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Teď už vím, co 

potřebuji 
 

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

zkoušky 

Vhodný pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 

http://spc-info.upol.cz/profil/?p=446 

 

2. Modifikovaná verze interaktivního programu „Vím, co potřebuji“? 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 
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(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.  

 

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 list 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 
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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 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.  

 

 

  

Zdroj: NĚMEC, Jiří, Ivana BODLÁKOVÁ a Zora KUDRNOVSKÁ. Vím, 
co potřebuji? Praha: Eteria, 2007.  
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Schůzka č. 1 - Potřeby 
 

Všichni lidé mají nějaké potřeby. Právě jejich nenaplnění a touha po jejich naplnění jsou hnacími 

motivy, které nás vedou k aktivní činnosti. Asi nejvíce používaným modelem lidských potřeb je od 

p. Maslowa.  

 

Potřeby seřadil do několika stupňů v pyramidě. Podle něj není možné naplňovat potřeby na 

přeskáčku. Vždy si naplňujeme potřeby od nejníže postavených potřeb v pyramidě. Pokud například 

nemáme uspokojenou potřeby fyzické, nemáme potřebu naplnit potřebu bezpečí a vyšší.  

Pozn. Při motivačním vstupu neuvádět příklady potřeb. 

 

Aktivita: „Vymění se všichni, kdo stejně jako já …“  

Sedni si do kruhu na podložku. Jeden žák jde doprostřed kruhu. Jeho podložku odstraníme. Žák 

uprostřed má za úkol zadat, kdo si mezi sebou vymění místa. Začne formulací: „ Vymění se všichni, 

kdo stejně jako já ještě nikdy…“. Na tento povel máš za úkol, když se tě to týká, vyměnit si místo, 

ale musíš přejít přes střed kruhu. Na jednoho nezbude podložka – ten zůstane uprostřed a stejným 

způsobem vyzývá ostatní, aby si vyměnili místo.  

Cíl: aktivovat žáky, zábavnou formou rozsadit Ty, kteří sedí neustále vedle sebe, rozvoj empatie 

Pomůcka: podložka na sezení, židle 

  

Zdroj: převzato z https://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/2/ 
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Jaké má vlastně člověk potřeby? Zamyslete se ve skupině a zapište do pyramidy v pracovním sešitě.  

 

Prezentace příkladů vedoucími skupinek, diskuse 

 

Vyplňte si sami pro sebe dotazník uvedený pod názvem, „Můj vnitřní svět“. Při dodržení potřebné 

dávky upřímnosti k sobě samému možná odhalíte něco, co Vám dosud unikalo. 

 

Můj vnitřní svět 

 

Instrukce: Na uvedené výroky odpovídejte buď ANO, nebo NE. Odpověď, pro kterou jste se rozhodli, 

                  zakroužkujte.  

 

1. Někdy mívám pocit, že mi chce někdo ublížit.    ANO NE 

2. Věřím si, jsem otevřený ve vztazích k lidem.     ANO NE 

3. Mám hodně přátel.        ANO NE 

4. Myslím si, že mě mají lidé rádi.      ANO NE 

5. Nedávno se mi něco povedlo a já měl z toho radost.    ANO NE 

6. V životě jsem často úspěšný.       ANO NE 

7. Vím, v čem jsem opravdu dobrý.      ANO NE 

8. Zatím nemám jasnou představu o tom, jak bych chtěl v budoucnu  ANO NE  

žít a čeho bych chtěl dosáhnout.  

 

 Pokud jste uvedený úkol splnili, přijměte pochvalu. Vaše odpovědi by vás měly inspirovat 

k zamyšlení. Pokud jste ke všem uvedeným výrokům zvolili odpověď ANO, zdá se, že je vše 

v pořádku. Pokud jste u některých položek zvolil NE, přemýšlejte, diskutujte s pedagogem, se 

spolužáky o jednotlivých výrocích.  

 

 

Zdroj: vlastní zpracování dle https://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/2/ 
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Aktivita: Plavba lodí 

Zadání: Představ si, že vyplouváš s lodí na týdenní plavbu. Celý čas strávíš pouze na moři bez 

možnosti zakotvit v přístavu. Zamysli se, co je pro tebe důležité abys přežil a zapiš do pracovního 

listu. 

Pomůcky: obrázky, papír, tužka 

Reflexe: 

 Proč sis vybral právě tyto věci? 

 Co bylo zbytečné vzít sebou? 

 Co bys nejvíce postrádal? 

 Zkus seřadit věci podle důležitosti? 

 

Cílem užití dotazníku je, aby se každý žák zamyslel nad tím, co cítí a prožívá, či jak vnímá sám sebe 

ve vztahu k jeho sociálnímu okolí.  

 

Já a mé sociální okolí  

Instrukce. Zakroužkuj známku jako ve škole z hodnotící škály. 

Hodnotící škála: 

1 – skvěle, opravdu velmi dobře 

2 – celkem dobře, ale mohlo by to být lepší 

3 – nic moc, ale nestěžuju si 

4 – dost špatně, ale mohlo by být hůř 

5 – mizerně, je to k nevydržení 

 

V poslední době se cítím: 

 

a) v rodině      1  –  2  –  3  –  4  -  5 

b) ve škole      1  –  2  –  3  –  4  -  5 

c) ve třídě mezi spolužáky    1  –  2  –  3  –  4  -  5 

d) mezi kamarády mimo školu 

(ve sportovním klubu, zájmové organizaci apod.) 1  –  2  –  3  –  4  -  5 

e) v partě, v níž trávím volný čas   1  –  2  –  3  –  4  -  5 

f) v jiné sociální skupině (vypiš jaké)   1  –  2  –  3  –  4  -  5 
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Zároveň se nabízí ještě jedna otázka. Co asi potřebují moji nejbližší?  

 

Je známo, že myšlení, cítění a jednání každého člověka ovlivňuje kvalitu mezilidských vztahů, do 

kterých vstupuje. Každý se tedy může pokusit vytvářet ve svém nejbližším okolí příznivou 

atmosféru. Často stačí malý dárek, který druhého potěší, úsměv, který nic nestojí, povzbuzující SMS, 

nezištná pomoc druhému, ochota naslouchat těm, kteří to zrovna potřebují apod.  

 

Čím byste potěšili mámu, tátu, sourozence, kamaráda (kamarádku), někoho jiného. 

Zaznamenejte do pracovního listu. 

 

Pokud máte nápady zaznamenané, nic vám nebrání v tom, abyste se osob uvedených v seznamu 

zeptali na to, co by jim udělalo radost. To, co vám odpoví, porovnejte se svými nápady, které jste si 

zapsali. Možná vás čekají zajímavá překvapení.  
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Pracovní list: Potřeby 

Vážení přátelé, 

přemýšleli jste někdy nad tím, jak vás posuzují a hodnotí lidé z vašeho blízkého okolí? Jak vás vidí 

rodiče, učitelé, spolužáci či jiné osoby, s nimiž jste často ve styku? Máte pocit, že se snaží zařadit 

vás do nějaké přihrádky úspěšného či neúspěšného, hodného či neposlušného jedince? Víte, je to 

normální ve vztazích mezi lidmi. Pokud se vám daří naplňovat očekávání jiných lidí a cítíte se 

příjemně na cestě za svými úspěchy, nech to tak, jak to je. Často se ale stává, že člověk se pod tlakem 

svého okolí těžko vyrovnává sám se sebou. Za těchto okolností nebývá jednoduché objevit příčiny 

a předvídat následky svého chování. Hlavou se mu honí mnoho otázek, na které se těžko hledají 

odpovědi.  

Jakých otázek? 

Tak tedy například:  

 Dělám vše, co mohu, abych byl úspěšný, tak proč se mi to stále nedaří? 

 Najdu někdy opravdového kamaráda, kterému mohu věřit a na kterého se budu moci 

spolehnout? 

 Proč se rodiče zajímají jen o to, co se mi nedaří? 

 Jaké povolání mi bude nejlépe vyhovovat vzhledem k mým potřebám a schopnostem? 

 

Už jste si někdy položili některou z uvedených otázek? Pokud ANO, našli jste uspokojující 

odpověď? Zdaleka to není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Přesto stojí za to 

se o to pokusit.  
 

Jaké jsou mé skutečné potřeby? 
 

Čeho chci v životě dosáhnout? 
 

V čem jsem dobrý? 
 

Rozumím sám sobě? 
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Potřeby 

 

Všichni lidé mají nějaké potřeby. Právě jejich nenaplnění a touha po jejich naplnění jsou hnacími 

motivy, které nás vedou k aktivní činnosti. Asi nejvíce používaným modelem lidských potřeb je od 

p. Maslowa.  

 

Jaké má vlastně člověk potřeby? Zamyslete se ve skupině a zapište do pyramidy v pracovním 

sešitě.  

 

Vyplň si sám pro sebe dotazník uvedený pod názvem, Můj vnitřní svět“. Při dodržení potřebné dávky 

upřímnosti k sobě samému možná odhalíš něco, co Ti dosud unikalo. 

  

Zdroj: vlastní zpracování dle https://www.filosofie-uspechu.cz/maslowova-pyramida-lidskych-potreb/2/ 
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Můj vnitřní svět 

 

Instrukce: Na uvedené výroky odpovídej buď ANO, nebo NE. Odpověď, pro kterou ses rozhodl, 

                   zakroužkuj.  

 

1. Někdy mívám pocit, že mi chce někdo ublížit.     ANO NE 

 

2. Věřím si, jsem otevřený ve vztazích k lidem.     ANO NE 

 

3. Mám hodně přátel.        ANO NE 

 

4. Myslím si, že mě mají lidé rádi.       ANO NE 

 

5. Nedávno se mi něco povedlo a já měl z toho radost.    ANO NE 

 

6. V životě jsem často úspěšný.       ANO NE 

 

7. Vím, v čem jsem opravdu dobrý.      ANO NE 

 

8. Zatím nemám jasnou představu o tom, jak bych chtěl v budoucnu  ANO NE  

žít a čeho bych chtěl dosáhnout.  

 

 

Pokud jsi uvedený úkol splnil, přijmi pochvalu. Tvé odpovědi by Tě měly inspirovat k zamyšlení. 

Pokud jsi ke všem uvedeným výrokům zvolil odpověď ANO, zdá se, že je vše v pořádku. Pokud jsi u 

některých položek zvolil NE, přemýšlej, diskutuj s učitelem, se spolužáky o jednotlivých výrocích.  
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Plavba lodí 

Představ si, že vyplouváš s lodí na týdenní plavbu. Celý čas strávíš pouze na moři bez možnosti 

zakotvit v přístavu. Zamysli se, co je pro tebe důležité abys přežil a zapiš do lodi. 

 

 

  

Zdroj: vlastní zpracování  
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Já a mé sociální okolí  

 

Instrukce. Zakroužkuj známku jako ve škole z hodnotící škály. 

 

Hodnotící škála: 

1 – skvěle, opravdu velmi dobře 

2 – celkem dobře, ale mohlo by to být lepší 

3 – nic moc, ale nestěžuju si 

4 – dost špatně, ale mohlo by být hůř 

5 – mizerně, je to k nevydržení 

 

V poslední době se cítím: 

 

a) v rodině      1  –  2  –  3  –  4  -  5 

 

b) ve škole      1  –  2  –  3  –  4  -   5 

 

c) ve třídě mezi spolužáky    1  –  2  –  3  –  4  -  5 

 

d) mezi kamarády mimo školu 

(ve sportovním klubu, zájmové organizaci apod.) 1  –  2  –  3  –  4  -  5 

 

e) v partě, v níž trávím volný čas   1  –  2  –  3  –  4  -  5 

 

f) v jiné sociální skupině (vypiš jaké)   1  –  2  –  3  –  4  -  5 

 

Zároveň se nabízí ještě jedna otázka. Co asi potřebují moji nejbližší?  

