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Teď už vím, co chci. 

Výchovně vzdělávací program pro žáky I. ročníků středních škol, oborů bez maturitní 

zkoušky 

 

Vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

Obr. 1 

 

2. Modifikovaná verze interaktivního programu „Vím, co chci?“ pro děti a mládež ve věku 15 až 18 let 
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 ÚVOD 
 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, nabízíme vám sadu pracovních listů, která Vám poskytne náměty 

pro přípravu a realizaci volnočasových aktivit zaměřených na jednu z nejdůležitějších oblastí života 

žáků – rozvoj občanských a sociálních kompetencí.  

Pracovní listy vznikly 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 i objektivních 

standardizovaných nástrojů hodnocení velmi omezená. Pedagogové jsou odkázáni na vlastní tvorbu 

pracovních sešitů. 

Pracovní listy vychází z přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, 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.  

Přestože se jedná o volnočasové aktivity, měly by obsahovat základní pedagogické principy, jakými jsou 

zejména soustavnost, cílevědomost a systematičnost. Pro účely sledování rozvoje a hodnocení 

sociálních a občanských kompetencí v rámci volnočasových aktivit používáme a doporučujeme:  

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 

schůzce programu jako vstupní test a po ukončení programu jako výstupní test. 

2. Dílčí hodnocení v rámci témat jednotlivých schůzek - zhodnocení programu vycházející 

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

jak pro hodnocení samostatné schůzky, 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 

V rámci projektu jsme nalezli a pilotně ověřili vhodné formy a metody práce pro žáky se SVP středních 

škol bez maturitní zkoušky. Velmi významnou se ukázala reflexe pedagogické lekce (schůzky) 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 skupině.  
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 JAK PRACOVAT S PRACOVNÍMI LISTY 
 

Soubor pracovních listů je nutno chápat jako praktickou příručku vedoucího volnočasových aktivit pro 

přípravu na schůzku, zaměřenou na realizaci programu rozvoje sociálních a občanských kompetencí 

žáků nebo na její část.  Jednotlivé aktivity z témat lze využít v rámci schůzek, tréninků jako synergický 

efekt výchovného působení v oblasti rozvoje občanských a sociálních kompetencí. 

Obsahem publikace jsou 

 popis a průběh schůzky, instrukce pro vedoucího 

 pracovní sešit k tématu  

 přílohy 

 

METODOLOGICKÉ PRINCIPY  
Orientované na realizaci výchovně vzdělávacího programu pro žáky středních škol se speciálními 

vzdělávacími potřebami k rozvoji sociálních a občanských kompetencí ve volnočasových aktivitách. 

 

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.  
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Žáci škol se musí ve volnočasových aktivitách 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.  

 
Obr. 2 

  



 
 

7 

Schůzka č. 1 - Komunikovat je normální 
 

Úvod: Komunikace je výpovědí o tom, jak člověk vnímá, prezentuje sebe i jiné lidi a vztahy mezi nimi. 

Když komunikujeme, sdělujeme něco jinému člověku a zároveň vypovídáme něco o sobě. Komunikovat 

lze nejen slovy, ale i beze slov. Spoustu informací o sobě i druhých můžeme získat také z výrazu tváře, 

postavení těla a pohybů.  

„Nelze nekomunikovat“ – i když s někým v jeho blízkosti nemluvíš, sděluješ mu informaci, že se s ním 

třeba nebavíš, nebo že je Ti lhostejný, nebo … 

Úvodní aktivita: 

Rumcajs hledá Manku 

Vytáhneš si papírek s pohádkovou postavou a budeš hledat tu, která k tobě patří. Až ji najdeš, snaž se 

o ní získat co nejvíce informací a potom ji představíš, celé skupině.  

Cíl seznámení, pobavení, uvolňuje počáteční napětí, rychlejší začlenění do kolektivu. 

Pomůcky: Štítky se jmény postaviček, fixy 

Bylo obtížné zapamatovat si určité množství informací a představit spolužáka ostatním? 

Diskuze……. 

(alternativní aktivity: Zelená karta, Lovec lidí) 

Aktivita: Řekli jsme si na začátku schůzky co je to komunikace a vyzkoušeli ji ve hře, Rumcajs hledá  

Manku. Sedněte si do kruhu a zkuste několika slovy říci, co si představujete pod pojmem komunikace 

a jaké druhy komunikace znáš?  

Vedoucí vede formou brainstormingu, názory zapisuje na flipchart nebo velký papír 

Pomůcky: Arch papíru, fixy, flipchart Štítky 

Jak už jsme se zmínili, komunikovat můžeme verbálně (slovem, symbolem, písmem apod.) nebo 

neverbálně (mimikou, postojem a polohou těla, dotekem – podání ruky, pohlazení, dokonce i tím, jak 

si k někomu sednu). 
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Zkusme si netradiční formu verbálního vyjadřování prostřednictvím symbolů: 

Úkol: Sděl jednu svou vlastnost beze slov a použij následující prstovou abecedu

viz. Pracovní list 

 

A co neverbální komunikace? Poznáš, co vyjadřuje mimika obličeje? (Práce ve skupinách nebo 

individuální sdělování vyjádření jednotlivých obličejů skupině.) 

 viz. Pracovní list 
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Zamyslete se také nad řečí těla, tzv. body language. Co vyjadřujete svým postavením těla? Co vnímáte 

z postavení a pohybů těla u ostatních? 

viz. Pracovní list 

Jak komunikovat se sebou a sdělovat věci o sobě. Aby to všechno dobře šlo, musím nejdříve o sobě 

něco vědět. K tomu Ti pomůže několik následujících otázek.  

Na uvedené charakteristiky odpovídej buď ANO, nebo NE. Možnost, kterou jsi zvolil (zvolila), 

zakroužkuj. 

 

Myslím, že jsem: 
 

1. pracovitý   ANO NE 

2. spokojený   ANO NE 

3. upřímný   ANO NE 

4. pravdomluvný   ANO NE 

5. spolehlivý   ANO NE 

6. …………………………………….. 

 

Pokud Tě napadá ještě jiná vlastnost, doplň ji na řádek 6. 

Jsem… 

Instrukce: Na výroky odpovídej buď ANO, nebo NE. Odpověď, kterou jsi zvolil, zakroužkuj. 

1. Jsem ve škole (v práci) úspěšný.       ANO NE 

2. Se svým chováním nemám problémy.     ANO NE 

3. Už jsem někdy utekl z domova.      ANO NE 

4. Občas mám ve škole neomluvené hodiny.    ANO NE 

5. Jsem nekuřák.        ANO NE 

6. Mám hodně dobrých a spolehlivých kamarádů.    ANO NE 

7. Alkohol mi chutná, občas se napiji.     ANO NE 

8. Drogy mi nic neříkají, nezkusil jsem je.     ANO NE 

9. Nikdy se nenudím.       ANO NE 

10. Jsem spokojený sám se sebou.      ANO NE 
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Pokud jste byli k sobě upřímní, určitě jste se něco o sobě dověděli. Využijte to a představte se někomu 

cizímu. Co byste o sobě řekli? 

Jsem 

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

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

Chtěli byste vědět, jak vás vidí spolužáci, kamarádi nebo rodiče? Zeptejte se jich. Možná to bude pro 

Tebe zajímavé.  

Mé myšlení ovlivňuje mé jednání, které rozhoduje o mém osudu. 

Další náměty k tématu: 

Dokážu se domluvit beze slov? 

Připrav si židli a dej ji do řady vedle ostatních. Postav se na židli.  Vyměň si místo a utvoř řadu podle 

data narození od ledna do prosince. Nesmíš spadnout ze židle. 

Cíl: spolupráce, neverbální komunikace    

Pomůcky: židle 

Reflexe: 

Byla pro tebe komunikace obtížná? 

S kým se Ti nejlépe spolupracovalo? 

Bál ses, že spadneš? 

Diskuze… 

 

Hra osm nohou a tři ruce.  

Cíl spolupráce, relaxace, zábava. 

Větší místnost. 

Pravidla hry: 

Vytvořte 2 skupiny o shodném počtu žáků. Vedoucí hry oznámí určitý počet rukou a nohou, které se 

mohou dotýkat země. Snaž se utvořit se svoji skupinou polohu, která bude odpovídat zadání. Odpočítá 

se 30 sekund, kdy skupina tvoří tvar. Opakuje se několikrát s jiným počtem rukou a nohou. Výsledky se 

sčítají. 

Reflexe: 

Proč sis vybral tyto spolužáky? 

Cítil ses nejistě?      

Snažil ses vyhrát? 

Diskuze… 
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Pracovní list: Komunikovat je normální 

Vážení přátelé, 

 

Cesta k tomu, aby byl člověk v životě spokojený, šťastný a úspěšný začíná poznáním pravdy a to 

především o sobě samém. Proto vám nabízíme, abyste se vydali na svoji jedinečnou výpravu do svého 

vlastního nitra. 

 Všechno, s čím se na této výpravě ve svých schůzkách nebo trénincích setkáte, vám může 

pomoci hlouběji poznat a pochopit vlastní prožitky a chování. Věřte, že je to důležité. Může vám to 

totiž pomoci, abyste se nedostávali příliš často do průšvihů, které přináší život. Samozřejmě, že pouze 

tehdy, prokážeme-li zájem, dobrou vůli a snahu na sobě pracovat. 

 Každý člověk má nějaké problémy a bývá prospěšné, když pozná, že právě ty jeho se velmi 

podobají těm, které mají i druzí. Důležité je však to, jak je kdo umí řešit, nebo jinak řečeno, jak se kdo 

s nimi umí vyrovnat, v případě, že řešit nejdou. 

 Pokud vás něco trápí, štve či rozčiluje, pokud vám někdo ubližuje nebo se stále dostáváte do 

různých konfliktů a cítíte se mizerně, položte si tuto otázku: 

 

Co mi moje chování přináší? 

 

 V případě, že vám přináší spoustu zbytečných problémů, měli byste se pokusit hledat odpověď 

na další otázku: 

 

Proč v tomto chování setrvávám, když si tím ubližuji? 

  

Odpovědi můžete najít v následujících tématech schůzek. 
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Prstová abeceda: 

 

Obr. 3 
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Mimika: 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Řeč těla 

 

Obr. 4 

 

Na uvedené charakteristiky odpovídej buď ANO, nebo NE. Možnost, kterou jsi zvolil (zvolila), 

zakroužkuj. 

 

Myslím, že jsem: 
 

1. pracovitý   ANO NE 

2. spokojený   ANO NE 

3. upřímný   ANO NE 

4. pravdomluvný   ANO NE 

5. spolehlivý   ANO NE 

6. …………………………………….. 

