákresu kostky dopíší dvě vlastnosti, které tam dle jejich mínění 
chybí. Kostku si vybarví, pokreslí obrázky, vystřihnou a slepí. Následně se posadí do kruhu a kostkou vrhají. 
Pokud mají vlastnost, která padne, dá učitel žákovi např. kamínek. Na závěr hry si každý sestaví z kamínků svoje 
logo, které ho charakterizuje. Pokud se při hře vyskytne žák, který nezískal žádný kamínek, vymyslí vlastnosti, 
které má a kamínky si vezme. Následně si žáci do pracovního sešitu zpracují úkol – můj hodnotový žebříček. 
Hodinu zakončíme základními pravidly společenského chování – pozdrav, podání ruky, představování (hraná 
scénka, žáci pracují ve skupinách). 

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 – MORÁLKA, PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ, PRAVIDLA 
SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 

Cíl: Dozvíš se, co je morálka, poznáš svůj hodnotový žebříček, uděláš si jasno  
v lidských vlastnostech. 

 
Klíčová slova 

Morálka, lidské vlastnosti, osobní žebříček hodnot, pravidla slušného chování. 

 
Pojmy k zapamatování, nové učivo: MORÁLKA 

 
 

Součástí vyučovací lekce je vytvořená prezentace. 

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

 

 

 
Úkol č. 1 

Zapiš si větu, která je heslem hodiny. 

 

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

 

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

 

 
Úkol č. 2 

Skupinová práce – vypiš kladné/záporné vlastnosti lidí. 

 

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

 

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

 

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

 Víš, co je morálka?  

 Jaké jednání je morální?  

 Máš představu o svém žebříčku hodnot?  

 Vyznáš se v lidských vlastnostech?  

 Znáš základní pravidla slušného chování? 

 

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. 3 

Do nákresu kostky dopiš vlastnosti, které tam podle tebe chybí. Kostku si vymaluj, vystřihni, slep a použij  
pro plnění dalšího úkolu. 

 

 

 
Úkol č. 4 

Zkus si sestavit svůj žebříček hodnot – co je pro tebe v životě nejdůležitější. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Pro chytré hlavičky: úkol č. 5 

Vysvětli, co je zlaté pravidlo. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
Úkol č. 6 

Ve své pracovní skupině si připrav krátkou ukázku, jak má správně vypadat – pozdrav, podání ruky, 

představování – dle pravidel společenského chování.  

 

 

 

 

Přečti odpovědi ve svém pracovním sešitě dle pokynů učitele. 
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