 

Je známo, že myšlení, cítění a jednání každého člověka ovlivňuje kvalitu mezilidských vztahů, do 

kterých vstupuje. Každý se tedy může pokusit vytvářet ve svém nejbližším okolí příznivou 

atmosféru. Často stačí malý dárek, který druhého potěší, úsměv, který nic nestojí, povzbuzující SMS, 

nezištná pomoc druhému, ochota naslouchat těm, kteří to zrovna potřebují apod.  
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Čím bys potěšil: 
 

 Mámu 

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

 

 Tátu 

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

 

 Bratra 

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

 

 Sestru 

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

 

 Kamaráda/(kamarádku) 

 

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

 

 Někoho jiného 

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

 

Pokud máš nápady zaznamenané, nic Ti nebrání v tom, aby ses osob uvedených v seznamu zeptal 

na to, co by jim udělalo radost. To, co Ti odpoví, porovnej se svými nápady, které sis zapsal. Možná 

Tě čeká zajímavé překvapení.  
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Schůzka č. 2 - Schopnosti 
 

V psychologii se schopnosti obecně vymezují jako souhrn předpokladů jednotlivých duševních 

funkcí k určité činnosti (vyřešení problému, orientace v situaci a odpovídající reagování na její 

podmínky atd.). Schopnosti jsou tedy tím faktorem, který rozhoduje o úrovni výkonů jedince. 

Při stejném učení a motivaci je  různá míra schopností příčinou odlišného výkonu v dané činnosti u 

dvou osob 

Jaké může mít člověk schopnosti? 

Uveď příklady a zapiš na papír. Když už Tě nic nenapadá, pošli papír spolužákovi. Další žák doplní a 

opět pošle dalšímu. Postupně se všichni vystřídají.  

Společné vyhodnocování odpovědí - brainstorming 

 

Jak jste pozorní a vnímaví si zkusíte ve hře ,,Najdi botu“ 

Vytvořte dvojice. Stoupněte si ve dvojici čelem k sobě a 30 vteřin se dívejte navzájem do očí. Pak 

jeden z dvojice odejde na pokyn vedoucího hry za dveře. Ti, co zůstali uvnitř, si sednou a zují si 

přezůvky, které odloží na hromadu na konci místnosti. Vedoucí hry zavolá hráče za dveřmi zpět do 

místnosti. Jejich úkolem je najít správné přezůvky a správně obout sedícího člena dvojice. Nikdo 

nesmí mluvit. Sedící hráč může pouze pohyby hlavy dát najevo, že je obutý správně (že má správné 

přezůvky) a boty se musí nosit jen po jedné. Pokud není správně obutý, musí hledat další řešení, 

dokud nedojde ke správnému obutí. Vyhrává ten, kdo první obuje svého spoluhráče.  

Cíl: energizér, vtipným způsobem připravit žáky na další spolupráci 

Reflexe: Vzpomněl sis hned, jaké boty měl Tvůj spoluhráč? 

                 Dařila se Ti komunikace se spoluhráčem/kou)? 
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Možná se zamyslíš i nad tím, zda Tvé výkony ve škole i mimo školu odpovídají Tvým schopnostem. 

 

Je známo, že samotné schopnosti často nestačí k tomu, aby člověk dosahoval takových výkonů, 

které mu přinášejí radost. Důležité je i to, že musí chtít a že si musí věřit. V uvedeném dotazníku 

zakroužkuj tvrzení, se kterými souhlasíš.  

 

Dotazník 
 

Sebehodnocení, která mi mohou komplikovat život. 

 

1. Mám potřebné schopnosti k tomu, abych se pořádně naučil matematiku, češtinu, jazyky 

apod. 

 

2. Jsem šikovný, mohu se věnovat nějakému sportu. 

 

3. Jsem hudební antitalent, ale nevadí mi to. Zpívání mě baví a zpívám i na veřejnosti. 

 

4. Jsem otevřený a kamarádský, rád navazuji kontakty s ostatními. 

 

5. Jsem šikovný, ale někdy se mi také něco nepovede. 

 

6. Jsem plachý, je pro mě těžké navázat důvěrnější vztah. 

 

7. Jsem nepořádný, a tak se nikdo nemůže divit, že pořád něco hledám. 

 

8. Jsem zodpovědný a je na mne spolehnutí. 

 

9. Jsem ctižádostivý, snažím se dosáhnout svého, ale beru ohled na druhé.  

 

10. Nebojím se nikoho a ničeho, vždy si poradím a dosáhnu toho, čeho chci, bez ohledu na to, 

jaké použiji prostředky, a jestli někomu ublížím. 

 Pokud jsi ve výše uvedeném seznamu označil většinu z prezentovaných charakteristik, 

můžeš být sám se sebou spokojen, neboť Ti nic nebrání v tom, aby ses seberealizoval podle svých 

představ. Zřejmě se převážně věnuješ tomu, co Ti přináší radost a uspokojení.  
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Název hry: „ Pavučina vztahů“ 

Posaď se na židli tak, aby si se spolužáky utvořil kruh. Poté uchop počátek provázku a klubíčko pošli 

některému ze žáků spolu s poselstvím, které je vhodné doplnit vysvětlením, komu a proč klubíčko 

posíláš. Např.: „Klubíčko posílám Martině a přeji jí, aby zůstala vždycky tak usměvavá, jako je teď.“ 

Ten, kdo klubíčko příjme zahákne nebo si omotá provázek kolem prstu, aby utvořil napnutou linku 

s tím, od koho klubíčko přijal. Poté jej posílá dalšímu. Nakonec je celá skupina propojena sítí. 

Pomůcky: klubíčko, provázek 

Cíl: rozvíjet schopnost žáků předat si pozitivní zpětnou vazbu, podpořit pocit sounáležitosti se 

skupinou 

Reflexe: Přišlo k Tobě klubíčko od někoho, od koho jsi to nečekal? 

                Překvapilo Tě nějaké poselství? 

                Jsi spokojen s poselstvím, které jsi obdržel? 

                Vyjádřil někdo v poselství Tvé přání? 

 

 

Udělejte si malou inventuru ve svém myšlení. Odpovězte na otázky v pracovním listě: 

 

Nejraději mám ve škole tyto předměty: 
 

Jsem dobrý v těchto činnostech: 
 

Ve svém volném čase se věnuji především: 
 

Kdybych mohl povečeřet s některou ze známých osobností, určitě bych si vybral: 
 

Někdy musím dělat i věci, které mě nebaví, a to zejména: 
 

Na svých rodičích obdivuji především to, že jsou: 
 

Vážím si učitelů, kteří: 
 

Jako každý člověk chci být v životě úspěšný, myslím, že by se mi to mohlo podařit v těchto 

činnostech: 
 

Zda budeš v životě spokojený a úspěšný záleží jen na Tobě. 
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Odpověz si ještě na jednu otázku. Co všechno musíte udělat, abyste svého cíle dosáhl?  

 

Napiš svůj názor: 

 

Na závěr si zkus utvořit větu z následujících slov a vepiš do obdélníků v pracovním listě: 

(může být i jako skupinová práce) 

 

si vyslechni,  Ty!  z nich,  Názory  pouč se  druhých 

 

 věřit  avšak   musíš    v sebe 
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Pracovní list: Schopnosti 
 

Možná se zamyslíš i nad tím, zda Tvé výkony ve škole i mimo školu odpovídají Tvým schopnostem.  

 

Je známo, že samotné schopnosti často nestačí k tomu, aby člověk dosahoval takových výkonů, 

které mu přinášejí radost. Důležité je i to, že musí chtít a že si musí věřit. V uvedeném dotazníku 

zakroužkuj tvrzení, se kterými souhlasíš.  

 

 

Dotazník 
 

Sebehodnocení, která mi mohou komplikovat život. 

 

1. Mám potřebné schopnosti k tomu, abych se pořádně naučil matematiku, češtinu, jazyky 

apod. 

 

2. Jsem šikovný, mohu věnovat nějakému sportu. 

 

3. Jsem hudební anti talent, ale nevadí mi to. Zpívání mě baví a zpívám i na veřejnosti. 

 

4. Jsem otevřený a kamarádský, rád navazuji kontakty s ostatními. 

 

5. Jsem šikovný, ale někdy se mi také něco nepovede. 

 

6. Jsem plachý, je pro mě těžké navázat důvěrnější vztah. 

 

7. Jsem nepořádný, a tak se nikdo nemůže divit, že pořád něco hledám. 

 

8. Jsem zodpovědný a je na mne spolehnutí. 

 

9. Jsem ctižádostivý, snažím se dosáhnout svého, ale beru ohled na druhé.  

 

10. Nebojím se nikoho a ničeho, vždy si poradím a dosáhnu toho, čeho chci, bez ohledu na to, 

jaké použiji prostředky, a jestli někomu ublížím. 

 

 Pokud jsi ve výše uvedeném seznamu označil většinu z prezentovaných charakteristik, 

můžeš být sám se sebou spokojen, neboť Ti nic nebrání v tom, aby ses seberealizoval podle svých 

představ. Zřejmě se převážně věnuješ tomu, co Ti přináší radost a uspokojení.  
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Přesto si sám pro sebe raději udělej malou inventuru ve svém myšlení. Odpověz na uvedené 

otázky: 

 

Nejraději mám ve škole tyto předměty: 
 

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

Jsem dobrý v těchto činnostech: 
 

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

Ve svém volném čase se věnuji především: 
 

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

Kdybych mohl povečeřet s některou ze známých osobností, určitě bych si vybral: 
 

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

Někdy musím dělat i věci, které mě nebaví, a to zejména: 
 

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

Na svých rodičích obdivuji především to, že jsou: 
 

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

Vážím si učitelů, kteří: 
 

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

Jako každý člověk chci být v životě úspěšný, myslím, že by se mi to mohlo podařit v těchto 

činnostech: 
 

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

Zda budeš v životě spokojený a úspěšný záleží jen na Tobě. 
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Odpověz si ještě na jednu otázku. Co všechno musíš udělat, abys svého cíle dosáhl?  

 

Napiš svůj názor: 
 

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

 

Na závěr si zkus utvořit větu z následujících slov a napiš do obdélníku: 
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Schůzka č. 3 - Úspěchy 
 

 Občas bývá dobré podívat se zblízka na to, co člověk doposud dokázal. Udělej si tedy malou 

sondu do svých postojů a prožitků souvisejících s Tvými dosavadními úspěchy či neúspěchy. Určitě 

to bývá pro každého člověka poučné.  

 

Úvodní aktivita: Provlékání provázku 

Vytvořte čtyřčlenná družstva. Vašim úkolem bude co nejrychleji si provléct provázek pod vaším 

oblečením tak, aby procházel celým tělem, ze shora dolů a obráceně (např.: provázek prochází 

nohavicí a rukávem). Soutěží dvě družstva proti sobě. Které družstvo dokáže provázek protáhnout 

dříve a sváže oba konce, vyhrává. 

Cíl: energizér, rozvoj spolupráce, tělesný kontakt 

Pomůcky: provázek s klíčem na konci pro každý tým 

Diskuze: Kdo byl podle tebe úspěšný v organizaci spolupráce? 

                Kdo byl podle tebe nejrychlejší v provlékání? 

                Kdo si podle tebe nevěděl rady a potřeboval pomoci? 

  

V životě je zcela běžné, že se člověk setká s někým, koho určitou dobu neviděl. On se Tě zeptá, Jak 

se máš? Co bys v této situaci řekl? 

Napiš svoji odpověď:  

 
 

,,Mám se 

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

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

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

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

 

Jsi si jistý, že Tvá odpověď je upřímná? Máš se velmi dobře? Dobře? Nic moc? Mizerně? 

 

Co je podle vás úspěch? Jak lze úspěchu docílit? - brainstorming, řízená diskuse, můžeme názory 

zapisovat na tabuli nebo flipchart a v závěru se zeptat, jestli někdo změnil názor na to, co je to 

úspěch nebo jak se k němu dopracovat. 
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Zamyslete se, jakých úspěchů jste doposud dosáhli. Nemusí to být nic, co by bylo světové, ale co 

bylo pro vás samotných úspěchem. 