Pokud Tě napadá ještě jiná vlastnost, doplň ji na řádek 6. 
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Jsem… 

Instrukce: Na výroky odpovídej buď ANO, nebo NE. Odpověď, kterou jsi zvolil, zakroužkuj. 

1. Jsem ve škole (v práci) úspěšný.      ANO NE 

2. Se svým chováním nemám problémy.    ANO NE 

3. Už jsem někdy utekl z domova.     ANO NE 

4. Občas mám ve škole neomluvené hodiny.   ANO NE 

5. Jsem nekuřák.       ANO NE 

6. Mám hodně dobrých a spolehlivých kamarádů.   ANO NE 

7. Alkohol mi chutná, občas se napiji.    ANO NE 

8. Drogy mi nic neříkají, nezkusil jsem je.    ANO NE 

9. Nikdy se nenudím.      ANO NE 

10. Jsem spokojený sám se sebou.     ANO NE 

 

Pokud jste byli k sobě upřímní, určitě jste se něco o sobě dověděli. Využijte to a představte se někomu 

cizímu. Co byste o sobě řekli? 

Jsem 

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

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

Chtěli byste vědět, jak vás vidí spolužáci, kamarádi nebo rodiče? Zeptejte se jih. Možná to bude pro 

Tebe zajímavé.  

Mé myšlení ovlivňuje mé jednání, které rozhoduje o mém osudu. 
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Schůzka č. 2 - Můj kamarád (kamarádka) 
 

„Přítel je, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád. Je to osoba, s kterou se odvažujete být sám 

sebou.“                                                                                                                                                           Crane 

 

Kamarádství je úžasný vztah. Všichni máme své kamarády a nikomu nedělá dobře, když je sám. Je 

důležité mít dobrého kamaráda. Kamarádství je téma, kterým se budeme zabývat. 

Úvodní aktivita: Hra Evoluce 

Cíl: aktivovat žáky 

Hra je hraje jako kámen-nůžky-papír. Všichni začínají na nejnižším evolučním stupni jako sliz. „Stříháte“ 

si s ostatními účastníky hry. Když vyhrajete, posouváte se v žebříčku evoluce o stupeň výše. Můžete si 

stříhat pouze s tím, kdo je na stejném vývojovém stupni. Například sliz se slizem, kuře s kuřetem atd. 

Když prohrajete, propadáte se o stupeň níže. Vítězem je ten, kdo je na nejvyšším vývojovém stupni.  

Sliz – srká a chodí po čtyřech 

Kuře – pípá a pohybuje se v dřepu 

Tučňák – dělá „ Tůtů“ a chodí jako tučňák 

Slon – vytvoří chobot a troubí 

Opice – dělá opičí výrazy a chodí shrbená 

Člověk – vítěz 

Reflexe: Podle čeho jste si na začátku vybírali, s kým budete střídat? 

Na jakém vývojovém stupni jste se cítili nejhůře? 

 

Aktivita: brainstorming -  „ Vyjádři jiným slovem pojem kamarád“ – (žáci sedí v kruhu a jedním slovem 

říkají, co je napadne). Některý z žáků nebo učitel zapisuje nápady na tabuli nebo flipchart. 

Pomůcky: flipchart, fixy 

Aktivita: Dokreslete obličej svého kamaráda (barevně)-(žáci si vybaví obličej konkrétního kamaráda,  

snaží se vystihnout tvar, barvu očí, vlasů, brýle, pihy apod. 
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Co všechno vím o svém kamarádovi: 

Jaký je jeho oblíbený školní předmět? 

Jaká je jeho oblíbená barva? 

Jaké má doma zvíře? 

Ve kterém městě bydlí? 

Kde byl o prázdninách na dovolené? 

Kolik má sourozenců? 

Na kterou základní školu chodil? 

Co má nejraději k obědu? 

Na který hudební nástroj hraje? 

Ve kterém měsíci se narodil? 

Co měl na vysvědčení na konci školního roku? 

Jaký dělá sport? 

Ve kterém znamení se narodil? 

Který školní předmět mu nejde? 

Byl někdy mimo Evropu? 

Umí lyžovat? 

Díval by se raději na televizi nebo četl knihu? 

Kdo je ve třídě jeho nejlepší kamarád? 

Na který seriál se pravidelně dívá? 

Reflexe: Kolik jste toho věděli o svém kamarádovi? 

Aktivita: napište alespoň šest svých vlastností, šest kamarádových vlastností a co nejvíce společných s 

kamarádem 

 viz. Pracovní list 

 

  

 

Já Kamarád

společně
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Hra: Vymění se všichni, kdo stejně jako já …… 

Cíl: zábavnou formou rozdělit ty, kteří neustále sedí vedle sebe, rozvoj empatie 

Žáci si sednou na podložku do kruhu. Jeden žák stojí uprostřed kruhu a má za úkol zadat, kdo si mezi 

sebou vymění místa. Začne formulací: „Vymění se všichni, kdo stejně jako já ještě nikdy ...“. Na tento 

povel, ti žáci, kterých se to týká, si vymění místo s jiným žákem, ale musí přitom přejít přes střed kruhu. 

Na koho nezbude podložka, zůstává v kruhu a vyzývá stejným způsobem ostatní, aby si vyměnili místa. 

Můj kamarád je… 

 

Seznam vlastností: 

 

 přátelský   rozvážný   zdvořilý 

 umí se ovládat   odpovědný   upřímný 

 skromný   aktivní    ochotně poskytuje pomoc 

 pracovitý   snášenlivý   čestný 

 cílevědomý   ohleduplný   společenský 

 sympatický   sexy typ   spolehlivý 

  

Závěrečná reflexe a diskuse 
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Další aktivity: 

A) Na uvedené otázky odpovídej buď ANO, nebo NENÍ TO DŮLEŽITÉ. Je na tobě, kterou možnost 

zvolíš. tu zakroužkuj. 

Můj kamarád by měl: 

1. mít rád lidi   ANO       NENÍ TO DŮLEŽITÉ 

2. být pracovitý   ANO       NENÍ TO DŮLEŽITÉ 

3. mít dostatek peněz  ANO       NENÍ TO DŮLEŽITÉ 

4. dodržet to, co slíbí  ANO       NENÍ TO DŮLEŽITÉ 

5. dobře se učit   ANO       NENÍ TO DŮLEŽITÉ 

6. mít rád zvířata   ANO       NENÍ TO DŮLEŽITÉ 

7. …………………………………………………………………………………………… 

 

Pokud Tě napadá ještě jiná vlastnost, doplň ji na řádek 7. Máš takového kamaráda či kamarádku? 

Pokud má alespoň 4 ANO, tak si toho važ. Určitě se na něj (na ni) můžeš spolehnout.  

 

B)  V čem se projevuje kamarádství? Popiš situaci. Ve skupince (dvojici) předveď. (nejlépe, když 

žáci zahrají scénku) 

- Nakresli symbol (jednoduchý obrázek), který vystihuje kamarádství (žáci kreslí, co je hned 

napadne- smajlík, srdce, kytka apod..) 

- Vciť se do člověka, který nemá kamarády. Jak se asi cítí takový člověk? Zkus popsat jeho 

pocity. (žáci postupně mluví o pocitech, diskutují, zda existuje někdo, kdo nemá kamarády, 

jestli někoho takového znají, zda je někdo takový ve třídě apod.…) 

C) Pomohl Ti některý z Tvých kamarádů, nebo znáš takový případ ze svého okolí? 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pracovní list: Můj kamarád 

Dokreslete obličej svého kamaráda (barevně)-(žáci si vybaví obličej konkrétního kamaráda, snaží se 

vystihnout tvar, barvu očí, vlasů, brýle, pihy apod. 

 

Zdroj: http://clipart-library.com/outline-of-a-face.html 
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Co všechno vím o svém kamarádovi: 

Pokus se odpovědět na co nejvíce otázek o svém kamarádovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můj kamarád je… 

 

Seznam vlastností: 

 

 přátelský   rozvážný   zdvořilý 

 umí se ovládat   odpovědný   upřímný 

 skromný   aktivní    ochotně poskytuje pomoc 

 pracovitý   snášenlivý   čestný 

 cílevědomý   ohleduplný   společenský 

 sympatický   sexy typ   spolehlivý 

  

 

  

Jaký je jeho oblíbený školní předmět?  
Jaká je jeho oblíbená barva?  
Jaké má doma zvíře?  
Ve kterém městě bydlí?  
Kde byl o prázdninách na dovolené?  
Kolik má sourozenců?  
Na kterou základní školu chodil?  
Co má nejraději k obědu?  
Na který hudební nástroj hraje?  
Ve kterém měsíci se narodil?  
Co měl na vysvědčení na konci školního 
roku? 

 

Jaký dělá sport?  
Ve kterém znamení se narodil?  
Který školní předmět mu nejde?  
Byl někdy mimo Evropu?  
Umí lyžovat?  
Díval by se raději na televizi, nebo četl 
knihu? 

 

Kdo je ve třídě jeho nejlepší kamarád?  
Na který seriál se pravidelně dívá?  
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Napiš alespoň šest svých vlastností, šest kamarádových vlastností a co nejvíce společných s 

kamarádem 

 

  

Já Kamarád

společně
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Schůzka č. 3 - Plnit si své školní povinnosti se vyplatí. 
 

Škola je místo, kde bychom měli získat informace a dovednosti důležité pro náš další profesní život. Ne 

vždy je učivo zajímavé a ne vždy se vám chce jít do školy. Někdy se rozhodujete, jestli do školy jít či 

nejít. Zamysleme se nad tím, co nám přináší nebo naopak bere rozhodnutí: „Do školy nejdu“.  

 

Úvodní aktivita: brainstorming – Co vás napadne, když slyšíte slovo škola – žáci spontánně vykřikují 

své nápady. Pedagog zaznamenává nápady na tabuli nebo flipchart. Po skončení brainstormingu 

pedagog přečte nápady, které zapsal, nekomentuje je a nehodnotí. Po celou dobu dbá na dodržování 

pravidel. 

Pozn.: Před zahájením aktivity je nutné stanovit pravidla – neužívání žádných vulgarismů, mluví jenom 

jeden, nenapadání ostatních za názor, nekomentování sdělení jiného. 

 

Práce ve skupinách: Zamyslete se a napište do oblaků, co se vám ve škole nelíbí a do sluncí, co je pro 

vás ve škole příjemné a na co se těšíte. 

 

 

Čeho je víc? 

 

Škola snů 

Zavřete oči a představte si školu snů. Pak oči otevřete a pokuste se školu snů nakreslit nebo popsat. 

Naučila by nás vaše „škola snů“ co potřebujeme k životu a připravila by nás na naše budoucí uplatnění 

v životě? 