 

Mé dosavadní úspěchy: 
 

Ve vztazích s kamarády a spolužáky 

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

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

 
 

Ve škole 

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

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

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

 

Jiné např. sport, zájmy, koníčky 

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

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

 

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

Přehled Tvých dosavadních úspěchů by měl vycházet především z těch činností, které Tě baví a 

podporují na cestě k dosažení Tvých cílů. 

Co mě motivuje – proč chci být úspěšný?  

(doplň, jaká konkrétní odměna, pochvala by Tě potěšila) 

 

1. protože mě rodiče za to odmění 

 

2. protože mě pochválí učitel 

 

3. protože budu oblíbený u spolužáků 

 

4. protože si budu vážit sám sebe 

 

5. protože budu… 
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Skupinová aktivita: 

Vyberte si ve skupině oblast, ve které byste jako skupina chtěli být úspěšní. Výběr oblasti je opravdu 

na vás, podmínkou je jenom to, že ten úspěch musí být vás všech, celé skupiny. Pokud jste si již 

oblast vybrali, vytvořte myšlenkovou mapu, jak úspěchu dosáhnout a zapracujte do ní i překážky, 

které by mohli v dosažení úspěchu bránit. (Doporučení - časový limit 10 minut). 

Po uplynutí časového limitu předejte svoji myšlenkovou mapu vedlejší skupině a ta bude na ni 

pracovat dalších 5 minut. Postupujeme stejně do té doby, dokud neprojdou myšlenkové mapy 

všemi skupinami. Maximální počet členů ve skupině 4.  

Když se vrátí myšlenková mapa do původní skupiny, řeknou členové skupiny, zda doplněné návrhy 

jsou pro ně přínosné nebo ne a zhodnotí to podle sebe.  
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Pracovní list: Úspěchy 

 
Občas bývá dobré podívat se zblízka na to, co člověk doposud dokázal. Udělej si tedy malou sondu 

do svých postojů a prožitků souvisejících s Tvými dosavadními úspěchy či neúspěchy. Určitě to bývá 

pro každého člověka poučné 

 

Zdroj: https://www.reflex.cz/clanek/veda/86585/experti-na-vsechno-znamena-uspech-ve-svem-oboru-automaticky-uspesnost-ve-

vsem.html 

V životě je zcela běžné, že se člověk setká s někým, koho určitou dobu neviděl. On se Tě zeptá, Jak 

se máš? Co bys v této situaci řekl? 

Napiš svoji odpověď:  

 

Mám se 

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

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

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

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

 

Jsi si jistý, že Tvá odpověď je upřímná? Máš se velmi dobře? Dobře? Nic moc? Mizerně? 
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Zamyslete se, jakých úspěchů jste doposud dosáhli. Nemusí to být nic, co by bylo světové, ale co 

bylo pro vás samotných úspěchem. 

 

Mé dosavadní úspěchy: 
 

Ve vztazích s kamarády a spolužáky 

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

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

 
 

Ve škole 

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

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

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

 

Jiné např. sport, zájmy, koníčky 

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

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

 

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

Přehled Tvých dosavadních úspěchů by měl vycházet především z těch činností, které Tě baví a 

podporují na cestě k dosažení Tvých cílů. 

Co mě motivuje – proč chci být úspěšný?  

(doplň, jaká konkrétní odměna, pochvala, by Tě potěšila) 

1. protože mě rodiče za to odmění 

 

2. protože mě pochválí učitel  

 

3. protože budu oblíbený u spolužáků 

 

4. protože si budu vážit sám sebe   

 

5. protože budu… 
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Schůzka č. 4 - Problémy  
 

 Život bez problémů je nemyslitelný. Každý člověk se občas dostává do situací, které jsou 

nepříjemné. Nelze jim však podléhat, je nutné je řešit. Nejefektivnější je však jim předcházet. 
 

 Pokud se člověk dostane do problémů, nemá smysl svádět vinu na někoho nebo něco 

jiného. Je to odpovědnost každého z nás. Všechny své problémy musí člověk nějak řešit. Pokud 

jejich řešení odkládá, dříve či později se vrátí. 

 

Problémy jsou malé, velké, obrovské i miniaturní. Co si představujete pod pojmem problém? 

Zapřemýšlejte a samostatně zapište své problémy do mapy v pracovním listě, podle jejich velikosti, 

jak je vnímáte. 

Pokud žádný problém v současnosti nemáte, zkuste si vzpomenout, co jste kdy, jaký problém 

řešili, nebo lidé kolem vás.  

Vyberte si z napsaných problému jeden, třeba ten, který Vás nejvíce obtěžuje, a napište jej do pole 

s názvem problém. Zamyslete se a vymyslete co nejvíce způsobů dobrých a špatných řešení Tvého 

problému a zapište je. 

Test: 

 

Instrukce: Na uvedené výroky odpovídej buď ANO nebo NE. Odpověď, pro kterou ses rozhodl, 

zakroužkuj.  

 

1. Moji rodiče nemají (neměli) přehled o tom, co dělám, a to ani  

o podstatných věcech týkajících se mé osoby.     ANO NE 

2. Občas se dopustím přestupku proti zákonu.     ANO NE 

3. Když se naštvu, dokážu se i poprat nebo něco zničit.    ANO NE 

4. Už jsem provedl i něco, pro co mě vyslýchali policajti.    ANO NE 

5. Policajti mě vyslýchali více než dvakrát.      ANO NE 

6. Někdo z rodičů či sourozenců spáchal trestný čin a byl 

za to odsouzen.         ANO NE 

7. Těžko se vyrovnávám s tím, když se mi něco nedaří, když 

mi někdo nevěří, když mě někdo pomlouvá, nebo když 

nemohu dosáhnout toho, co chci.      ANO NE 
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Aktivita: žáci napíší na připravené kartičky libovolný počet problémů. Na každou kartičku napíší 

jenom jeden problém. Kartičky pedagog zamíchá. Žáci se rozdělí do skupin, minimálně tříčlenných. 

Každá skupina si vylosuje jednu kartičku (jeden problém). Ve skupině společně hledají dobré a 

nešťastné řešení daného problému, srovnávají výhody a nevýhody jednotlivých řešení. Po uplynutí 

stanoveného času vedoucí skupin seznámí ostatní s problémem, který řešili a jejich návrhy. 

 

Vzájemné koučování - od problému k příležitosti viz. pracovní list. 

- Žáci se rozdělí do dvojic a jeden z nich bude kouč. 

- Dvojice bude pracovat s problémem, se kterým se právě teď potýká v životě. 

- Kouč bude dávat otázky z pracovního listu a zaznamenávat odpovědi. 

- Následně po určitém časovém úseku si role vymění. 

- Diskuze. 
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Pracovní list: Problémy 

 Život bez problémů je nemyslitelný. Každý člověk se občas dostává do situací, které jsou 

nepříjemné. Nelze jim však podléhat, je nutné je řešit. Nejefektivnější je však jim předcházet. 
 

 Pokud se člověk dostane do problémů, nemá smysl svádět vinu na někoho nebo něco 

jiného. Je to odpovědnost každého z nás. Všechny své problémy musí člověk nějak řešit. Pokud 

jejich řešení odkládá, dříve či později se vrátí. 

 

Dotazník 

 

Instrukce: Na uvedené výroky odpovídej buď ANO nebo NE. Odpověď, pro kterou ses rozhodl, 

zakroužkuj.  

 

1. Moji rodiče nemají (neměli) přehled o tom, co dělám, a to ani  

o podstatných věcech týkajících se mé osoby.     ANO NE 

 

2. Občas se dopustím přestupku proti zákonu.     ANO NE 

 

3. Když se naštvu, dokážu se i poprat nebo něco zničit.    ANO NE 

 

4. Už jsem provedl i něco, pro co mě vyslýchali policajti.    ANO NE 

 

5. Policajti mě vyslýchali více než dvakrát.      ANO NE 

 

6. Někdo z rodičů či sourozenců spáchal trestný čin a byl 

za to odsouzen.         ANO NE 

 

7. Těžko se vyrovnávám s tím, když se mi něco nedaří, když 

mně někdo nevěří, když mě někdo pomlouvá nebo když 

nemohu dosáhnout toho, co chci.      ANO NE 

 

Tento dotazník si neklade za cíl nějaké hodnocení. Nabízí Ti možnost utřídit si Tvé zkušenosti. 

 

  



 

32 

Problémy jsou malé, velké, obrovské i miniaturní. Co si Ty představuješ pod pojmem problém? 

Zapřemýšlej a zapiš své problémy do mapy, podle jejich velikosti, jak Ty je vnímáš. 

  

P
R

O
B

L
É
M
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Vyber si z napsaných problému jeden, třeba ten, který Tě nejvíce obtěžuje, a napiš jej do pole 

s názvem problém. Zamysli se a vymysli co nejvíce způsobů dobrých a špatných řešení Tvého 

problému a zapiš je. 

 

  

  

DOBRÁ ŘEŠENÍ NEVHODNÁ ŘEŠENÍ 
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Vzájemné koučování - od problému k příležitosti  

Zahrajte si nyní na kouče.  

Do obrázku dokresli obličej dle své nálady a do bublin problémy a řešení. 

Kouč bude dávat otázky z pracovního listu a zaznamenávat odpovědi. Pořadí otázek si můžeš zvolit 

dle sebe. Po tom, co klient odpoví na všechny otázky, prodiskutujte možnosti řešení. Následně si 

vyměňte role. Z kouče bude klient a z klienta kouč. 
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1. Jaký je problém, s kterým se právě potýkáš? 

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

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

2. Čím je tato situace zvláštní? 

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

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

3. V čem je to pro tebe problém? 

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

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

4. Jaké máš pocity ve vztahu k tomuto problému? 

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

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

5. Které části situace máš pod svou kontrolou a které ne? 

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

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

6. Jaká je tvá představa toho, co bys chtěl? 

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

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

7. Jaké jsou možnosti řešení? 

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

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

8. Jaké konkrétní kroky podnikneš? 

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

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

9. Jakou pomoc potřebuješ? 

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

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

10. Jak moc problém aktivně řešíš? 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Schůzka č. 5 - Emoce 
  

Zlost, úzkost, strach, smutek a nenávist, stejně jako láska, radost a příjemné vzrušení jsou pocity, 

kterým se nikdo v životě nemůže vyhnout. Každá situace vyvolá v každém člověku nějaký vnitřní 

prožitek, který nazýváme emocí neboli pocity. Ty se zpravidla dostavují přirozeným způsobem, kdy 

dobrá zpráva vyvolá v člověku radost, špatná zpráva zase smutek. 

 

Úvodní aktivita: Hádání pocitů 

Na lístečcích máš napsané pocity např. štěstí, radost, smutek, pýchy, spokojenost, nezájem, strach, 

jistota atd.. Neverbální komunikací vyjádři pocity, které právě vidíš (pantomimicky). Ostatní členové 

skupiny hádají. Po předvedení tří pocitů se vyměníš. 

Pomůcky: lístečky s pocity 

Cíl: regulace a upevnění fragmentů neverbálního chování – emoce 

 

Zkuste propojit podnět s emocí a reakcí. Doporučujeme využít kartičky viz. příloha 

ÚSPĚCH    RADOST    VÝBUCH 

NEBEZPEČÍ    PŘEKVAPENÍ    PLÁČ 

NEÚSPĚCH    ZLOST     ÚSMĚV 

NEČEKANÁ SITUACE   SMUTEK    ÚTĚK nebo BOJ 

NESPRAVEDLNOST   STRACH    RADOST (emoce) 

Zamyslete se nad uvedenými emocemi a uveďte ke každé nějakou konkrétní situaci, která ve vás 

danou emoci vyvolala: 

1. Radost  ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Smutek  ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Překvapení ………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zlost  ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Obdiv  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Pokud emoce přetrvává dlouhou dobu, mluvíme o NÁLADĚ. 
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Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami: 

Kdy mám dobrou náladu? 

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

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

Kdy mám špatnou náladu? 

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

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

Co mi pomůže, když mám špatnou náladu? 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Všichni používáme při psaní zpráv smajlíky. Jakým smajlíkem co vyjadřujeme? Zkuste popsat emoci 

či náladu u několika smajlíků… 

 

V životě každého člověka je důležité naučit se pracovat se svými emocemi a pocity. Umět je u sebe 

samého rozpoznat, tlumit či stupňovat a ovlivňovat je. Jestli se budeme cítit dobře, pak závisí pouze 

a jen na nás samotných. 

Pamatuj: Emoce mívá pod kontrolou ten, kdo sám sebe dobře zná. 

  

Zdroj: https://www.appliste.cz/jak-vypnout-nove-smajliky-pro-facebook-messenger/ 
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Pracovní list: Emoce 

Zlost, úzkost, strach, smutek a nenávist, stejně jako láska, radost a příjemné vzrušení jsou pocity, 

kterým se nikdo v životě nemůže vyhnout. Každá situace vyvolá v každém člověku nějaký vnitřní 

prožitek, který nazýváme emocí neboli pocity. Ty se zpravidla dostavují přirozeným způsobem, kdy 

dobrá zpráva vyvolá v člověku radost, špatná zpráva zase smutek. 

 

Zkuste propojit podnět s emocí a reakcí.  

 

ÚSPĚCH    RADOST    VÝBUCH 

NEBEZPEČÍ    PŘEKVAPENÍ    PLÁČ 

NEÚSPĚCH    ZLOST     ÚSMĚV 

NEČEKANÁ SITUACE   SMUTEK    ÚTĚK nebo BOJ 

NESPRAVEDLNOST   STRACH    RADOST (emoce) 

 

Zamyslete se nad uvedenými emocemi a uveďte ke každé nějakou konkrétní situaci, která ve vás 

danou emoci vyvolala: 

1. Radost  ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Smutek  ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Překvapení ………………………………………………………………………………………………………………... 

4. Zlost  ………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Obdiv  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Pokud emoce přetrvává dlouhou dobu, mluvíme o NÁLADĚ. 
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Zkuste se zamyslet nad následujícími otázkami: 

 

Kdy mám dobrou náladu? 

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

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

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

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

Kdy mám špatnou náladu? 

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

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

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

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

Co mi pomůže, když mám špatnou náladu? 

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

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

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

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

 

  

Zdroj: https://publicdomainvectors.org/en/tag/router 
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Emoce dokážeme dobře zvládat za předpokladu, že sami sebe dobře známe. Odpovězte si na 

otázky v bublinách. 

  

  

JÁ 

Co mám rád? 

Co rád dělám?  

Kterých svých vlastností si opravdu cením? 
Kterých svých vlastností bych se rád 

zbavil? 

Co nemám rád? Kam rád chodím? 

Ve škole se mi líbí/nelíbí a proč? 
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Všichni používáme při psaní zpráv smajlíky. Jakým smajlíkem co vyjadřujeme? Zkuste popsat emoci 

či náladu u několika smajlíků… 

 

 

V životě každého člověka je důležité naučit se pracovat se svými emocemi a pocity. Umět je u sebe 

samého rozpoznat, tlumit či stupňovat a ovlivňovat je. Jestli se budeme cítit dobře, pak závisí pouze 

a jen na nás samotných. 

Pamatuj: Emoce mívá pod kontrolou ten, kdo sám sebe dobře zná. 

  

Zdroj: https://www.appliste.cz/jak-vypnout-nove-smajliky-pro-facebook-messenger/ 
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Schůzka č. 6 - Dovednosti 
 

 Dovednosti můžeme vnímat jako využití svých schopností v praktických činnostech. 

K dovednosti se dopracujeme tak, že učením rozvíjíme naši schopnost. Například máme vrozenou 

schopnost číst. Pokud se nebudeme učit číst, tak číst nebudeme umět. Teprve učením se naše 

schopnost číst rozvíjí na dovednost. 

 

Velmi jednoduše bychom dovednosti mohli rozdělit na: 

1) rozumové – učení, logické uvažování, zobecňování zkušeností 

2) smyslově-pohybové – senzomotorické, činnosti, které vykonáváme pomocí smyslových a 

pohybových orgánů - střelba, řízení vozidla 

3) pohybové – motorické, vzpřímené držení těla a chůze, odlišná hybnost dolních a horních 

končetin, uchopování předmětů 

4) soft skills (měkké dovednosti) - řízení lidí, ovládání svých emocí, kolektivní sporty 

5) hard skills (tvrdé dovednosti) - individuální sporty, práce s nástrojem, obsluha strojů  

 

Ve škole velmi často o dovednostech mluvíme jako o kompetencích. 

 

Skupinová práce: vyplňte ve skupině tabulku dovedností. Napište všechny dovednosti, které každý 

z vás má a pokuste se je rozdělit do oblastí. 

Reflexe: pokuste se podle doposud získaných dovedností, které jste napsali, vymyslet, které 

povolání by vám šlo teď nejlépe. 

 

Nyní si vyzkoušíme v rámci Europassu vypracovat životopis, ve kterém uvádíme své některé 

dovednosti. Tento životopis je využíván zejména při hledání zaměstnání nebo studia. 

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose 

Doporučujeme využít počítačovou učebnu. 

 

Jednou ze základních dovedností člověka jsou komunikativní dovednosti. Slovům rozumíme, ale 

neverbálním projevům už méně. 

K jednotlivým obrázkům přiřaď, co sdělují. 

  

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/cs/cv/compose
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Úkol: 
Jak si připravit jídlo, nakoupit, vyprat, telefonovat, vzbudit se přijít včas, zabalit si věci, jsou 

dovednosti, které se získávají nebo by se měly získávat v rodinách. Pak jsou dovednosti, které jsou 

důležité pro výkon povolání. Vypracujte ve skupině plán, které dovednosti pro vaši skupinu jsou 

důležité: 

1. skupina - holič, kadeřník, kadeřnice 

2. skupina - zemní práce 

3. skupina - farmáři 

4. skupina - malíři 

skupiny lze vytvořit dle oborů nebo dle zajímavosti 
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Pracovní list: Dovednosti 

Dovednosti můžeme vnímat jako využití svých schopností v praktických činnostech. K dovednosti se 

dopracujeme tak, že učením rozvíjíme naši schopnost. Například máme vrozenou schopnost číst. 

Pokud se nebudeme učit číst, tak číst nebudeme umět. Teprve učením se naše schopnost číst rozvíjí 

na dovednost. 

Vyplňte ve skupině tabulku dovedností. Napište všechny dovednosti, které každý z vás má a 

pokuste se je rozdělit do oblastí. 

 

DOVEDNOSTI VAŠE DOPOSUD ZÍSKANÉ DOVEDNOSTI 

rozumové  

smyslově-pohybové  

pohybové  

soft skills (měkké dovednosti)  

hard skills (tvrdé dovednosti)  
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Jednou ze základních dovedností člověka jsou komunikativní dovednosti. Slovům rozumíme, ale 

neverbálním projevům už méně. 

Co sdělují tyto obrázky?  K jednotlivým obrázkům přiřaď, co sdělují. 

 

Zdroj: BASU, Andreas a Liane FAUST. Umění úspěšné komunikace. 2013. 
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Úkol: 
Jak si připravit jídlo, nakoupit, vyprat, telefonovat, vzbudit se přijít včas, zabalit si věci,  jsou 

dovednosti, které se získávají nebo by se měly získávat v rodinách. Pak jsou dovednosti, které jsou 

důležité pro výkon povolání. Vypracujte ve skupině plán, které dovednosti pro vaši skupinu jsou 

důležité:  
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Schůzka č. 7 - Souhlasíš? 

„Chovají se k Tobě druzí tak, jak chceš, aby se k Tobě chovali?“ 

ANO  NE  NEVÍM 

 Někteří lidé se chovají divně. Neuznávají přednosti druhých, vstřícné chování považují za 

slabost, s každým se snaží manipulovat. Jde jim jen o to, aby dosáhli svých cílů. Myslí jen na sebe. 

Proto je lepší se jim vyhýbat. Mnozí z nich necítí potřebu změnit své chování, i když jim přináší jen 

samé problémy.  

 

Jak se chovají? 
 

 Lžou, i když jim to nepřináší žádnou výhodu. 

 Nedodržují to, co slíbí. 

 Intrikují a pomlouvají druhé. 

 Ubližují druhým bez výčitek svědomí. 

 Nikdy nic pořádně nedokončí. 

 Nezajímají je důsledky jejich chování. 

 Nerozumí sami sobě.  

 

 

 Takovým lidem je těžké porozumět. Je však jasné, že člověk, který opakovaně lže, 

nedodržuje sliby, chová se nezodpovědně a tajuplně nebývá zpravidla opravdovým přítelem. 

 

1. Motivační hra „Tichá pošta trochu jinak“ 

Žáci se rozdělí na 2 skupiny a posadí se za sebe tak, aby se dívali na záda žákovi sedícímu před nimi. 

Poslednímu žákům v každé řadě ukažte jeden obrázek (slunce). Na váš pokyn překreslí tito žáci 

obrázek prstem na záda žákům sedícím před nimi. Ti pak opět žákům před nimi, až dojde obrázek 

na záda žákům, kteří sedí na začátku. Ti musí obrázek překreslit na papír. Po celou dobu žáci nesmí 

mluvit a otáčet se dozadu. Nyní se žáci posunou o jednoho vpřed, první žák se posadí na konec řady 

a pokračuje se. Vyhrává ta řada, která ukázky obrázků přeposlala dobře. Je dobré, aby se vystřídali 

všichni žáci. Obrázky mají být, co nejjednodušší (mrak, květina, strom, smajlík, hřeben). 
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Dotazník 

 

Můj přístup k životu 

 

Instrukce: U každého výroku vyber jednu z uvedených odpovědí, která nejlépe vystihuje Tvůj postoj 

k dané problematice, a zakroužkuj ji. 

 

1. Plány v životě 

 

a) zbytečně člověka omezují 

b) mají smysl jen pro ty, kteří jsou schopni je naplňovat 

c) jsou nezbytné k dosahování vytyčených cílů. 

 

2. Problémy v životě 

 

a) neřeším hned, většinou se samy upraví 

b) řeším okamžitě 

c) řeším až po důkladném zvážení všech okolností. 

 

3. Novým podmínkám  a situacím se přizpůsobuji 

 

a) obtížně 

b) snadno 

c) někdy lépe, jindy hůře. 

 

4. S hloupými lidmi 

 

a) jednám tak, abych jim dokázal jejich omezenost 

b) jednám s pochopením 

c) nejednám. 

 

5. Lidem obvykle 

 

a) nedůvěřuji, dokud mne nepřesvědčí, že si moji důvěru zaslouží 

b) věřím, neboť bez důvěry nelze navázat přátelství 

c) z principu nevěřím. 
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6. V mém životě 

 

a) se střídají úspěchy a neúspěchy 

b) jsem zatím nedosáhl výraznějších úspěchů, avšak neprožíval jsem ani zásadní neúspěchy 

c) jsem většinou úspěšný. 

 

7. Myslím si, že 

 

a) mám sebedůvěry víc než dost 

b) mi chybí sebedůvěra 

c) v zásadních situacích si věřím. 

 

8. Namáhavé a nesnadné úkoly 

 

a) mne příliš nepřitahují, ani nezajímají 

b) nemám rád, protože nevím, zda je vyřeším, či splním 

c) nevyvedou mě z míry. 

 

 A ještě jedna připomínka. Přesvědčení, že bezpečí, pohodu a štěstí lze najít pomocí 

kamarádů, je chybné. Každý se musí nejdříve zorientovat sám v sobě. Snažme se tedy prozkoumat 

své kvality.  

 V této souvislosti je potřebné ještě se zmínit o tom, že každý člověk má nějaký problém 

s penězi. Žijeme ve světě, kde chamtivost a honba za penězi, je pozitivním rysem. Většinu svého  

času a energie lidé věnují zajišťování věcí, které ve skutečnosti k životu tolik nepotřebují. 

Přemýšlejme o tom, jak zacházet s penězi.  

 Dostatek peněz umožní zaplacení účtů, mohou zmírnit životní stres, umožní pohodlný život. 