 

   ANO   NEVÍM   NE 

 

ŠKOLA 
SNŮ 



 
 

24 

 

Vzpomeňte si, jestli jste zažili nějaký úspěch ve škole. Pokud ano, zapište je do bublin kolem postavy. 

 

Každé chování by mělo člověku přinést nějaký zisk. Co získáte, když si neplníte školní povinnosti, 

chodíte za školu a nemáte zájem o výuku?  

  

 Obr. 5 

Řízená diskuse  

 

Otázky k zamyšlení: 

1. Jak se cítím, když se ukáže, že jsem své povinnosti nesplnil? Jsem při tomto způsobu chování 

úspěšný? 

2. Jsem odpovědný za plnění svých povinností? 

3. Jsem v tom sám, když jsem z důvodu neplnění povinností neúspěšný? Vyřeší to někdo  

za mne? Stálo to za to? Zachovám se příště stejně? 

4. Srovnej krátkodobý přínos neplnění povinností a dlouhodobé znevýhodnění plynoucí 

z neplnění povinností? 

Příklad: nejdu do školy (mám volno) x neumím látku,  propadám z několika předmětů) 
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Jaké životní perspektivy máte? 

Všichni máme nějaké sny nebo představy o tom, jak bychom chtěli žít. Mluvíme tak o našich 

perspektivách. K tomu, abychom si splnili své sny, vede mnoho cest. Je na každém z nás, kterou jsi, 

zvolíme. Pro vaši informaci si vyplňte dotazník životní perspektivy: 

Instrukce: Odpověď, kterou jsi zvolíte, zakroužkujte. 

 

1 
Po ukončení školy 

a půjdu dál studovat školu 

b nechci se už učit ve škole  

2 Zařídit si svůj život podle mých 

představ  

a se mi podaří 

b nevím, jestli to dokážu 

3 Abych si zařídil život podle 

svých představ 

a musím se učit a pracovat na sobě 

b nepřemýšlím nad tím 

4 V uskutečňování mých životních 

cílů  

a mi nic nebrání 

b brání mi nedostatek odvahy a sebedůvěry 

5 
Život mi připadá  

a bezvadný a zajímavý 

b nudný a zbytečný 

6 Ve volném čase  a se nikdy nenudím 

b často se nudím 

7 Dokážu se poučit ze svých chyb a ano 

b ne 

8 Chování druhých a se snažím chápat 

b mě nezajímá 

9 Pro mne nesmyslná společenská 

pravidla a konvence 

a nerespektuji 

b vždy respektuji, neboť jsou to normy 

10 Mám pocit, že žiji a šťastně a naplno 

b nesmyslně a naprázdno 

 

Vyhodnocení: 

a) Pokud ve vašich odpovědích převládá písmeno a) je pravděpodobné, že se vám vaše sny 

mohou v životě naplnit. Nic však není zadarmo a za každým splněním snu je mnoho úsilí i času. 

b) V případě převahy odpovědí b) nemáte úplně ujasněno, co vlastně chcete nebo neznáte cestu, 

jak svých snů dosáhnout. Ničeho se nebojte a začněte plánovat. V případě, že si nebudete 

vědět rady, obraťte se na odborníky nebo své nejbližší, kteří vám mohou ukázat cestu. 

Nezapomeňte, že snaha nestačí. Musí být vidět výsledky. 

 

Kdo utíká sám před sebou, je slaboch. 
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Pracovní list: Plnit si své školní povinnosti se vyplatí 
 

 
Zdroj: https://pixers.pl/plakaty/przybory-szkolne 
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Zavřete oči a představte si školu snů. Pak oči otevřete a pokuste se školu snů nakreslit nebo popsat 

 

 

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

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

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

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

  

ŠKOLA SNŮ 

Prostor pro kresbu vaší školy snů 
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Zažili jste nějaký úspěch ve škole? Pokud ano, napište je do bublin kolem postavy. Nestačí vám 

bubliny, pište volně kolem postavy. 

 

 
 
Obr. 6 
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Dotazník životní perspektivy 

 

1 
Po ukončení školy 

a půjdu dál studovat školu 

b nechci se už učit ve škole  

2 Zařídit si svůj život podle mých 

představ  

a se mi podaří 

b nevím, jestli to dokážu 

3 Abych si zařídil život podle 

svých představ 

a musím se učit a pracovat na sobě 

b nepřemýšlím nad tím 

4 V uskutečňování mých životních 

cílů  

a mi nic nebrání 

b brání mi nedostatek odvahy a sebedůvěry 

5 
Život mi připadá  

a bezvadný a zajímavý 

b nudný a zbytečný 

6 Ve volném čase  a se nikdy nenudím 

b často se nudím 

7 Dokážu se poučit ze svých chyb a ano 

b ne 

8 Chování druhých a se snažím chápat 

b mě nezajímá 

9 Pro mne nesmyslná společenská 

pravidla a konvence 

a nerespektuji 

b vždy respektuji, neboť jsou to normy 

10 Mám pocit, že žiji a šťastně a naplno 

b nesmyslně a naprázdno 

 

Kdo utíká sám před sebou, je slaboch. 
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Schůzka č. 4 - Rozumím sám sobě?  
Když chceme pochopit a rozumět lidem kolem nás, musíme nejdříve rozumět sami sobě. Občas bývá 

dobré zamyslet se nad tím, kdo jsme, co a jak děláme, kam směřujeme a co nám naše chování přináší. 

 

Úvodní aktivita: 

Vytvoř si svůj pětilístek 

 

 

Reflexe: Jak se dnes máte? Kdo chce říct svoji přezdívku? Jak vznikla? 

 

Lidské vlastnosti: skupinová práce - Ke každému písmenku abecedy v tabulce, vymyslete jednu lidskou 

vlastnost začínající na toto písmeno. (Do třetího sloupce dopište, u kolika z vás ve skupině se tato 

vlastnost vyskytuje. Do čtvrtého sloupce napište, jestli tuto vlastnost vnímáte jako kladnou nebo 

zápornou. 

Tabulka viz. pracovní list. 

Reflexe: Kolik stejných vlastností jste vymysleli? Vymysleli jste více záporných nebo kladných 

vlastností? Proč si myslíte, že tomu tak je? 

Všechno co zažíváme a prožíváme, doprovází emoce. Emoce jsou tvořeny pocity a jen velmi těžce jej 

jde popsat. Ale s určitostí můžeme říct, že emoce prožíváme jako příjemné nebo nepříjemné. Umíte 

ovládat své emoce? Na to vám pomůže najít odpověď následující test. 

 

Test: Umíš ovládat své emoce? Viz pracovní list. 

Instrukce: Test si sami vyhodnotíte podle instrukcí k vyhodnocení, Při odpovědi na každou otázku 

zakroužkujte jednu ze tří uvedených možností. Následně přiřaďte k odpovědím body a sečtěte je. Podle 

získaného skóre si přečtěte váš výsledek. Jak test dopadne, záleží, jestli na otázky si budete odpovídat 

poctivě a pravdivě. 

 

Závěrečná aktivita: 

Všichni sedí v kruhu. Zadání: Zamyslete se a přemýšlejte, ke kterému zvířeti byste se přirovnali. 

Srovnávejte se podle některých společných vlastností, chování, charakteristik, vzhledu apod. (Časový 

Instrukce: 

na 1. řádek napište své jméno 

na 2. řádek napište své dvě dobré vlastnosti 

na 3. řádek napište 3 činnosti, které rádi děláte 

na 4. řádek napište jednoduchou větou, jak se dnes máte 

na 5. řádek napište svou přezdívku nebo slovo, které vás vystihuje 
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limit na promýšlení maximálně 3 minuty). Představte se všem. Začínejte své představování větou: 

Kdybych byl (a) zvířetem, byl (a) bych……., protože……. . 

Snažíme se udržet vše bez komentářů a hodnocení nás i žáků. 

 

Reflexe schůzky dle pravidel reflexe 

 

Pracovní list: Rozumím sám sobě? 
 

Vytvoř si svůj pětilístek 
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Lidské vlastnosti 

Ke každému písmenku abecedy v tabulce, vymyslete jednu lidskou vlastnost začínající na toto písmeno. 

(Do třetího sloupce dopište, u kolika z vás ve skupině se tato vlastnost vyskytuje. Do čtvrtého sloupce 

napište, jestli tuto vlastnost vnímáte jako kladnou nebo zápornou. 

 

Příklad: písmeno A – vlastnost agresivní, ve skupině jsme 3, kteří máme tuto vlastnost a vnímáme ji 

jako zápornou 

1. 2. 3. 4. 

písmeno vlastnost, charakteristika Ve skupině se vyskytuje 

…x 

Je kladná nebo záporná?  

A agresívní 3 záporná 

B    

C    

D    

E    

F    

G    

H    

I ironický   

J    

K    

L    

M    

N    

O ochotný   

P    

R    

S    

T    

U    

V    

Z    
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Test  

 

Umíš ovládat své emoce? 

Instrukce: Při odpovědi na každou otázku zakroužkuj jednu ze tří uvedených možností. 

 

1. Nemám rád změny.     ANO  NĚKDY  NE 

2. Snadno upadám do rozpaků    ANO  NĚKDY  NE 

3. Pokud jsem ve společnosti cizích lidí, nechovám se ANO  NĚKDY  NE 

přirozeně. 

4. Myslím, že jsem trémista.    ANO  NĚKDY  NE 

5. Své znalosti a zkušenosti neumím správně využít. ANO  NĚKDY  NE 

6. V běžných a známých situacích neumím být přirozený. ANO  NĚKDY  NE 

7. Pokud myslím na budoucnost, prožívám úzkost. ANO  NĚKDY  NE 

8. Když mám moc úkolů, ztrácím hlavu.   ANO  NĚKDY  NE 

9. Chytří lidé mě dokáží přivést do úzkých.   ANO  NĚKDY  NE 

10. Některé události spíše prožívám, než řeším.  ANO  NĚKDY  NE 

11. Mívám pocit, že jsem něco neudělal správně.  ANO  NĚKDY  NE 

12. Jsem nesvůj, když mě někdo pozoruje při práci.  ANO  NĚKDY  NE 

13. Často si bez důvodu dělám starosti.   ANO  NĚKDY  NE 

14. Měl bych si víc věřit.     ANO  NĚKDY  NE 

15. Stále prožívám mírné napětí.    ANO  NĚKDY  NE 

16. Pokud mne někdo uvede do rozpaků, cítím se trapně. ANO  NĚKDY  NE 

17. Odpovědnost mi svazuje ruce.    ANO  NĚKDY  NE 

18. Když jsem byl malý, bál jsem se tmy.   ANO  NĚKDY  NE 

19. Některým lidem se vyhýbám.    ANO  NĚKDY  NE 

20. V cizím prostředí se těžko přizpůsobuji.   ANO  NĚKDY  NE 
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Vyhodnocení:  Každá odpověď  ano = 1 bod někdy = 2 body  ne = 3 body 

 

Celkem bodů:…………………. 