Zároveň ale mohou způsobit žárlivost, vředy, nervové zhroucení, rozvody, nekalou soutěž, korupci 

a životní tragédie. Peníze si může vydělat každý, musí se ale učit a pracovat.  

 

 

Pocit, že Tvůj život má smysl, Tě naplní daleko větší mírou spokojenosti, než jakékoli množství 

peněz. 

  



 

51 

 

Příběh o času, penězích a lásce  

 

O relativitě ne času, ale peněz. K zamyšlení. Nežijeme tak náhodou i my? 

 

Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u 

dveří. 

Syn: „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“ 

Máma: „Jistě, na copak?“ 

Syn: „Mami, kolik vyděláš za hodinu?“ 

Máma: „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?“, odpověděla žena nazlobeně. 

Syn: „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?“ 

Máma: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun na hodinu.“ 

Syn: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou.: „Mami, můžu si půjčit 50 korun?“ 

Matka byla bez sebe: „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku, nebo 

jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak 

sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“ 

Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře. Žena usedla a chlapcovy otázky ji 

rozzlobily ještě víc. Jak se může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? 

Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: 

Možná, že na něco těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal. Žena 

přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. 

„Už spíš synku?“ – zeptala se. 

„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec. 

„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena. 

„Byl to dlouhý, úmorný den a já si to na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl.“ 

Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal. Pak sáhl pod polštář a vytáhl 

několik mincí. Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se jí znovu zmocňuje hněv. Chlapec 

spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.  

„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka. 

„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec. 

„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra dřív. Mohli 

bychom spolu večeřet.“ 

Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění. 

 

Přečtěte si následujících 13 životních hodnot. Určete jejich význam přidělením pořadí 

od 1 do 13, přičemž 1 je nejdůležitější a 13 nejméně důležitá. Viz pracovní list. 

  

Zdroj: http://www.vstromklub.cz/domains/vstromklub.cz/index.php/component/kunena/23-pokec-nad-imkoli/6555-moudra 
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Pracovní list: Souhlasíš? 

„Chovají se k Tobě druzí tak, jak chceš, aby se k Tobě chovali?“ 

ANO  NE  NEVÍM 

 Někteří lidé se chovají divně. Neuznávají přednosti druhých, vstřícné chování považují za 

slabost. S každým se snaží manipulovat. Jde jim jen o to, aby dosáhli svých cílů. Myslí jen na sebe. 

Proto je lepší se jim vyhýbat. Mnozí z nich necítí potřebu změnit své chování, i když jim přináší jen 

samé problémy.  

 

Jak se chovají? 
 

 Lžou, i když jim to nepřináší žádnou výhodu. 

 Nedodržují to, co slíbí. 

 Intrikují a pomlouvají druhé. 

 Ubližují druhým bez výčitek svědomí. 

 Nikdy nic pořádně nedokončí. 

 Nezajímají je důsledky jejich chování. 

 Nerozumí sami sobě.  

 

 Takovým lidem je těžké porozumět. Je však jasné, že člověk, který opakovaně lže, 

nedodržuje sliby, chová se nezodpovědně a tajuplně nebývá zpravidla opravdovým přítelem.  

 

Dotazník 

 

Můj přístup k životu 

 

Instrukce:  U každého výroku vyber jednu z uvedených odpovědí, která nejlépe vystihuje Tvůj postoj 

k dané problematice, a zakroužkuj ji. 

 

1. Plány v životě 

a) zbytečně člověka omezují 

b) mají smysl jen pro ty, kteří jsou schopni je naplňovat 

c) jsou nezbytné k dosahování vytyčených cílů. 

 

2. Problémy v životě 

a) neřeším hned, většinou se samy upraví 

b) řeším okamžitě 

c) řeším až po důkladném zvážení všech okolností. 
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3. Novým podmínkám  a situacím se přizpůsobuji 

a) obtížně 

b) snadno 

c) někdy lépe, jindy hůře. 

 

4. S hloupými lidmi 

a) jednám tak, abych jim dokázal jejich omezenost 

b) jednám s pochopením 

c) nejednám. 

 

5. Lidem obvykle 

a) nedůvěřuji, dokud mne nepřesvědčí, že si moji důvěru zaslouží 

b) věřím, neboť bez důvěry nelze navázat přátelství 

c) z principu nevěřím. 

 

6. V mém životě 

a) se střídají úspěchy a neúspěchy 

b) jsem zatím nedosáhl výraznějších úspěchů, avšak neprožíval jsem ani zásadní neúspěchy 

c) jsem většinou úspěšný. 

 

7. Myslím si, že 

a) mám sebedůvěry víc než dost 

b) mi chybí sebedůvěra 

c) v zásadních situacích si věřím. 

 

8. Namáhavé a nesnadné úkoly 

a) mne příliš nepřitahují, ani nezajímají 

b) nemám rád, protože nevím, zda je vyřeším, či splním 

c) nevyvedou mě z míry. 

  

Zdroj: Němec, J., Bodláková, I.: Vím, co potřebuji?. Eteria s.r.o., Praha 
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 A ještě jedna připomínka. Přesvědčení, že bezpečí, pohodu a štěstí lze najít pomocí 

kamarádů, je chybné. Každý se musí nejdříve zorientovat sám v sobě. Snažme se tedy prozkoumat 

své kvality.  

V této souvislosti je potřebné ještě se zmínit o tom, že každý člověk má nějaký problém s penězi. 

Žijeme ve světě, kde chamtivost a honba za penězi, je pozitivním rysem. Většinu svého  

času a energie lidé věnují zajišťování věcí, které ve skutečnosti k životu tolik nepotřebují. 

Přemýšlejme o tom, jak zacházet s penězi.  

 Dostatek peněz umožní zaplacení účtů, mohou zmírnit životní stres, umožní pohodlný život. 

Zároveň ale mohou způsobit žárlivost, vředy, nervové zhroucení, rozvody, nekalou soutěž, korupci 

a životní tragédie. Peníze si může vydělat každý, musí se ale učit a pracovat.  

 

 

Pocit, že Tvůj život má smysl, Tě naplní daleko větší mírou spokojenosti, než jakékoli množství 

peněz. 
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Příběh o času, penězích a lásce  

 

O relativitě ne času, ale peněz. K zamyšlení. Nežijeme tak náhodou i my? 

 

Z práce se žena vrátila pozdě, unavená a podrážděná, když zjistila, že na ni její šestiletý syn čeká u 

dveří. 

Syn: „Mami, můžu se tě na něco zeptat?“ 

Máma: „Jistě, na copak?“ 

Syn: „Mami, kolik vyděláš za hodinu?“ 

Máma: „Do toho ti nic není. Proč se mě na to vůbec ptáš?“, odpověděla žena nazlobeně. 

Syn: „Jen to chci vědět. Řekni mi prosím, kolik si vyděláš za hodinu?“ 

Máma: „Když to musíš vědět, tak je to 100 korun na hodinu.“ 

Syn: „Ach jo,“ povzdechl si chlapec se svěšenou hlavou.: „Mami, můžu si půjčit 50 korun?“ 

Matka byla bez sebe: „Jestli ses ptal jen proto, že si chceš půjčit na nějakou pitomou hračku, nebo 

jiný nesmysl, tak odpochoduj zpátky do svého pokoje a jdi spát. Přemýšlej o tom, proč jsi tak 

sobecký. Já se v práci nedřu jen pro nějakou dětskou lehkovážnost.“ 

Chlapec potichu odešel do svého pokoje a zavřel za sebou dveře.  Žena usedla a chlapcovy otázky ji 

rozzlobily ještě víc.  Jak se může takhle ptát, jen aby dostal nějaké peníze? 

Asi po hodině se žena uklidnila a začala přemýšlet: 

Možná, že na něco těch 50 korun opravdu potřeboval. A moc často si o peníze neříkal.  Žena 

přistoupila ke dveřím do chlapcova pokoje a otevřela je. 

„Už spíš synku?“ – zeptala se. 

„Ne, mami, jsem vzhůru,“ odpověděl chlapec. 

„Přemýšlela jsem, možná jsem na tebe zbytečně vyjela,“ řekla žena. 

„Byl to dlouhý, úmorný den a já si to na tobě všechno vylila. Tady máš těch 50 korun, které jsi chtěl.“ 

Malý chlapec se posadil a usmál. „Ach, mami, moc děkuju,“ zajásal.  Pak sáhl pod polštář a vytáhl 

několik mincí. Žena viděla, že už nějaké peníze má a pocítila, jak se jí znovu zmocňuje hněv. Chlapec 

spočítal všechny své peníze a pak pohlédl na matku.  

„Proč chceš víc peněz, když už nějaké máš?“, zabručela matka. 

„Protože jsem neměl dost, ale teď už mám,“ odpověděl chlapec. 

„Mami, teď mám 100 korun. Můžu si koupit hodinu tvého času? Prosím, přijď zítra dřív. Mohli b by 

jsme spolu večeřet.“ 

Žena byla zdrcena. Objala svého malého syna a prosila ho za odpuštění. 

 

  

Zdroj: http://www.vstromklub.cz/domains/vstromklub.cz/index.php/component/kunena/23-pokec-nad-imkoli/6555-moudra 
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Přečtěte si následujících 13 životních hodnot. Určete jejich význam přidělením pořadí 

od 1 do 13, přičemž 1 je nejdůležitější a 13 nejméně důležitá. 

 

  

 JÁ 

 ŠTĚSTÍ 

 VZDĚLÁNÍ 

 LÁSKA 

 VZTAHY 

 ÚSPĚCH 

 RODINA 

 FINANCE 

 PRÁCE 

 VÍRA 

 PŘÁTELSTVÍ 

 STÁŘÍ 

 SMRT 
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Schůzka č. 8 - Dokážu to 
 

Je to skvělé rozhodnutí. Je prokázáno, že kam směřuje myšlenka, tam směřuje energie. Takové 

rozhodnutí s sebou nese samozřejmě mnohá úskalí. K tomu, aby člověk dospěl k takovému 

rozhodnutí, musí mít určitou míru aspirace. 

Pod pojmem aspirace si v tomto případě můžeme představit touhu dosáhnout nějakého cíle a úsilí 

proto něco udělat. 

Analýza silového pole 

 

Doprostřed napište, co byste chtěli ve svém životě změnit. Do podporujících sil napište, co vám 

dopomůže ke změně, a do negativních sil napište, co vám brání. Pak se nad tím zamyslete. Pomůže 

vám to k hodnocení situace. 

 

Test aspirace: Dotazník je rozdělen na 4 oddíly. Úkolem žáků je správně zaškrtnout co nejvíce 

políček za 12 sekund. V každém oddíle je pole O = odhad - před každým pokusem si žáci odhadnou, 

kolik zaškrtnou políček v oddíle za 12 sekund a pole V = výkon - zapisují si skutečný výkon. Po 

vyplnění všech oddílů postupují dle pokynů - dosazení do vzorce, výpočet a hodnocení. 

Pokyn: vzhledem k tomu, že jde o aspiraci, je nutné měnit podmínky bez vědomí žáků. My je 

změníme tak, že ve třetím oddíle zkrátíme čas pokusu na 10 sekund. Žáci o tom nesmí vědět. 

Doporučujeme si před realizaci testu test vyzkoušet a přečíst si něco o aspiraci. 

Test viz pracovní list. 
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Na následující otázky odpovídej ANO nebo NE.  