20 až 32 bodů 

Jsi člověk, který mnohem více prožívá, než řeší, a to i v běžných životních situacích. Dovede Tě vyvést 

z míry, když prší a vlastně i když neprší. Naprosto zbytečně prožíváš napětí i v situacích, ve kterých o 

nic nejde. Zbytečně si děláš starosti. Tvé emoce Tě příliš ovládají a ovlivňují Tvé chování. Mysli 

optimističtěji a ber život tak, jak jde. 

33 až 45 bodů 

Jak zvládat běžné životní situace bez větších problémů ses už naučil.  To ještě neznamená, že své emoce 

dokážeš ke svému prospěchu ovládat. Každá změna Tě dokáže rozladit. Při řešení nových, náročnějších 

situací Tvé reakce neodpovídají intenzitě podnětu. Pokud si toto včas uvědomíš, dostaneš své emoce 

pod kontrolu. 

46 až 60 bodů 

Jsi výrazně racionální typ. Umíš efektivně řešit i náročnější životní situace. Své emoce máš plně pod 

kontrolou. Svým klidem dokážeš mnoho lidí přivést do rozpaků. Věř, že Tvé reakce na podněty nejsou 

naučené. Je to dar. 

 

  
Člověk bez rozumného myšlení nemá pod kontrolou své emoce. 
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Schůzka č. 5 - Moje životní cíle a plány 
 

Britský dramatik G.B. Shaw napsal dílo Pygmalion. V něm hlavní hrdinka Líza Doolittlová, která mluví 

velmi nevybíravým způsobem a ani nedbá o svůj vzhled, přijde za Henrym Higginsem, aby ji naučil 

vybranému chování a hovořit spisovnou angličtinou. U Henryho je v té době na návštěvě plukovník 

Pickering. Muži spolu uzavřou sázku, že Higgins udělá z Lízy vznešenou dámu. 

 

Každý z nás v podstatě může být tím, čím chce. A co vy? Víte, co v životě chcete dělat a jak chcete žít? 

V následující schůzce můžeme společně hledat odpovědi na tuto otázku. 

 

Úvodní aktivita: Kresba rukou A4 - obkreslete své ruce na A4 a do prstů napište 10 kladných vlastností 

nebo dovedností, do dlaní dvě záporné a nad palce napište, v čem jste originální. Rozbor - člověk se 

příliš zaměřuje na záporné vlastnosti u sebe i druhých, neumí posoudit své pozitivní vlastnosti, potřeba 

změny pohledu na sebe i okolí 

 

 

Co podle vás člověk potřebuje, aby byl spokojený a šťastný 

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

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

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

 

Mnohdy v životě sníme o tom, co bychom udělali kdyby… Právě tyto sny nás mohou nastartovat 

k tomu, abychom dosáhli toho, čeho chceme. 

 

Představte si, že jste chytili zlatou rybku a ta vám může splnit 3 jakékoliv přání. Která to budou? 

Napište je do bublin. 
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Čím více se nám něco daří, tím jsme úspěšnější v dosahování toho, co si naplánujeme nebo co bychom  

chtěli.  

Vzpomeňte si na svoje úspěchy v jednotlivých časových obdobích a zapište je do schodů 

 

 

Cesta k cíli  

 

Cesta k cíli není vždy jednoduchá. Zkuste ve skupině zapřemýšlet, jaké překážky vás mohou potkat při 

vaší cestě k cíli (možnost i formou brainstormingu) 

 

 

Vzpomeňte si na své tři přání. Vyberte si to, které si přeje úplně NEJVÍC. Napište si ho do červeného 

obdélníku a zkuste přemýšlet o tom, co musíte udělat pro jeho splnění. To, co musíte udělat pro splnění 

svého největšího přání, napište do modrého obdélníku. 

  

SCHOD 2 - MŮJ 

ÚSPĚCH V 5. - 

9. TŘÍDĚ 

…………..…………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

… 

SCHOD 1 - MŮJ 

ÚSPĚCH V 1. - 

5. TŘÍDĚ 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……………………. 

SCHOD 4 - CO 

CHCI DĚLAT PO 

ŠKOLE 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

SCHOD 3 - CO 

DOKÁŽU NA 

STŘEDNÍ ŠKOLE 

………………………

………………………

………………………

…….....................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

.......................... 

MOJE NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ JE: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

MUSÍM PRO TO UDĚLAT: 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………
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Kromě cíle je zapotřebí mít nějaký přístup k životu, nějakou filozofii, která mne životem vede. Jaký 

přístup máte vy? Odpovězte si pomocí testu. 

 

Test 

 

Jaký máš přístup k životu? 

Instrukce: U každého výroku zakroužkuj jednu ze tří uvedených odpovědí. 

1. Plány v životě 

a) člověka zbytečně omezují 

b) mají smysl 

c) jsou nezbytné 

 

5. S hloupými lidmi 

a) jednám tak, abych jim dokázal jejich hloupost 

b) jednám s pochopením 

c) nejednám 

 

2. Problémy v životě 

a) neřeším 

b) řeším okamžitě 

c) řeším až po důkladném zvážení všech 

okolností 

 

6. V mém životě 

a) se střídají úspěchy a neúspěchy 

b) jsem zatím nedosáhl výraznějších úspěchů, ani 

neúspěchů 

c) jsem většinou úspěšný 

 

3. Novým podmínkám a situacím se přizpůsobuji 

a) obtížně 

b) snadno 

c) průměrně 

 

7. Myslím si, že 

a) mám sebedůvěry víc než dost 

b) mi chybí sebedůvěra 

c) v zásadních situacích si věřím 

 

4. Obvykle lidem 

a) nemám důvod vůbec věřit 

b) věřím 

c) moc nevěřím 

 

8. Namáhavé a nesnadné úkoly 

a) mne nezajímají 

b) nemám rád, protože nevím, zda je splním 

c) nevyvedou mne z míry 

 

 

Vyhodnocení: 

Každá odpověď  a = 1 bod  b = 2 body c = 3 body 

 

 

Celkem bodů …………….. 
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8 až 12 bodů 

Je pravdou, že všechno nějak dopadne. To však ještě neznamená, že o nervy musí přicházet pouze Ti, 

kteří se vyskytují ve Tvém okolí. Pokud Ti zatím vše vychází, není to výsledek Tvé neomylnosti, ale i 

pořádného kusu štěstí 

13 až 18 bodů 

Tvé bezdůvodné obavy z toho, že něco pokazíš, nedokážeš nebo, že se dostaneš s někým do konfliktu, 

Ti k pohodě rozhodně nepřispívají. Je to otázka nejen přístupu k životu, ale především sebedůvěry. Tvá 

spolehlivost a odpovědnost jsou sice příkladné, ale těžko lze odhadnout, jak dlouho Ti vydrží. Vzhledem 

k Tvým schopnostem můžeš dosahovat úspěchů i bez výrazného stresu. 

19 až 24 bodů 

Patříš mezi lidi s naprosto jasnými cíli i představami o způsobu jejich dosažení. Znáš své schopnosti a 

možnosti, problémy řešíš bez zbytečných emocí. Nežiješ se zbytečnými iluzemi o sobě ani o druhých, 

čímž předcházíš nečekaným zklamáním. Zřejmě proto jsi skoro pořád v dobré náladě. 

 

Na závěr si zkus vytvořit svoji životní mapu. 

Viz. Pracovní sešit 

 

Doplnění: Kdo je můj vzor – proč je mým vzorem 
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Pracovní list: Moje životní cíle a plány 

 

Co podle vás člověk potřebuje, aby byl spokojený a šťastný 

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

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

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

 

Představte si, že jste chytili zlatou rybku a ta vám může splnit 3 jakékoliv přání. Která to budou? Napište 

do bublin: 
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Čím více se nám něco daří, tím jsme úspěšnější v dosahování toho, co si naplánujeme nebo co bychom 

chtěli. Vzpomeňte si na svoje úspěchy v jednotlivých časových obdobích a zapište je do schodů 

 

 

Cesta k cíli není vždy jednoduchá. Zkuste zapřemýšlet, jaké překážky vás mohou potkat při vaší cestě 

k cíli. Můžete si je zapsat do obrázku reality. 

 

Obr. 7 

  

SCHOD 2 - MŮJ ÚSPĚCH V 5. 

- 9. TŘÍDĚ 
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SCHOD 3 - CO DOKÁŽU NA 

STŘEDNÍ ŠKOLE 

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

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

............ 
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Vzpomeňte si na své tři přání. Vyberte si to, které si přeje úplně NEJVÍC. Napište si ho do červeného 

obdélníku a zkuste přemýšlet o tom, co musíte udělat pro jeho splnění. To, co musíte udělat pro splnění 

svého největšího přání, napište do modrého obdélníku. 

 

 

 

 

  

MOJE NEJVĚTŠÍ PŘÁNÍ JE: 

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

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

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

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

………………………………………………………………….. 

MUSÍM PRO TO UDĚLAT: 

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

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

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

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

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

................................................................................................................. ...........................

............................................................................................................................................ 
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Na závěr si vytvoř svoji myšlenkovou mapu svých cílů, plánů a co k nim potřebuješ udělat, abys jich 

dosáhl 

 

Obr. 8 
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Jestli máš nějaký životní vzor, zamysli se a vyplň tabulku 

 

  

Můj vzor je: 

Proč? 
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Schůzka č. 6 - ,,Mám nějaký problém, který musím řešit?“ 

Každý z nás si pod slovem problém představuje něco jiného. To, co pro někoho problém není, pro 

druhého to může být problém nepřekonatelný.  

 

Úvodní aktivita: Rovnostranný trojúhelník - vytvořte kruh a každý z Vás si v kruhu vybere tajně dva 

lidi. Po začátku se snaží vytvářet v prostoru s dvěma vybranými lidmi rovnostranný trojúhelník. Protože 

každý si vybral někoho jiného, rovnovážná poloha celého systému se hledá těžce. Lze ji docílit pouze, 

pokud  každý nemyslí jen na sebe, ale i na ostatní. Neboli snaží se pohybovat pomalu s ohledem na to, 

že svým pohybem rozhazuje trojúhelník někomu jinému. 

 

Brainstorming – co vás napadne, když slyšíte slovo problém. (Žáci říkají příklady problémů). Po tom 

následuje úkol: „Slyšeli jsme různé problémy. Napište nebo nakreslete v pracovním listu, co vás 

napadne, když uslyšíte slovo problém“. 

(Následně rozbor dle situace) 

 

Pokud něco vnímáme jako problém, je důležité si to přiznat. Teprve pak ho můžeme řešit. Máte také 

své problémy? Zapište si je do obrázku. 

 

 

Zkuste na stupnici 1 – 10 ohodnotit závažnost každého napsaného problému, přičemž  

1 – nejméně závažný problém 

10 – velmi závažný problém 

 

Určitě máte zkušenosti s řešením problému jak svých, tak i svého okolí. Na základě své zkušenosti 

popište nějakou situaci (problém), kterou jste řešili a zamyslete se, pokud by se dal vrátit čas, udělali 

byste něco jinak? 
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Co všechno mi komplikuje život 

Instrukce: Výrok, se kterým souhlasíš, označ. 

 

 zdravotní stav 

 tělesný vzhled 

 povahové vlastnosti 

 špatný pocit z toho, že svět je nespravedlivý 

 rodiče 

 sourozenci 

 učitelé 

 škola 

 nedostatek volného času 

 problematické vztahy se spolužáky 

 neschopnost uskutečnit své plány a cíle 

 alkohol 

 parta kamarádů 

 nedobrý/žádný partnerský vztah 

 ……………………………………………………………………… 

 

Společné shrnutí, co obecně oni vnímají jako problémové situace. 

 

Problémy velmi často vznikají z nenaplňování našich životních potřeb. Z nich vychází to, co je pro nás 

důležité. Po vyplnění dotazníku se zamyslete nad tím, kolik důležitých věcí skutečně máte a jestli jsou 

skutečně důležité.  
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Pro život je velmi důležité… 

Instrukce: U každého tvrzení odpověz buď ANO, nebo NE. Odpověď zakroužkuj. 

 

1. Mít hodně peněz.     ANO  NE 

2. Mít dobrého kamaráda.    ANO  NE 

3. Mít vlivné známé.     ANO  NE 

4. Věřit si.       ANO  NE 

5. Umět chápat druhé.     ANO  NE 

6. Umět se ovládat.     ANO  NE 

7. Umět se postarat sám o sebe.    ANO  NE 

8. Nebýt na nikom závislý.     ANO  NE 

9. Umět řešit problémy.     ANO  NE 

10. Dělat vše co možná nejlépe.    ANO  NE 

11. Neriskovat.      ANO  NE 

12. Zvládnout i neúspěch.     ANO  NE 

13. Umět se přizpůsobit.     ANO  NE 

14. Být tolerantní.      ANO  NE 

 

Společná diskuse nad vyplněnými dotazníky 
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Pracovní list: Mám nějaký problém, který musím řešit? 

Napište nebo nakreslete v pracovním listu, co vás napadne, když uslyšíte slovo problém“. 

 

 

 

 

Pokud něco vnímáme jako problém, je důležité si to přiznat. Teprve pak je můžeme řešit. Máte 
také své problémy? Zapište si je do obrázku. 
 

Zkuste na stupnici 1 – 10 ohodnotit závažnost každého napsaného problému, přičemž  
1 – nejméně závažný problém 
10 – velmi závažný problém 
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Určitě máte zkušenosti s řešením problému jak svých, tak i svého okolí. Na základě své zkušenosti 

popište nějakou situaci (problém), kterou jste řešili a zamyslete se, pokud by se dal vrátit čas, udělali 

byste něco jinak? 
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Co všechno mi komplikuje život 

Instrukce: Výrok, se kterým souhlasíš, označ. 

 zdravotní stav 

 tělesný vzhled 

 povahové vlastnosti 

 špatný pocit z toho, že svět je nespravedlivý 

 rodiče 

 sourozenci 

 učitelé 

 škola 

 nedostatek volného času 

 problematické vztahy se spolužáky 

 neschopnost uskutečnit své plány a cíle 

 alkohol 

 parta kamarádů 

 nedobrý/žádný partnerský vztah 

 ……………………………………………………………………… 

Problémy velmi často vznikají z nenaplňování našich životních potřeb. Z nich vychází to, co je pro nás 

důležité. Po vyplnění dotazníku se zamyslete nad tím, kolik důležitých věcí skutečně máte a jestli jsou 

skutečně důležité.  

 

Pro život je velmi důležité… 

Instrukce: U každého tvrzení odpověz buď ANO, nebo NE. Odpověď zakroužkuj. 

 

1. Mít hodně peněz.     ANO  NE 

2. Mít dobrého kamaráda.    ANO  NE 

3. Mít vlivné známé.     ANO  NE 

4. Věřit si.       ANO  NE 

5. Umět chápat druhé.     ANO  NE 

6. Umět se ovládat.     ANO  NE 

7. Umět se postarat sám o sebe.    ANO  NE 

8. Nebýt na nikom závislý.     ANO  NE 

9. Umět řešit problémy.     ANO  NE 

10. Dělat vše co možná nejlépe.    ANO  NE 

11. Neriskovat.      ANO  NE 

12. Zvládnout i neúspěch.     ANO  NE 

13. Umět se přizpůsobit.     ANO  NE 

14. Být tolerantní.      ANO  NE 
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Schůzka č. 7 - Co můžeme již dnes udělat pro sebe navzájem? 
 

Úvodní aktivita: Společně se spolužáky sestavte obrázek (vyberte puzzle nebo rozstříhaný obrázek) – 

skupinová práce. 

 

Obr. 9 

 

Říká se, že člověk je tvor společenský. Kromě jiného to znamená, že má rád kolem sebe jiné lidi, se 

kterými postupně navazuje různé vztahy. Kamarádi nebo přátelé si vzájemně pomáhají. Dokážeme 

něco udělat i pro lidi, které potkáme náhodně? 

Zamyslete se nad tvrzeními a odpověď, pro kterou jste se rozhodli, zakroužkujte. 
 

Určitě můžeme: 
 

1. vzájemně si pomáhat řešit problémy    ANO         NE         NEVÍM  

2. poučit se z chyb jiných      ANO         NE         NEVÍM  

3. učit se přijímat za své činy zodpovědnost   ANO         NE         NEVÍM 

4. společně hledat způsoby, jak dosáhnout svých cílů  ANO         NE         NEVÍM 

5. společně hledat cesty, jak předcházet konfliktům  ANO         NE         NEVÍM 

Reflexe: Kolik odpovědí ano máte zaškrtnutých? 

               Jsme skutečně schopni vždy splnit uvedená tvrzení? 

               Co nám brání chovat se podle uvedených tvrzení? 

               Jaké by to bylo, kdyby se všichni podle toho chovali? 
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Skupinová práce: Ve skupinách prodiskutujte následující otázky a domluvte se na společných 

odpovědích. Vyberte mluvčího skupiny, který odpovědi na vyzvání přečte. Ostatní skupiny odpovědi 

nekomentují.  

Následně vyvoláme diskusi k otázkám 

 

Následují otázky: 

 

Jak si můžeme vzájemně pomáhat? 

Kdo mi může pomoci, když něco potřebuji? 

Co mám dělat, když ani nevím, čeho v životě chci dosáhnout? 

Mám problémy, ale co s tím mám dělat? 

Co mám dělat, když ani nevím, v čem jsem dobrý? 

 

 

Přiřaď vlastnosti, které si myslíš, že má tvůj nejlepší kamarád/ka.  

 

přátelský  rozvážný  zdvořilý   umí se ovládat 

odpovědný  upřímný  skromný  ochotný 

aktivní   pracovitý  snášenlivý  čestný 

cílevědomý  ohleduplný  společenský  sympatický 

sexy typ  spolehlivý  chytrý   …………………….. 

 

 

 

Z uvedených vlastností vyber ty, které jsi ochoten tolerovat u kamaráda/kamarádky 

 

zlostný  nestálý v práci  neochotný  sobecký 

urážlivý  nespolehlivý  náladový  malicherný 

umíněný závistivý  agresivní  líný 

nepořádný hašteřivý  neoblíbený  ……………………..  

  



 
 

52 

 

Napiš 3 SVÉ vlastnosti, na které jsi u sebe HRDÝ. Zkus si představit, že každou tuto vlastnost můžeš 

darovat jednomu spolužákovi. Kteří  to budou? Proč? 

 

 

Vyjádři obrázkem, že jsi naštvaný, máš vztek, zlobíš se. Pak se zamysli, kdo by tě mohl uklidnit? Jak? 

Vidíš, že někdo (kamarád, spolužák, někdo  z rodiny) je smutný, pláče. Co uděláš? 

 

Hra: Chci pro tebe něco udělat…..? Přijímáš? 

Napiš do tabulky pod sebe jména spolužáků, do druhého sloupce napiš, co bys pro každého z nich chtěl 

nebo mohl udělat. Pak konkrétního spolužáka oslov a řekni mu svou nabídku pomoci. Oslovený 

spolužák si tvou nabídku promyslí a odpoví ti, jestli přijímá nebo ne. Tuto odpověď zaznamenej do 

tabulky. 

Tabulka viz. Pracovní list 

Reflexe: Kolik spolužáků tvou nabídku pomoci přijalo?................  

               Jaké máš z toho pocity?.............................. 
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Na závěr si zkuste vyplnit malý test, který by mohl napovědět, jak vás vnímá vaše okolí. 

 

Jak Tě může vnímat tvé okolí?    

Instrukce: Při odpovědi zvol vždy jednu z uvedených možností a tu označ. 

 

1. Vím, jak řešit situace, které přináší život.    ANO NĚKDY NE 

2. Emoce mám pod kontrolou, nepodléhám jim.    ANO NĚKDY NE 

3. Nemám rád lidi, kteří musejí být za každou cenu vždy  

středem pozornosti.       ANO NĚKDY NE 

4. Říká se o mně, že jsem dobrý společník.    ANO NĚKDY NE 

5. Vadí mi lidé, kteří musejí mít vždy pravdu.    ANO NĚKDY NE 

6. Nedělám nic, co by mohlo zhoršit mou pověst.    ANO NĚKDY NE 

7. Zárukou úspěchu jsou vůle, talent a dostatek sebedůvěry.  ANO NĚKDY NE 

8. Při řešení některých situací si rád vyslechnu názor druhých.  ANO NĚKDY NE 

9. Nesnáším pohled na cizí bolest či zármutek.    ANO NĚKDY NE 

10. Zajímá mě, co si o mně myslí druzí.     ANO NĚKDY NE 

11. Vadilo by mně, kdybych se nemohl stýkat se svými známými.  ANO NĚKDY NE 

12. Při hodnocení lidí nedám na první dojem.    ANO NĚKDY NE 

13. Své city si nechávám pro sebe.      ANO NĚKDY NE 

 

                                                                                                                                            Celkem bodů:……………. 
 