Test: 

1. Pro život jsou důležitější peníze než vědomosti či dovednosti.    

          ANO NE 

2. Raději plním méně náročné úkoly, i za ně mohu být pochválen.    ANO NE 

3. S učiteli se snažím vycházet po dobrém, nechci riskovat, že mi budou komplikovat život. 

ANO NE 

4. Chci, aby mě spolužáci uznávali, je to pro mne důležitější než studijní výsledky. 

ANO NE 

5. Chci se učit to, co má smysl, a to i za cenu, že tomu budu muset věnovat více času.  

ANO NE 

6. Ve škole dělám cokoli, jen abych dobře vycházel se spolužáky.   ANO NE 

7. Důležitější je být v přízni učitele než v dobrých vztazích se spolužáky.   

          ANO NE 

8. Rodiče dobře vědí, na co mám, a s mými výsledky ve škole jsou celkem spokojeni. 

          ANO NE 

9. Dobré vztahy s učiteli jsou důležitější než možnost projevit svůj vlastní názor.  

          ANO NE 

10. Je pro mě důležité, když mě spolužáci podporují v tom, co dělám.    

          ANO NE 

11. Studijní výsledky nejsou pro můj život nejdůležitější.    ANO NE 

12. Hlavní je, když předem vím, co dostanu za práci, kterou dělám.   ANO NE 

13. Ve škole se často nudím, neboť mnohé úkoly, které nám učitelé zadávají, jsou velmi 

jednoduché.         ANO NE 

14. Se spolužáky vycházím docela dobře.      ANO NE 

15. Učitelé jsou pro mne autority, které je nutné respektovat.    

          ANO NE 

  

Zdroj: Němec, J., Bodláková, I.: Vím, co potřebuji?. Eteria s.r.o., Praha  
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Neuškodí Ti, když se zamyslíš nad těmito otázkami: 

 

 Souhlasíš s tvrzením, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také ničeho nedosáhne? 

 Je něco pravdy na tom, že mnozí lidé vědí, co chtějí, ale o tom, co potřebují, nemají zpravidla ani 

tušení? 

 Ten, kdo se snaží, pak s vysokou pravděpodobností své cíle naplní? 

 

Pokud chceš dokázat, abys byl spokojený a v pohodě, musíš se naučit hodnotit jiné lidi a současně i 

sám sebe.  

Napiš si, co od života očekáváš: 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

Podnět k zamyšlení: 

 

Každý člověk si občas prožije nepříznivý pocit, že ti druzí jsou lepší a dokonalejší než ,,JÁ“. Je 

vyvoláván myšlenkami: ,,Tak úspěšný já být nemohu“. Tento způsob myšlení není tragédie, naopak 

měl by motivovat k tomu, aby se člověk vzchopil a zamyslel se nad tím, co dělá a prožívá na cestě 

za svými vysněnými cíli. 
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Pracovní list: Dokážu to 
 

Je to skvělé rozhodnutí. Je prokázáno, že kam směřuje myšlenka, tam směřuje energie. Takové 

rozhodnutí s sebou nese samozřejmě mnohá úskalí. K tomu, aby člověk dospěl k takovému 

rozhodnutí, musí mít určitou míru aspirace. 

Pod pojmem aspirace si v tomto případě můžeme představit touhu dosáhnout nějakého cíle a úsilí 

proto něco udělat. 

Analýza silového pole 

 

Doprostřed napište, co byste chtěli ve svém životě změnit. Do podporujících sil napište, co vám 

dopomůže ke změně a do negativních sil napište, co vám brání. Pak se nad tím zamyslete. Pomůže 

vám to k hodnocení situace. 

 

Podporující síly                                                                Negativní sily 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: https://www.slu.cz/math/cz/knihovna/ucebni-texty/Management/Reseni-problemu.pdf/ 
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Koeficient aspirace  

QÚA = O2 – V1 + O3 – V2 + O4 – V3    

QÚA =…..……–………..+…….…..–………...+……..…..–…………. =  …..……... /3 = …..……....... 

 

-1,51 a méně               = velmi nízká ÚA 

-1,5 až 0,99              = nízká ÚA 

 1 až 2,99    = normální ÚA 

 3 až 4,99     = vysoká ÚA 

 

Zdroj: Mgr. Pavel Rampas, kurz Týmová spolupráce  



 

62 

Na následující otázky odpovídej ANO nebo NE.  

Test: 

1. Pro život jsou důležitější peníze než vědomosti či dovednosti.    

          ANO NE 

2. Raději plním méně náročné úkoly, i za ně mohu být pochválen.    ANO NE 

3. S učiteli se snažím vycházet po dobrém, nechci riskovat, že mi budou komplikovat život. 

ANO NE 

4. Chci, aby mě spolužáci uznávali, je to pro mne důležitější než studijní výsledky. 

ANO NE 

5. Chci se učit to, co má smysl, a to i za cenu, že tomu budu muset věnovat více času.  

ANO NE 

6. Ve škole dělám cokoli, jen abych dobře vycházel se spolužáky.   ANO NE 

7. Důležitější je být v přízni učitele než v dobrých vztazích se spolužáky.   

          ANO NE 

8. Rodiče dobře vědí, na co mám, a s mými výsledky ve škole jsou celkem spokojeni. 

          ANO NE 

9. Dobré vztahy s učiteli jsou důležitější než možnost projevit svůj vlastní názor.  

          ANO NE 

10. Je pro mě důležité, když mě spolužáci podporují v tom, co dělám.    

          ANO NE 

11. Studijní výsledky nejsou pro můj život nejdůležitější.    ANO NE 

12. Hlavní je, když předem vím, co dostanu za práci, kterou dělám.   ANO NE 

13. Ve škole se často nudím, neboť mnohé úkoly, které nám učitelé zadávají, jsou velmi 

jednoduché.         ANO NE 

14. Se spolužáky vycházím docela dobře.      ANO NE 

15. Učitelé jsou pro mne autority, které je nutné respektovat.    

          ANO NE 

  

Zdroj: Němec, J., Bodláková, I.: Vím, co potřebuji?. Eteria s.r.o., Praha  
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Neuškodí Ti, když se zamyslíš nad těmito otázkami: 

 

 Souhlasíš s tvrzením, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, ale také ničeho nedosáhne? 

 Je něco pravdy na tom, že mnozí lidé vědí, co chtějí, ale o tom, co potřebují, nemají zpravidla ani 

tušení? 

 Ten, kdo se snaží, pak s vysokou pravděpodobností své cíle naplní? 

 

Pokud chceš dokázat, abys byl spokojený a v pohodě, musíš se naučit hodnotit jiné lidi a současně i 

sám sebe.  

 

 

Napiš si, co od života očekáváš: 
 

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

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

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

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

 

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

 

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

Podnět k zamyšlení: 

Každý člověk si občas prožije nepříznivý pocit, že ti druzí jsou lepší a dokonalejší než ,,JÁ“. Je 

vyvoláván myšlenkami: ,,Tak úspěšný já být nemohu“. Tento způsob myšlení není tragédie, naopak 

měl by motivovat k tomu, aby se člověk vzchopil a zamyslel se nad tím, co dělá a prožívá na cestě 

za svými vysněnými cíli. 
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Kartičky emocí a reakcí 

ÚSPĚCH 

NEBEZPEČÍ 

NEÚSPĚCH 
NEČEKANÁ SITUACE 

NESPRAVEDLNOST 
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RADOST 

PŘEKVAPENÍ 

ZLOST 

SMUTEK 

STRACH 

VÝBUCH 
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PLÁČ 

ÚSMĚV 

ÚTĚK - BOJ 

RADOST 
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Použitá literatura: 

Němec, J., Bodláková, I.: Vím, co potřebuji?. Eteria s.r.o., Praha 

https://www.muah.cz/page/5/ 

http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/img/komunikace/daktylotika-do- 

dlane.png 

https://avopix.com/premium-photo/244242562-shutterstock-human-action-poses- 

postures-stick 

https://www.drawplanet.cz/kreslime-emoce/ 

 

Pokud není uvedeno jinak, je autorem použitého obrázku autor pedagogické lekce. 
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NÁMĚTY HER PRO TÝMOVOU SPOLUPRÁCI 

NÁPOVĚDA 

Jeden z hráčů, který hru vede, diktuje ostatním a ti kreslí. Záleží na tom, aby kreslili přesně podle 

nápovědy. Diktovat lze krok za krokem nebo můžeme hru ztížit tak, že celý postup přečteme 

najednou. Příklad: Nakreslete tři obdélníky vedle sebe. V levém obdélníku rozdělte svislou stranu 

na tři díly. Z bodů, které označují třetiny veďte dvě rovnoběžky s vodorovnými stranami obdélníku. 

Prostřední obdélník rozdělte svislou čarou na dvě poloviny a pravou polovinu rozdělte na dva stejné 

pravoúhlé trojúhelníky. Pravý obdélník rozdělte na dvě nerovnoměrné části od východu na západ. 

V jedné polovině větší části umístěte kružnici tak, aby se dotýkala dvou stran obdélníku. Všechny 

obdélníky orámujte čtvercem. 

ELEKTRICKÝ PROUD 

Hráči se rozdělí do dvou stejně početných družstev a drží se v družstvech za ruce. V čele (u prvních 

členů družstev) je lichý hráč, který hází korunou. Padne-li dohodnutá strana, vyšlou první z družstev 

stisknutím ruky signál. Poslední z družstva, když k němu dojde signál, musí co nejrychleji uchopit 

menší předmět, který je volně uložen mezi posledními hráči obou družstev. Družstvo, jež je rychlejší, 

získává bod. Je vhodné, aby hráči jednoho družstva neviděli na ruce družstva druhého. 

PŘEDÁVÁNÍ CEN 

Sebepoznávání, jak mne vidí ostatní - zkuste vymyslet název ceny, a výčet důvodů pro které tuto 

cenu někomu z kolegů věnujete. 

 

VÝHRA - VÝHRA (PROHRA) 

Co mají společného tyto činnosti:  

fotbal, baseball, profesionální sporty, mariáš, většina her, soudní případy, politické volby, válka 

(všechny mají na konci vítěze a poražené, mnoho životních situací probíhá způsobem 

výhra - prohra) 

 

KRESBA VE DVOU JEDNOU TUŽKOU 

Nakreslete společně jednou tužkou, (dvěma rukama) zadaný námět, námět dostatečně 

nekonkrétní, aby mohlo dojít k různým názorům na stejnou věc 
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KIPU - UZLOVÉ PÍSMO 

Více variant, možnost s procvičením morseovky (jeden uzlík tečka, dva hned za sebou čárka), 

poslepu přečíst zprávu nebo dle vzoru navázat stejnou zprávu. 

 

VYUŽITÍ SPONZORSKÉHO DARU 

Rozdělit na skupiny (cca 3 - 6 lidí) a jednoho pozorovatele pro skupinu, pozorovatel se nezapojuje, 

jen dohlíží na správný průběh diskuse. 