Vyhodnocení: 

Každá odpověď  ano = 3 body někdy = 2 body  ne = 1 bod 

 

  

13 až 21 bodů 
Bez ohledu na Tvé schopnosti a 
případné životní úspěchy jsi 
postižen až příliš vysokou 
sebeláskou, která může být okolím 
vnímána jako snaha o 
nadřazenost. Někteří Tě považují 
za egoistu. Pokud nechceš 
respektovat názory druhých, snaž 
se alespoň je občas vyslechnout. 
Nedělej si zbytečně nepřátele. 

 

22 až 30 bodů 
Patříš k lidem, kteří na první pohled 
vzbuzují důvěru. Pro Tvoji schopnost 
komunikace a přirozené chování jsi 
téměř všude vítán a oblíben. Pozor 
však na Tvoji náladovost. Pokud máš 
tzv. „den blbec“, dokážeš si nadělat 
řadu problémů. Máš smysl pro 
odpovědnost a spolehlivost. 
Rozhodně nejsi kontroverzní typ a 
mnoho lidí si Tě váží. 

 

31 až 39 bodů 
Tvoje rozumová střízlivost v přijímání 
informací týkajících se Tvé osoby 
charakterizuje výmluvně nejen sílu a 
vyrovnanost Tvé osobnosti, ale i 
schopnost efektivní orientace 
v sociálních vztazích. Tvé nejbližší okolí Tě 
uznává. Jsi považován/a za člověka se 
zdravou sebedůvěrou a sebevědomím. Je 
na Tebe spolehnutí a máš hodně dobrých 
přátel 
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Někdy potřebujeme i my sami pomoc. Zamyslete se a vyplňte následující obrázek. 

 

Zdroj. obr. : http://cs.baiug.org/stop-trying-to-control-unmanageable-4333 
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Pracovní list: Co můžeme již dnes udělat pro sebe navzájem 

Říká se, že člověk je tvor společenský. Kromě jiného to znamená, že má rád kolem sebe jiné lidi, se 

kterými postupně navazuje různé vztahy. Kamarádi nebo přátelé si vzájemně pomáhají. Dokážeme 

něco udělat i pro lidi, které potkáme náhodně? 

Zamyslete se nad tvrzeními a odpověď, pro kterou jste se rozhodli, zakroužkujte. 
 

Určitě můžeme: 
 

1. vzájemně si pomáhat řešit problémy    ANO         NE         NEVÍM 

2. poučit se z chyb, jiných      ANO         NE         NEVÍM 

3. učit se přijímat za své činy zodpovědnost   ANO         NE         NEVÍM 

4. společně hledat způsoby jak dosáhnout svých cílů  ANO         NE         NEVÍM 

5. společně hledat cesty, jak předcházet konfliktům  ANO         NE         NEVÍM 

 

Následují otázky: 

 

Jak si můžeme vzájemně pomáhat? 

Kdo mi může pomoci, když něco potřebuji? 

Co mám dělat, když ani nevím, čeho v životě chci dosáhnout? 

Mám problémy, ale co s tím mám dělat? 

Co mám dělat, když ani nevím, v čem jsem dobrý? 

 

Přiřaď vlastnosti, které si myslíš, že má tvůj nejlepší kamarád/ka.  

 

přátelský rozvážný zdvořilý  umí se ovládat 

odpovědný upřímný  skromný  ochotný 

aktivní  pracovitý snášenlivý čestný 

cílevědomý ohleduplný společenský sympatický 

sexy typ  spolehlivý chytrý  …………………….. 

 

 

 

Z uvedených vlastností vyber ty, které jsi ochoten tolerovat u kamaráda/kamarádky 

 

zlostný  nestálý v práci neochotný  sobecký 

urážlivý  nespolehlivý náladový  malicherný 

umíněný závistivý  agresivní  líný 

nepořádný hašteřivý neoblíbený  …………………….. 
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Napiš 3 SVÉ vlastnosti, na které jsi u sebe HRDÝ. Zkus si představit, že každou tuto vlastnost můžeš 

darovat jednomu spolužákovi. Kteří  to budou? Proč? 
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Vyjádři obrázkem, že jsi naštvaný, máš vztek, zlobíš se. Pak se zamysli, kdo by tě mohl uklidnit? Jak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidíš, že někdo (kamarád, spolužák, někdo  z rodiny) je smutný, pláče. Co uděláš? 
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Hra: Chci pro tebe něco udělat…..? Přijímáš? 

Napiš do tabulky pod sebe jména spolužáků, do druhého sloupce napiš, co bys pro každého z nich chtěl 

nebo mohl udělat. Pak konkrétního spolužáka oslov a řekni mu svou nabídku pomoci. Oslovený 

spolužák si tvou nabídku promyslí a odpoví ti, jestli přijímá nebo ne. Tuto odpověď zaznamenej do 

tabulky. 

  

JMÉNO 

SPOLUŽÁKA 

CO PRO NĚJ CHCI UDĚLAT SPOLUŽÁK 

PŘÍJÍMÁ? 

ANO/NE 
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Na závěr si zkuste vyplnit malý test, který by mohl napovědět, jak vás vnímá vaše okolí. 

Jak Tě vidí tvé okolí? 

    

Instrukce: Při odpovědi zvol vždy jednu z uvedených možností a tu označ. 

 

1. Vím, jak řešit situace, které přináší život.    ANO NĚKDY     NE 

2. Emoce mám pod kontrolou, nepodléhám jim.    ANO NĚKDY     NE 

3. Nemám rád lidi, kteří musejí být za každou cenu vždy  

středem pozornosti.       ANO NĚKDY      NE 

4. Říká se o mně, že jsem dobrý společník.    ANO NĚKDY     NE 

5. Vadí mi lidé, kteří musejí mít vždy pravdu.    ANO NĚKDY      NE 

6. Nedělám nic, co by mohlo zhoršit mou pověst.    ANO NĚKDY     NE 

7. Zárukou úspěchu jsou vůle, talent a dostatek sebedůvěry.  ANO NĚKDY      NE 

8. Při řešení některých situací si rád vyslechnu názor druhých.  ANO NĚKDY     NE 

9. Nesnáším pohled na cizí bolest či zármutek.    ANO NĚKDY      NE 

10. Zajímá mě, co si o mně myslí druzí.     ANO NĚKDY      NE 

11. Vadilo by mně, kdybych se nemohl stýkat se svými známými.  ANO NĚKDY      NE 

12. Při hodnocení lidí nedám na první dojem.    ANO NĚKDY      NE 

13. Své city si nechávám pro sebe.      ANO NĚKDY      NE 

Vyhodnocení: 

Každá odpověď  ano = 3 body někdy = 2 body  ne = 1 bod 

 

Celkem bodů:……………. 
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13 až 21 bodů 

Bez ohledu na Tvé schopnosti a případné životní úspěchy jsi postižen až příliš vysokou sebeláskou, která 

může být okolím vnímána jako snaha o nadřazenost. Někteří Tě považují za egoistu. Pokud nechceš 

respektovat názory druhých, snaž se alespoň je občas vyslechnout. Nedělej si zbytečně nepřátele. 

 

22 až 30 bodů 

Patříš k lidem, kteří na první pohled vzbuzují důvěru. Pro Tvoji schopnost komunikace a přirozené 

chování jsi téměř všude vítán a oblíben. Pozor však na Tvoji náladovost. Pokud máš tzv. „den blbec“, 

dokážeš si nadělat řadu problémů. Máš smysl pro odpovědnost a spolehlivost. Rozhodně nejsi 

kontroverzní typ a mnoho lidí si Tě váží. 

 

31 až 39 bodů 

Tvoje rozumová střízlivost v přijímání informací týkajících se Tvé osoby charakterizuje výmluvně nejen 

sílu a vyrovnanost Tvé osobnosti, ale i schopnost efektivní orientace v sociálních vztazích. Tvé nejbližší 

okolí Tě uznává. Jsi považován za člověka se zdravou sebedůvěrou a sebevědomím. Je na Tebe 

spolehnutí a máš hodně dobrých přátel. 
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Někdy potřebujeme i my sami pomoc. Zamyslete se a vyplňte následující obrázek. 

 

Zdroj. obr. : http://cs.baiug.org/stop-trying-to-control-unmanageable-4333 
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Schůzka č. 8 - Dosavadní výsledky mého učení  
 

Na úvod bude dobé zjistit, zda žáci ví, jaký je rozdíl mezi učením a vyučováním. 

Práce ve skupinách – domluvit se mezi sebou a říci, zda je rozdíl mezi učením a vyučování a pokud ano, 

ta jaký? 

 

Následně pedagog dovysvětlí rozdíly v pojmech. 

 

Učení - je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. 

Učením se u lidí i u některých živočichů rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, 

takže může vzniknout i předávaná (tradovaná) kultura, odlišná v různých společnostech. Jsou to tedy 

veškeré behaviorální a mentální změny, které jsou důsledkem životních zkušeností. Tedy ne všechny 

změny jsou učení - jako například zrání (dorůstají tkáně). Učení jsou změny vznikající na základě 

interakce s okolím. 

 

Vyučování - vymezuje činnost učitele, který realizuje, organizuje a řídí činnost žáků. Je to oboustranný 

proces učitel x žák.  

 

 

Trochu si zalovíte ve své paměti. Pokuste se zamyslet, co jste se v určitém věku naučili. 

(podklady viz. pracovní list) 

 

 

Skupinová práce – ve skupinách si srovnejte, jestli najdete společné činnosti, kterým jste se v určitém věku 

naučili. Pokud jste takové našli, proč si myslíte, že to tak je? – vedení diskuse na společné vývojové rysy. 

Sumarizace může být i na tabuli nebo flipchartu. 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zku%C5%A1enost
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1vyk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Znalost
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chov%C3%A1n%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tradice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kultura
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Aktivita: Jsem, umím, mám 

Prázdný arch papíru A4 si rozdělte na tři části. Do horní napište: Jsem, do střední Umím, do spodní Mám. 

Pak k těmto slovům napište jedno ze svých mínění o sobě. Např.: Jsem dobrý fotbalista, Umím rozesmát 

kamarády, Mám fotografickou paměť.  

Následně si připnou žáci list papíru na záda a postupně jim ostatní dopisují, co si o nich myslí. Důležité je, 

aby vše bylo pozitivní. Pak si to sami přečtou – nechat čas i na vstřebání informací a prožitek. 

 

 

 

Co byste se chtěli v životě naučit a co proto musíte udělat?  

Viz. Pracovní list 

 

Na závěr malá rekapitulace: v malém dotazníku doplňte  

 

1. Na schůzkách jsem se dosud naučil: 

2. Myslím, že se mi v životě bude hodit, že umím: 

3. O spolužácích jsem se dověděl: 

4. Zajímavé bylo, když  

5. Mým úspěchem bylo  

6. Teď je mým problémem  

7. Kdybych byl učitelem, tak bych  

8. Očekávám od spolužáků, že  

9. Na skupině bychom měli také mluvit o: 
 

  

Jsem… 

 

Umím… 

 

Mám … 

 

 



 
 

64 

Pracovní list: Dosavadní výsledky mého učení 

 

Co jsem se všechno naučil/a ve věku: 

1.  0 – 1 rok (např. sedět, chodit, smát se….) 

 

 

 

2. 1 – 6 let (např. jezdit na kole, hrát si s kamarády ….) 
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3.   6 – 15 let (např. číst, psát, počítat, hrát fotbal ….) 

 

 

4. nyní umím.…    
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Teď se zamysli nad otázkou 

 

Co bych se chtěl ještě v životě naučit         Co proto musím udělat 
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Na závěr doplň následující tvrzení 

1. Na schůzkách jsem se dosud naučil: 

 

2. Myslím, že se mi v životě bude hodit, že umím: 

 

3. O spolužácích jsem se dověděl: 

 

4. Poučil jsem se, že: 

 

5. Zajímavé bylo, když: 

 

6. Mým úspěchem bylo: 

 

7. Teď je mým problémem: 

 

8. Kdybych byl učitelem, tak bych: 

 

9. Očekávám od spolužáků, že: 

 

10. Na skupině bychom měli také mluvit o: 
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Schůzka č. 9 – Sebehodnocení 
Od mala slyšíme od rodičů, sourozenců, prarodičů, kamarádů 

jací jsme, jestli jsme šikovní nebo nešikovní, zlobiví nebo hodní.  

A tak jsme si na to zvykli, že až do puberty moc nad tím nepřemýšlíme 

a většinou vidíme sami sebe očima rodičů, učitelů a kamarádů. 

Pak se ale něco v nás zlomí a o jejich hodnocení nestojíme a je  

důležité, co si o sobě myslíme my sami.  

Právě z vlastních zkušeností s hodnocením ostatních se buď  

přeceňujeme, podceňujeme nebo se vidíme, jací skutečně jsme. 

 

Úvodní aktivita: Co bych byl/a, kdybych byl/a… 

 

1. zvíře   …………………………………………………………………………………………………………….. 

   charakteristika  proč   …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. barva  …………………………………………………………………………………………………………….. 

   charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. jídlo   …………………………………………………………………………………………………………….. 

   charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. auto   …………………………………………………………………………………………………………….. 

    charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. slavná osoba                …………………………………………………………………………………………………………….. 

    charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Modifikace aktivity: Co by to bylo, kdyby to bylo 

Hra je tak trochu psychologická, poznávací. Jeden hráč se vzdálí a ostatní ze svého kruhu vyberou 

někoho (velmi zajímavé je vybrat hádajícího, takže hádá sám sebe), koho bude hádat. Poté vybraného 

hráče přivolají a hra začíná. Hádající hráč může klást otázky typu: "Co by to bylo, kdyby to byl (např. 

strom, květina, barva atd.)". Na každou otázku musí všichni ostatní hráči včetně hádaného odpovědět. 

Podle výstižnosti otázek i odpovědí si vytvoří hádající hráč určitou představu, o koho jde. Pak se může 

optat: "Je to ...?" Pokud uhádl, zařazuje se mezi ostatní hráče. Pokud neuhádl, má ještě dva pokusy. 

Když neuhádne ani potřetí, ostatní mu sdělí, o koho jde, cennější je ale vlastní poznání. Hra je přínosná 

i pro hádaného hráče, neboť podle odpovědí ostatních může soudit, co si o něm myslí a jak na ně 

působí, což někdy může být v ostrém rozporu s jeho sebehodnocením.  

Obr. 10 
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Moje mozaika sebe sama (modifikace JOHARI okna) 

Viz. pracovní sešit. 

Poskládejte si svoji mozaiku o sobě. Přečtěte si následující tvrzení v puzzlích a zaznamenejte do 

čtverce v puzzle své odpovědi následujícím způsobem: 

1 = naprosto nesouhlasím 2 = nesouhlasím 3 = souhlasím  4 = naprosto souhlasím  

 

Vyhodnocení:  

Sečtěte součet bodů pro položky 1 - 5 …………………….. . Tento součet představuje linii vašeho 

sebepoznání. Do obrázku ji zakreslíte tak, že na ose sebepoznání najdete příslušnou hodnotu, vytyčíte 

bod a z něj vedete vodorovnou čáru. Sečtěte součet bodů pro položky 6 - 10 ................... . Tento součet 

představuje linii vaší potřeby zpětné vazby. Do obrázku ji zakreslíte tak, že na ose potřeby zpětné vazby 

najdete příslušnou hodnotu, vytyčíte bod a z něj vedete kolmici. 

 

Reflexe: Jak jste spokojeni s tím, co vám vyšlo? 

               Souhlasíte s tím nebo si myslíte něco jiného? 

 

A trochu nadsázky, jakou nálepku byste si dali sami sobě?  

 

 
Zpracováno dle: http://www.tiskatka.cz/motivacni-razitka/83-pis-lepe-humorne-motivacni-razitko.html 
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No a na závěr několik otázek k zodpovězení: 

Ve škole je pro mne nejdůležitější: 

a) když mám hodně kamarádů 

b) když mám dobré známky, abych udělal rodičům radost 

c) když mě učitelé chválí 

d) jiná odpověď ………………………………………………………………. 

Klíčem k úspěchu jsou: 
 

a) peníze 

b) vzdělání 

c) známosti 

d) jiná odpověď ………………………………………………………. 

 

Rodiče mi často říkají: 
 

a) musíš se snažit 

b) uč se, jak nejlépe to umíš 

c) mohl bys být lepší 

d) jiná odpověď ………………………………………………………………. 

 

Když se mi něco podaří, mám často: 
 

a) obrovskou radost 

b) nic to se mnou nedělá 

c) jiná odpověď ………………………………………………………………. 

 

Doma jsem často: 
 

a) veden k tomu, abych se učil 

b) kontrolován, zda mám vypracované úkoly do školy 

c) jiná odpověď ………………………………………………………………. 
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Kdybych chytil zlatou rybku, která mi může splnit tři přání, chtěl bych: 
 

a) mít hodně kamarádů 

b) mít hodně peněz 

c) mít ve škole samé jedničky 

d) mít vlivné známosti 

e) mít bezvadné rodiče 

f) jiná odpověď ……………………………………………………………….. 

Pracovní list: Sebehodnocení 

 

Od mala slyšíme od rodičů, sourozenců, prarodičů, kamarádů 

jací jsme, jestli jsme šikovní nebo nešikovní, zlobiví nebo hodní.  

A tak jsme si na to zvykli, že až do puberty moc nad tím nepřemýšlíme 

a většinou vidíme sami sebe očima rodičů, učitelů a kamarádů. 

Pak se ale něco v nás zlomí a o jejich hodnocení nestojíme a je  

důležité, co si o sobě myslíme my sami.  

Právě z vlastních zkušeností s hodnocením ostatních se buď  

přeceňujeme, podceňujeme nebo se vidíme, jací skutečně jsme. 

 

Co bych byl/a, kdybych byl/a… 

 

1. zvíře   …………………………………………………………………………………………………………….. 

   charakteristika  proč   …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. barva  …………………………………………………………………………………………………………….. 

   charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

3. jídlo   …………………………………………………………………………………………………………….. 

   charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

4. auto   …………………………………………………………………………………………………………….. 

    charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

5. slavná osoba                …………………………………………………………………………………………………………….. 

    charakteristika proč …………………………………………………………………………………………………………….. 

  

Obr. 10 
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 Moje mozaika sebe sama (modifikace JOHARI okna) 

Poskládejte si svoji mozaiku o sobě. Přečtěte si následující tvrzení a zaznamenejte (zakroužkujte) své 

odpovědi následujícím způsobem: 

1 = naprosto nesouhlasím 2 = nesouhlasím 3 = souhlasím 4 = naprosto souhlasím 

 

Svůj názor na věc byste měl/a dát každému najevo bez ohledu na to, zda je to kontroverzní 

nebo ne. 1 2 3 4 

Při konfliktu je nejlepší dát druhé osobě najevo, co cítíte. 1 2 3 4 

Jestli nevíte, jak něco udělat, nebo nevíte, o co jde, měli byste to bez obavy přiznat. 1 2 3 4 

Měli byste dát lidem otevřeně najevo, jestliže si myslíte, že to co dělají, není správné 

ani vhodné. 1 2 3 4 

Je správné říct svým kolegům o svých osobních problémech, pokud to může ovlivnit 

vzájemnou spolupráci. 1 2 3 4 

Měli bychom vyžadovat i po ostatních, aby své názory prezentovali ostatním, i když si 

nejsou jimi jisti. 1 2 3 4 

Zpětná vazba, která může zlepšit výkonnost, by se měla vyžadovat od každého, i když 

může být nepříjemná. 1 2 3 4 

Jestli vám někdo neříká vše, měli byste na něj tlačit tak dlouho, dokud to z něj 

nedostanete. 1 2 3 4 

Jestliže mají lidé problémy vyjádřit se, měli byste jim s vyjádřením pomoci, i když se to 

zdá trapné. 1 2 3 4 

V případě, že se vám někdo začne vyhýbat a cítí se ve vaší přítomnosti nejistě, měli 

byste jít ihned za ním a zjistit, co se stalo. 1 2 3 4 

 

Vyhodnocení: 

Sečtěte součet bodů pro položky 1 - 5 …………………….. . Tento součet představuje linii vašeho 

sebepoznání. Do obrázku ji zakreslíte tak, že na ose sebepoznání (Já vím…) najdete příslušnou hodnotu, 

vytyčíte bod a z něj vedete vodorovnou čáru. Sečtěte součet bodů pro položky 6 - 10 ................... . 

Tento součet představuje linii vaší potřeby zpětné vazby (Ty víš). Do obrázku ji zakreslíte tak, že na ose 

potřeby zpětné vazby najdete příslušnou hodnotu, vytyčíte bod a z něj vedete kolmici. 
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               Aréna - leží to, čeho si je vědom daný jedinec a co o něm vědí i druzí. Je to extrovertní        

               část našeho já – „co na srdci to na jazyku“. Žádné tajnosti před okolím a upřímný pohled do 

zrcadla. Vytknout mu sice lze určitou povrchnost, jak pohledů, tak i závěrů z nich vyvozovaných.  

Lidé zde pevně zakotvení se cítí „být v pořádku“. Totéž předpokládají u druhých.  