Situace: vaše skupina právě dostala sponzorský dar ve výši 100 000,- Kč, úkolem je, rozhodnout jak 

tyto peníze použít. 

na pracovním listu jsou uvedeny možnosti utracení peněz 

- rozdělit peníze mezi členy skupiny rovným dílem 

- použít peníze na zaplacení společné dovolené 

- dát peníze do firmy a nakoupit pomůcky, které Vám všem ulehčí nebo pomohou v práci 

- dát peníze na nedaleké onkologické centrum 

- dát peníze na konto na pomoc hladovějícím dětem v Kongu 

- dát peníze na nákup přikrývek pro bezdomovce 

- dát peníze na ekologickou čistírnu naší firmy, která pomůže chránit naše životní prostředí 

- uspořádat firemní večírek  

Na začátku si každý zformuluje svůj názor, který pak přednese 

první řekne svůj názor, druhý zopakuje jinými slovy názor předchozího a následně řekne svůj, a tak 

dále …  moderátor dohlíží na to, aby se dodržovalo zadání, po určitém čase zformuluje zástupce 

skupiny společný názor skupiny, skupina se musí dohodnout, jinak peníze propadají jiné skupině 

rozbor: k čemu potřebujeme umět naslouchat? 
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VYBERTE SRDCE 

- jste tým chirurgů a musíte nyní udělat velmi důležité rozhodnutí 

- v tuto chvíli máte k dispozici jedno vhodné srdce k transplantaci, ale osm pacientů 

- z medicínského hlediska mají všichni pacienti stejnou prognózu úspěšnosti transplantace 

- máte 10 minut na rozhodnutí 

Pacienti: 

1. 17-letá romská servírka, nedokončila střední školu a je samoživitelkou 

2. 15-letá těhotná dívka, svobodná 

3. středoškolák ruského původu, předseda třídy, nedávno získal stipendium na lékařskou 

fakultu 

4. 24-letá matka s třemi malými dětmi, vietnamská vdova, nemá v této zemi žádné příbuzné 

5. 52-letý černošský náboženský vůdce, vede útulek a kuchyň pro bezdomovce 

6. 40-letý vědec, je blízko objevu léku proti AIDS a sám je HIV-pozitivní 

7. 11-leté děvče ze Středního východu, které se stalo symbolem světového míru 

8. pacient přeložený z malé venkovské nemocnice - žádné další údaje nejsou k dispozici 

 

DŮVĚRA 

ve dvojicích či trojicích jeden vidí a provází bez mluvení ostatní nějakou členitější dráhou 

 

TI RINGA 

odpočinková maorská hra, propletené prsty spojených dlaní, dva proti sobě, jeden zvedá různé 

kombinace prstů, druhý má za úkol dělat co nejrychleji totéž, hned pak do základní polohy 

varianty- až do chyby, střídat se v rolích vysílače, … 

 

ANO - NE 

průběžná hra, rozdá se každému 20 životů, během dne, večera, …  se kdokoliv kohokoliv může na 

něco zeptat, ten nesmí odpovědět ani "ano", ani "ne"!, pokud tak odpovídá, ztrácí život, který předá 

tomu, kdo se ptal 
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MICARE 

jednu ruku v pěst, dát před sebe a na počítání raz, dva, tři oba vystrčí od jednoho do tří prstů z pěsti 

a současně musí říci odhad, kolik prstů bude vytrčeno dohromady u obou, vyhrává ten, kdo trefí 

odhad 

 

HRA NA ROBINZONA 

představa: ztroskotali jste na pustém ostrově a nemáte nic kromě svého oblečení, podniknete 

průzkumnou cestu po ostrově a objevíte starý, pomačkaný, ale neděravý hliníkový hrnec zkuste 

vymyslet za určitý čas co nejvíce věcí, k čemu vám může být dobrý 

(jiné možnosti - "rezivý malý nůž", "klubko provazu") 

Viděl někdo film "Trosečník" s Tomem Hanksem? V týmovce lze dát několik předmětů, celý tým má 

vymyslet co nejvíce možností na použití. 

 

BLÁZNIVÝ KRESLÍŘ 

Pro každou skupinu zavěsíme na stěnu velký papír (balicí apod.), nejlépe proti sobě. Každá skupina 

dostane barevné křídy a oznámí vedoucímu hry, co bude kreslit (např. obytný dům, medvěda, louku 

atd.). Na znamení jdou první hráči z obou skupin k papíru a začnou kreslit. Každý smí nakreslit jen 3 

čáry. Když jsou hotovi, jdou další, ale každý smí nakreslit vždycky jen 3 čáry. Hra pokračuje, dokud 

se nevystřídají všichni z obou skupin. Vyhrává nejlepší kresba. 

 

MĚŘÍTKA HODNOT 

Hráčům předložíme nebo nadiktujeme 20 hodnot: přátelství, mír, pravda, moudrost, vlast, příroda, 

svoboda, láska, rodina, krása, znalosti, legrace, obliba, pocit, jistoty, zajímavá práce, odvaha, 

odpovědnost, inteligence, smích, úspěch. Z těchto (nebo z libovolných jiných, záleží na vás) si každý 

hráč vybere 15 hodnot, které považuje za nejdůležitější. Pořadí by alespoň přibližně mělo vyjadřovat 

důležitost, kterou vybraným hodnotám přikládá. Poté se hráči spojí do dvojic a ze svých vybraných 

patnácti vyberou 12 a opět je seřadí. Dvojice se pak spojí do čtveřic,.. podle počtu lidí, až zůstane 

posledních pět hodnot, které se opět seřadí podle důležitosti. Takto získané pořadí pak bude 

měřítkem hodnot všech hráčů. Poznámka: rozdílné názory by si měli hráči vysvětlovat a vyvracet, 

měli by se přesvědčit, hra není parlament, aby v ní rozhodovalo hlasování.  
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FOTOSCÉNÁŘ 

Členové jednoho družstva mají v rukou fotografie, OBRÁZKY postupně zachycující nějaký příběh. 

Jejich úkolem je popsat postupně to, co vidí na svém obrázku. Druhé družstvo sestavuje podle jejich 

popisu příběh. 

 

VIDEO 

Natočit video prezentaci o týmu, jiné téma, … 

 

SLOŽIT PUZZLE - ROZSTŘÍHANÝ OBRÁZEK 

 

NA FILMY 

Závodí spolu dvě skupiny. Aby se hra později nezdržovala, je vhodné, aby si každá skupinka 

připravila do zásoby několik názvů filmů. Začátečníkům doporučujeme, aby volili filmy hodně 

známé, v jejichž názvech nejsou cizí slova nebo vlastní jména. Když jsou obě skupiny připravené, 

vyšle jedna z nich svého zástupce k soupeřům, kteří mu pošeptají nebo napíší název některého z 

vybraných filmů. Hráč má minutu na rozmyšlenou. Pak se musí mlčky, bez jediného slova, pokusit 

název filmu jakýmkoliv způsobem předvést svým spoluhráčům, kteří nesmějí jen pasivně přihlížet - 

naopak, snaží se mu pomáhat tím, že ho zahrnují otázkami. (Je to český film, z kolika slov se skládá 

jeho název, předvádíš první slovo, je to podstatné jméno, má něco společného s létáním, je to pták 

? atd.) Předvádějící musí na všechny otázky rychle reagovat a může si pomáhat nejrůznějšími 

způsoby. Skládá-li se název filmu z více slov, nejlépe začít u toho, které je pro název nejtypičtější.  

Závodí se tak, že předvádějící z obou skupin se střídají a časy se zapisují. Měří se od chvíle, kdy 

uplynula minuta na rozmyšlenou, až do okamžiku, kdy některý ze spoluhráčů předvádějícího vysloví 

název hádaného filmu. Vyhrává skupina s nejkratším časem. 
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INVESTICE 

Hraje 4 - 6 státníků nebo vlád států, družstva, jednotlivci. Vyhrává ten, kdo nasbírá nejvíce bodů. 

Hra má zpravidla 10 kol. Každý volí z počátku 2 figurky, po dosažení 75 bodů 3, 150 - 4 figurky, 250 

- 5 figurek. Koalice může být útočná, (vítězstvím získává navíc 60% bodů), obranná (40% bodů) a 

zpětná koalice týkající se jen červených a zelených figurek (úspory zůstávají nedotčeny).  

                                                      zisk 

č. figurka  směr účel         volícího hráče      voleného part. 

 

o 1 černá    ne   výstavba           4                   - 

o 2 fialová  ne   školství     50% po 5. kole            - 

o 3 zelená   ne   obrana             2                   - 

o 4 červená  ne   útok               -                   - 

o 5 béžová   ne   odzbrojení    škrtá červené            - 

o 6 modrá    ano  spolupráce    plus 6, - 2         plus 8, - 0 

o 7 hnědá    ano  spol.respekt. plus 3, - 8         plus 8, - 0 

o 8 bílá     ano  dar                 -                  8 

o 9 žlutá    ano   1.varování 

o 10 oranžová ano  2.varování 

Smlouvy uzavírají státy veřejně před ostatními v určitém časovém limitu. Okamžitý stav hry je 

vhodné po každém kole vyjádřit barevně, aby byl jasný všem hráčů.  

 

KONFRONTACE 

Hraje celý kolektiv. Každý musí předložit komukoliv dvě otázky, každý musí odpovědět. Otázka a 

odpověď se boduje. Po vyhodnocení vyjde najevo, který člen kolektivu je nejagresivnější a nasbíral 

nejvíce bodů. Hodnocení: 0 bodů - otázka zbytečná, povrchní, odpověď vyhýbavá, povrchní; 1 bod 

- vypověděl, nerozšířil obzor, reaguje na část problému; 2 body - otázka agresivní, odpověď 

vyčerpávající, dramatická. 
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SOCIODRAMA 

Kolektivu se předloží zajímavý problém a hráči se rozdělí do skupin podle názoru, který na danou 

problematiku zastávají:  

 zastánci skupinového názoru 

 zastánci svého vlastního názoru 

 ti, kteří ještě nemají vlastní názor 

 ti, kdož nebudou hrát 

Vítězí ta skupina, která získá na svou stranu nejvíce příznivců. Účelem hry není ale násilné 

přesvědčování lidí, nýbrž rozvinutí živé diskuze a správné formulace názorů. Hru vede jeden 

vedoucí, který řídí diskusi a uděluje slovo. Možná témata: existuje přátelství mezi mužem a 

ženou? Matriarchát nebo patriarchát? Potrat ano - ne? Trest smrti ano - ne? 

 

VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 

Hra je zaměřena na hledání stanovisek k určitému problému a jejich formulace. Státy tvořené vždy 

třemi hráči, předkládají na půdě světového valného shromáždění své stanovisko k projednávané 

problematice (určitý problém, událost, nově vzniklá situace apod.), které by mělo být zformulováno 

tak, aby jej řídící výbor uznal za tzv. "ustanovení". Za ustanovení může být přijata taková formulace, 

která vystihuje podstatu problému, události, vzniklé situace atd. a proti níž nemají ostatní státy 

žádný argument. Za argument se považuje stanovisko, které jasně vyvrátí jiný argument přítomných 

zástupců států nebo nějaký návrh ustanovení. V takovém případě získává stát, který argument 

vznesl, jeden bod. Za formulaci ustanovení, které nebylo vyvráceno argumenty a řídící výbor je 

uznal, získává stát 5 bodů. Každý stát může v průběhu hry celkem dvakrát využít vyřazovacího práva, 

tj. může vyloučit kteréhokoliv z hráčů soupeřících států ze hry, a to bez udání důvodu. Vyloučený 

hráč se může do hry vrátit jen za předpokladu, že jeho stát dokázal po jeho vyloučení formulovat 

alespoň jedno ustanovení. Stát, který dovolil svému hráči někoho vyloučit, musí naopak usilovat o 

to, aby získal do konce kola alespoň dva body, jinak ztrácí nárok na účast v dalším kole. Za kolo se 

považuje každé část hry, v jejímž průběhu formulují svá stanoviska k dílčí otázce, vztahující se k dané 

problematice, všechny státy. Hra má čtyři kola, jejichž délka je omezena dohodou všech hráčů - 

zpravidla na 10 - 20 minut. V průběhu každého kola může řídící výbor vyhlásit oddechový čas. Tento 

výbor uzavírá každé kolo informací o zisku bodů jednotlivých států, o přijatých ustanoveních, 

případně argumentech. 

Před vyhlášením výsledků a zahájením dalšího kola je řídící výbor povinen vyhlásit alespoň 5 - 10-ti 

minutovou přestávku. Státy se hlásí o slovo zdvižením ruky. O jeho udělení rozhoduje řídící výbor 

na základě pořadí přihlášených. Ustanovení mohou formulovat jen oficiální mluvčí států, formy 

argumentů mohou používat bez omezení všichni hráči.  
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VLAKOVÉ KUPÉ 

Představte si vlakové kupé, v němž cestuje šest, sedm, osm lidí. Každý z cestujících má jiné 

vlastnosti, jiný charakter. Sešli se tu např. optimista, hádavý neurotik, flegmatik, bojácná studentka, 

hysterická žena, nervově postižený, pesimista atd... Role přiděluje vedoucí hry tak, aby o nich 

ostatní cestující nevěděli a dali si navzájem možnost vyniknout a projevit se. Ostatní účastníci hry 

se rozdělí do 6 - 8 skupinek (podle počtu cestujících) a úkolem každé je uhádnout, kdo z 

předvádějících jakou roli dostal. 

 

PŘECHOD 

Dvě prkna, 4 špalky, celý tým má přejít, nesmí se dotknout země ani prkno, ani nohou z týmu. 

 

CESTA PO KAMENECH  

Záměr: týmová spolupráce, komunikace, tělesný kontakt, obratnost, rovnováha, logické uvažování, 

tvůrčí přístup  

Motivace: 

Jste trosečníci na jednom ostrůvku a potřebujete se dostat na jiný (protože všechny kokosové 

ořechy na tomto ostrově jste už snědli, kdežto na támhletom ještě nějaké jsou). Bohužel moře je 

plné krokodýlu, piraní a podobné havěti. Mezi ostrůvky z moře vyčuhuje několik kamenů a z lodi 

vám zbylo několik prken. Takže šance tu je ...  

 

Příprava: 

Ke hře potřebujeme kromě prken také kamenitý terén nebo něco čím kameny nahradíme. Pokud je 

kamenů naopak příliš mnoho, tak nějakým způsobem vyznačíme povolené kameny (třeba na ně 

uděláme křížek křídou).  

 

Vlastní hra: 

Úkolem hráčů je překonat vzdálenost mezi dvěma ostrovy (dva velké kameny) bez dotyku moře 

(země). K cestě mohou využit prkna, kamenů (s kameny se nesmí hýbat) a případně stromů. Za 

dotyky země počítáme trestné body. Země se samozřejmě nesmí dotknout ani hráči, ani prkna. Hra 

je komplikovanější při větším počtu hráčů, protože se musí vyhýbat na malém prostoru. Ideální 

poměr je tak čtyři hráči na dvě prkna (dlouhá alespoň dva metry).  
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Poznámky: 

Tato hra je docela náročná na spolupráci, proto musíme být připraveni na to, že hráči se nám mohou 

v průběhu hry mírně rozhádat. V takovém případě může být dobré s nimi hru posléze rozebrat. 

 

DISTRIBUOVANÉ VÝPOČTY  

Záměr: komunikace a řešení problému netradiční formou, spolupráce, tvůrčí schopnosti  

Motivace: Distribuované výpočty jsou výpočty, které probíhají současně na více počítačích. Je tam 

někdo (říkejme mu řídicí počítač) kdo to řídí a rozděluje úkoly. Navíc je to zasíťovaný, takže spolu 

mohou počítače komunikovat. Tento popis není příliš korektní, ale hodí se pro účely této hry.  

Příprava: Připravíme si nějaký šílený výrobek -- nastříháme nějaké kusy papíru, nějak je pokreslíme, 

obarvíme a poslepujeme. Pokud použijete jiný materiál, tak budete postupovat samozřejmě 

analogicky s vaším materiálem. 

Vlastní hra: Každý hráč představuje jeden specializovaný počítač. Specializovaný znamená, že každý 

umí něco jiného - jeden umí stříhat, jiný kreslit červenou pastelkou, lepit ... Úkolem družstva je 

vyrobit co nejpřesnější kopii našeho výrobku. Co mají vyrobit, ví jen řídící počítač, který sedí v jiné 

místnosti. Během hry spolu počítače komunikují pouze pomocí psaných vzkazů, které si posílají 

pomocí sítě (vedoucí). Přes síť si posílají i různé polotovary a části výrobku. Vše to omezíme nějakým 

časovým limitem a po té hodnotíme kvalitu jednotlivých výrobků.  

Variace: 

  Druhá varianta je bez řídícího počítače. Pak to funguje tak, že každý počítač dostane část zadání. 

Hotový výrobek v tomto případě tedy nevyrábíte, ale jen jim ho popíšete. V tomto případě je lepší 

dát jako zadání něco jednoduššího, třeba kreslení obrázku. Úkolem počítačů pak je jednak zjistit, co 

mají vlastně vyrobit a pak to udělat. V tomto případě doporučuji udělat zakončení tím stylem, že 

kdo si myslí, že už je to hotovo, tak pošle dopis systémovému administrátorovi (vedoucí) s textem 

"HOTOVO". Pokud systémový administrátor dostane tento vzkaz od nadpoloviční většiny družstva, 

tak si zapíše čas a odebere výrobek. Hodnotíme kvalitu i čas.  

  Pokud jim to chceme trochu zkomplikovat, tak jim můžeme ještě omezit "komunikační strukturu" 

-- to znamená, že nemůže komunikovat každý s každým, ale pouze po naznačené struktuře (kterou 

si domluví na začátku hry). Konkrétně to vypadá například tak, že na 5 lidí jim povolíme 4 

komunikační kanály a je už na nich, aby si rozhodli, mezi kým povedou.  

Poznámky: 

  Mladší hráče na této hře nejvíc baví to posílání vzkazů, pro starší je to pak docela zajímavý 

problém. 
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KALOKAGATHEA  

Záměr: všestranný rozvoj -- fyzická zdatnost, tvořivost, logické myšlení  

Motivace: 

Motivem hry je starořecký ideál harmonického rozvoje těla i ducha -- kalokagathea. Na úvod tedy 

můžeme hráčům o tomto ideálu povyprávět, případně přečíst úryvek z knížky.  

Příprava: 

V terénu připravíme okruh. Délka okruhu by měla být taková, že průměrný hráč ho oběhne asi za 

čtyři minuty. Na tomto okruhu rozmístíme v pravidelných intervalech čtyři stanoviště -- próza, 

tangramy, pyramidy, malování. Na prózu potřebujeme papíry, tužky a rovnou podložku, na 

malování tvrdé papíry, barvičky a rovnou plochu, na pyramidy dostatek kamenů. Tangramy jsou 

skládačky, u kterých je úkolem ze zadaných dílů poskládat určitý tvar. Tudíž musíme si připravit 

pro každé družstvo jednu sadu dílů a dále nákresy tvarů, které budou soutěžící skládat.  

Vlastní hra: 

Hrají pětičlenná družstva. Základní myšlenka hry je následující -- v průběhu hry jsou vždy čtyři 

členové družstva na stanovištích, kde plní zadaný úkol a jeden člověk vždy přebíhá od jednoho 

stanoviště k druhému. Když doběhne, tak vystřídá toho, kdo tam je a ten pokračuje dál. Hráči se 

tedy střídají postupně na všech stanovištích.  

Na začátku startují celá družstva dohromady. Vyrazí na trať, a když doběhnou na některé 

stanoviště, tak tam zanechají jednoho člena a ten začne řešit zadaný úkol. Po oběhnutí jednoho 

kola již zbyde jen jeden člověk. Ten pokračuje dál a u prvního stanoviště se vystřídá s tím, kdo tam 

seděl doposud. Dále hra pokračuje dle naznačeného scénáře. Po hodině hry vyhlásíme poslední 

kolo -- hráči již nestřídají ty, co jsou na stanovištích, ale pouze je sbírají a do cíle tedy dobíhá opět 

celé družstvo pohromadě.  

Úkoly na jednotlivých stanovištích jsou následující: próza -- napsat povídku na zadané téma, 

tangramy -- poskládat co nejvíce zadaných tvarů, pyramida -- na vymezeném území postavit z 

kamenů co nejvyšší pyramidu, malování -- nakreslit obraz na zadané téma.  

Jednotlivé úkoly vhodně obodujeme. Celkové výsledky získáme sečtením počtu koleček, které 

družstvo naběhalo a počtu bodů, které získalo na stanovištích.  

Poznámky: 

  Stanoviště malování a próza je vhodné nebodovat, protože je nelze nijak objektivně ohodnotit. 

Výsledky pak získáváme pouze sečtením bodů za tangramy, pyramidu a běh, což nevadí.  

  Hru činí zajímavou mimo jiné to, že na jednotlivých stanovištích pracují hráči na společném díle, 

ale přitom se nemohou nijak domluvit na postupu. Toto se projevuje zejména u prózy a malování. 
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LYŽOVÁNÍ  

Záměr: týmová spolupráce, fyzická zdatnost, vytrvalost, originalita, rovnováha  

Motivace: 

Jako motivaci doporučuji buď nějakou scénku s lyžařem nebo ukázku ze hry (pořádně procítěnou).  

Příprava: 

V terénu vytyčíme slalomovou trať. Postavíme či nějak vyznačíme branky. Trať vedeme pokud 

možno náročným terénem (svah, les, křoví, potok). Připravíme si dvě prkna, hůlky (to mohou být 

libovolné tyčky) a pokud možno i helmu (třeba cyklistickou).  

Vlastní hra: 

Na tuto hru jsou ideální pětičlenná družstva - jeden člověk představuje lyžaře, kterého vybavíme 

helmou a hůlkami, ostatní mu pomáhají v pohybu tím, že nesou jeho lyže (prkna) a takto projíždí 

připravenou trať. Hodnotíme nejen dosažený čas, ale také styl lyžaře -- jak vytáčí zatáčky, přenáší 

váhu, výraz ve tváři, počet pádů ...  

Poznámky: 

  Je to celkem náročné. Jak pro ty, co nesou, tak pro toho nahoře. Tak nepostavte příliš náročnou 

trať.  

  Také dávejte pozor na bezpečnost. Ono udržet se na těch prknech ve svahu je celkem složité a 

tudíž pády nejsou výjimkou. 

PŘEŘÍZLÁ LÁVKA  

Záměr: týmová spolupráce, tělesný kontakt, logické uvažování, řešení problému  

Motivace: 

Plavíte se na lodi, loď se již blíží ke břehu, kotví. Když tu zjišťujete, že nějaký dareba vám přeřízl 

lávku. A moře je plné piraní.  

Příprava: 

Z něčeho vyrobíme dva pevné body. Nemusí být pevně uchycené, pouze pro účely hry pevné - 

nesmí se s nimi hýbat, např. dvě lavičky nebo dva kýble. Umístíme je tak, aby byli od sebe 

vzdáleny o něco málo víc než je délka prken.  

Vlastní hra: 

Úkolem hráčů je přepravit se z lodě (jedna lavička) na břeh (druhá lavička), aniž by se oni nebo 

prkna (piraně jsou v tomto kraji i dřevožravé) dotkli moře (země mezi lavičkami). Musí se 

přepravit celé družstvo. Za dotyk moře vrátíme hráče na loď a počítáme trestný bod.  

Variace: 

  Starším hráčům můžeme přeříznout lávku na tři díly.  

Poznámky: 

  Při této hře se ukáže, kdo dával pozor při hodinách fyziky - je to dobrý příklad na aplikaci páky. 
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SVÍČKOVÝ FOTBAL  

Příprava: 

Hrajeme nejlépe na louce, úplně nejlépe na takové, na které máme postaveno fotbalové hřiště. Za 

každou branku (ve vzdálenosti asi tak 1 metr) umístíme jednu velkou svíčku. Všechny hráče 

vybavíme malými svíčkami.  

Vlastní hra: 

Účelem hry je stejně jako v normálním fotbale dát více gólů než soupeř. Gól se v naší hře vsítí tak, 

že někdo projde soupeřovou brankou a sfoukne jeho hlavní svíčku. Brání se tak, že se sfoukávají 

svíčky. Pokud je hráči sfouknuta svíčka, nesmí ostatní nijak omezovat a vrací se zpět ke své 

domovské svíčce. Přichází zezadu, aby neomezoval útočníky. Zde si zapálí svíčku a může jít znovu. 

Hráči si nesmějí navzájem zapalovat svíčky. V momentě, kdy padne gól, se hra přerušuje, všichni 

se přesunou ke své brance a zažíná se znova.  

 

Variace: 

  Hru můžeme učinit rychlejší, pokud nebudeme po každém gólu hru přerušovat. V tomto 

případě se za gól počítá pouhé projití soupeřovou brankou.  

Poznámky: 

  V každé brance sedí jeden rozhodčí, který kontroluje zapalování svíček a počítá obdržené góly. 

Ostatní rozhodčí pobíhají po poli a kontrolují sfoukávání, fauly apod.  

  Je potřeba nějak přesně určit, jak se můžou svíčky nosit. Např. že se nesmí krýt rukama, že se 

nesmí nosit nad hlavou a podobně.  

  Některým hráčům vadí odkapávající teplý vosk. Proto je dobré vyrobit před hrou jednoduché 

papírové kryty na ruce.  

  Tuto hru je beztak nejlepší pozorovat. To, jak se po louce přelívají světýlka z jedné strany na 

druhou vypadá docela efektně. 

 