 

                 Reportér -„neznámý“ vychází z existence tzv. slepých míst - to je těch, jež si sami   

                 neuvědomujeme. Vidí a vnímají je ale ostatní. „Pro pravdu se lidé nejvíc zlobí“, alespoň se 

to traduje. Ostatně jeden z dnes již nežijících klasiků české psychologie prof. Zdeněk Matějček rád 

říkával: “Lhát se nemá, ale není nutno vždy říkat celou pravdu“. 

Bývá nazýván „slepý prostor“. Na první pohled by zde bylo možno citovat okřídlené: 

Blahoslavení chudí duchem neboť oni nevědí, co činí“. Ve skutečnosti je právě v této konstelaci vše 

mnohem složitější. Většina nepatří mezi duchem chudé. Mnozí z nich mají intelekt nadprůměrný ba 

dokonce výrazně nadprůměrný. Problémy mají v sociálních vztazích. Nepřiznají si svůj podíl. Oni jsou 

O. K. Ve své mysli O. K. Ostatní jsou v nepořádku.  

       Je to neznámý prostor. Patří sem motivy jednání ukryté tak důkladně, že o nich nevím 

já sám ani nikdo jiný. Zahrnout sem lze i „skrytý talent“ - nerozvinutý lidský potenciál. Nelze 

odhadnout, zda a kdy se objeví. Možná se neobjeví nikdy. 
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A trochu nadsázky, jakou nálepku byste si dali sami sobě?  

Zpracováno dle: http://www.tiskatka.cz/motivacni-razitka/83-pis-lepe-humorne-motivacni-razitko.html 

 

Na závěr několik otázek k zodpovězení a k zamyšlení. Zakroužkujte si tvrzení, se kterými 

souhlasíte. 

Ve škole je pro mne nejdůležitější: 

a) když mám hodně kamarádů 

b) když mám dobré známky, abych 

udělal rodičům radost 

c) když mě učitelé chválí 

d) jiná odpověď 

………………………………………………….. 

 

Klíčem k úspěchu jsou: 
 
a) peníze 

b) vzdělání 

c) známosti 

d) jiná odpověď 

…………………………………………………….. 

 

Rodiče mi často říkají: 
 

a) musíš se snažit 

b) uč se, jak nejlépe to umíš 

c) mohl bys být lepší 

d) jiná odpověď 

…………………………………………… 

 

Když se mi něco podaří, mám 
často: 
 

a) obrovskou radost 

b) nic to se mnou nedělá 

c) jiná odpověď 

…………………………………………………… 

 

Doma jsem často: 
 

a) veden k tomu, abych se učil 

b) kontrolován, zda mám 

vypracované úkoly do školy 

c) jiná odpověď 

……………………………………………………

…………. 

 

Kdybych chytil zlatou rybku, která 
mi může splnit tři přání, chtěl 
bych: 
 

a) mít hodně kamarádů 

b) mít hodně peněz 

c) mít ve škole samé jedničky 

d) mít vlivné známosti 

e) mít bezvadné rodiče 

f) jiná odpověď 

…………………………………………………… 
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Schůzka č. 10 - Jaký (jaká) vlastně jsem? 
 

 

Máme před sebou závěrečnou schůzku. V průběhu roku jsme se snažili odpovědět si na různé otázky 

týkající se komunikace, kamarádství, ale především jsme se snažili o to, abychom porozuměli sami 

sobě. Poslední schůzka je jakýmsi ohlédnutím a shrnutím toho, co o sobě víme a co jsme se o sobě 

dověděli. 

 

Brainstorming – ptáme se žáků: Jak se cítili na schůzkách v průběhu celého roku? 

                                                          Cítili se jinak na první schůzce než teď? 

                                                          Co nejvíce ze schůzek oceňují? 

                                                          Co jim vadilo? Co by změnili? 

 

Aktivita: Vyplň svou myšlenkovou mapu 

Žáci vyplní v pracovním listě myšlenkovou mapu, po vyplnění diskuse – každý může z mapy sdělit, co 

chce. Myšlenková mapa viz. pracovní list. 

Kresba erbu  

Erb je barevné grafické znamení, které označuje konkrétní osobu, respektive rod. Vytvořte si svůj 

vlastní erb podle návodu. (připravit barevné pastelky) 

1. pole – kresbou vyjádři svůj největší úspěch za poslední rok 

2. pole – kresbou vyjádři svůj nejšťastnější okamžik za poslední rok 

3. pole – kresbou vyjádři něco, v čem vynikáš 

4. pole – kresbou vyjádři nejdůležitější událost ve tvém životě 

5. pole – napiš 3 slova, která tě charakterizují  

Použij barevné pastelky  

Vzor erbu v pracovním listě 

Pozorně si přečti následující tvrzení. Poté vyber 5 tvrzení, která považuješ za nejdůležitější. 

Mají všichni ve třídě stejný názor? Diskuse 

 

1. Jsem spokojený s tím, jak žiji. 

2. Dovedu se ovládat.  

3. Mám větší starosti, než jiní lidé. 

4. Často se nemohu rozhodnout. 

5. Mám obavy z toho, co mě po škole čeká. 

6. Záleží mi na tom, jak mě posuzují a hodnotí druzí. 
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7. Snažím se dělat svým rodičům radost. 

8. Stává se mi, že vůbec neumím použít své znalosti ve chvíli, kdy to potřebuji. 

9. Nemám rád, když se věci vyvíjejí jinak, než bylo naplánováno.  

10. Často mám pocit, že mi učitelé nerozumí. 

11. Občas nepřemýšlím a nechám se ovlivnit kamarády k činnostem, které mi komplikují život.  

12. Dost často zmatkuji, místo abych hledal v závažnějších situacích řešení. 
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Pracovní list: Jaký (jaká) vlastně jsem? 

Vytvoř si vlastní myšlenkovou mapu 

Vytvoř si svůj osobní erb. Do jednotlivých polí nakresli obrázky podle tohoto zadání: 

 

1. pole – kresbou vyjádři svůj největší úspěch za poslední rok 

2. pole – kresbou vyjádři svůj nejšťastnější okamžik za poslední rok 

3. pole – kresbou vyjádři něco, v čem vynikáš 

4. pole – kresbou vyjádři nejdůležitější událost ve tvém životě 

5. pole – napiš 3 slova, která tě charakterizují  
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Pozorně si přečti následující tvrzení. Poté vyber 5 tvrzení, která považuješ za nejdůležitější. 

Mají všichni ve třídě stejný názor? 

 

1. Jsem spokojený s tím, jak žiji. 

2. Dovedu se ovládat.  

3. Mám větší starosti, než jiní lidé. 

4. Často se nemohu rozhodnout. 

5. Mám obavy z toho, co mě po škole čeká. 

6. Záleží mi na tom, jak mě posuzují a hodnotí druzí. 

7. Snažím se dělat svým rodičům radost. 

8. Stává se mi, že vůbec neumím použít své znalosti ve chvíli, kdy to potřebuji. 

9. Nemám rád, když se věci vyvíjejí jinak, než bylo naplánováno.  

10. Často mám pocit, že mi učitelé nerozumí. 

11. Občas nepřemýšlím a nechám se ovlivnit kamarády k činnostem, které mi komplikují život.  

12. Dost často zmatkuji, místo abych hledal v závažnějších situacích řešení. 

 

 

Obr. 11 
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Příloha č.1 

Náměty her 
Hadači 

Vybereme si "vedoucího hry" a "tři ha-dače". Hadači vyjdou z místnosti. Vedoucí hry si domluví s 

hráči, jaké zaměstnání budou napodobovat. Zhruba si také vyjasní, které pohyby jsou pro to 

zaměstnání nejtypičtější, jak je třeba ho napodobit. Zavoláme prvního hadače. Vybere si jed-noho 

hráče, který mu předvede domluvené zaměstnání znameními, hrou, beze slov. Pak zavoláme druhého 

hadače, kterému první hadač předvede zaměstnání, rovněž beze slov. Nakonec to třetímu hadači 

před-vede ten druhý. Třetí hadač musí říct, o jaké zaměstnání šlo. Uhodne-li, zvítězili hadači a musí se 

vybrat noví. Když neuhodne, hadači zůstávají stejní a hra pokračuje napodobenim jiného zaměstnání.  

 

Uhodni náladu 

Jedna skupina zůstane v místnosti, ostatní poodejdou. Skupina se domluví, že bude znázorňovat tváří, 

pohyby apod. určitou náladu. Zatímco se takto tváří, zavoláme ostatní, kdož mají náladu uhodnout.  

 

Pantomima dvojic 

Hra je postavena na umění předání informace pohybem i na schopnosti zrekonstruovat z kusých 

informací co nejvýstižnější příběh. Prvnímu zástupci z dvojice hráčů je předložena určitá historka a 

jeho úkolem je předvést ji svému partnerovi pantomimicky natolik přesně, aby ji dokázal co nejlépe 

popsat. Společnost se obyčejně baví jednak způsobem předvádění, jednak i tím, jaké skutečnosti se 

druhému při ukázce vybavily a jak celou historku interpretoval. Doporučujeme vybírat historky těžko 

proveditelné a předveditelné a samy o sobě humorné (např. lyžování na Sahaře, pastevec sobů, cesta 

vlakem do Tater apod.) Jedno téma lze dát více dvojicím, poslat je do vedlejší místnosti a potom 

porovnávat více způsobů, jak lze jeden a tentýž příběh předvést.  

Programování 

Úkolem hráčů je boj o svou roli. Vybereme dva hráče nebo zájemce, kteří však hru neznají a každého 

naprogramujeme: určíme mu konkrétní roli, kterou si musí přes všechna naléhání a vlivy udržet. 

Důležité je, že každého naprogramujeme zvlášť tak, aby o tom nevěděli, co kdo dostal za roli. Vtip hry 

spočívá v tom, že každého naprogramujeme stejně a hráči se snaží udržet si svou roli stůj co stůj. Jde 

o to, kdo bude mít větší schopnost si roli uhájit, kdo nepodlehne - kdo zůstane s tím, co měl 

naprogramovaného a naopak. Například: v restauraci se sejdou dva lidé, kteří jsou naprogramováni 

takto: "Ten druhý si o sobě myslí, že je psychiatr, ale je blázen. Snaž se ho taktním způsobem dostat 

do psychiatrické léčebny." Nebo: nedělní ráno, novomanželé jsou ještě v posteli, oba mají hlad, ale 

ani jednomu se nechce vstát a udělat něco k snídani. Každý je naprogramován: "Přesvědč svého 

partnera, ať jde uvařit snídani, ale nedej najevo, že jsi to ty, kdo má hlad." 


