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Tabulka kladných a záporných jednání a postojů.

KLADNÉ (T. Podařil) ZÁPORNÉ (L. Břídil)

Hledá, jak napravit své chyby. Nenapravuje své chyby.

Když udělá chybu,  
vidí to jako novou výzvu.

Když udělá chybu,  
vidí to jako vlastní selhání.

Rád říká: „Dobrý den“ a „Jak se máte?“ Nezdraví a nezajímá se o to,  
jak se lidé mají.

Rád si hraje s kamarády. Vždy si hraje jen sám.

Splní to, co slíbí. Rád něco slíbí, ale neplní.

Rád se směje. Často se mračí.

Hledá na druhých to dobré. Na druhých vidí jen to špatné.

Umí pracovat i odpočívat. Je zahálčivý, nerad pracuje.

Poslouchá rodiče. Neposlouchá rodiče.

Má věci v pořádku. Nestará se o své věci.

Umí se omluvit. Neuzná svou chybu.

Poděkuje. Neumí poděkovat.

Dokáže být spokojený. Je stále nespokojený.

Je vděčný. Je nevděčný.
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Bajky – klíč k úkolu 2.1.
Zde jsou možné odpovědi. Žáci mohou mít další pozorování. Dobré je si všimnout, že některá zvířáka se mohou chvíli 
chovat dobře/úspěšně/správně a za chvíli nerozumně/neúspěšně/nesprávně.

Bajka Přístup Tony Podařila Přístup Lojzy Břídila
tzn. zdárné jednání, chování, přemýšlení tzn. zdárné či nesprávné jednání, chování, přemýšlení

zvíře jednání zvíře jednání
Pyšné kozy není obě kozy - pýcha, ctižádostivost

- soupeřivost
- tvrdohlavost
- neústupnost

Lišák a hrozny není lišák - prahnutí po věcech,  
  které mu nepatří
- nepřejícnost
- pomluva toho,  
  co nemůže mít

Kavka a džbán kavka - kreativita - umí si  
  poradit

není

- nezoufá si
- praktičnost

Cvrček  
a mravenec

mravenec - včas dělá své  
  povinnosti

cvrček - rozjařený, dbal na  
  zábavu v první řadě

- chrání si svůj  
  majetek

- neplánoval

- přísný - lehkomyslnost
- nehospodárnost
- nedělal své  
  povinnost
- škemral

Myš polní  
a myš městská

myš městská - pohostinná myš městská - upřednostňuje  
  blahobyt před  
  bezpečím

myš polní - skromná - vychloubačná
- dbá na bezpečí

Mravenec  
a holub

holub - ochota pomoci není
- pohotovost
- nápaditost - kreativita

mravenec - vděčnost
- ochota pomoci
- pohotovost

Vlk a ovce ovce obezřetná vlk lstivý
nenechá se napálit přetvařuje se
umí říci “ne”
umí rozpoznat situaci
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Kavka a džbán
Kavka se chtěla napít. Na dvoře stál džbán s vodou, 
ale vody bylo ve džbáně jenom na dně. Kavka nemoh-
la do džbánu dosáhnout.

I začala do džbánu házet malinké kamínky a naházela 
jich tam tolik, že voda vystoupala a kavka se mohla 
napít.

(Napsal: Lev Nikolajevič Tolstoj)

Lišák a hrozny
Lišák, hlady umíraje,

přiběh do našeho kraje,

kradl se jak pes odzadu

k velkému vinohradu,

kde na keřích velkých, malých

trsy hroznů krásně zralých

a přesladkých viselo,

moc se mu jich zachtělo.

Byť sebevíc po  nich prahl,

tak vysoko nedosáhl,

nad hlavou visí mu vesele.

Ušklíb‘ se: „Stejně jsou kyselé,

čert by ty hrozny vzal,“

ulevil si. A šel dál.  

(Napsal: Jean de La Fontaine)

Poznámky:

V textu označ správné a nesprávné jednání či myšlení.  
Správné – zelenou barvou. Nesprávné – červenou barvou.
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Jednou dvě kozy rohaté

a černobílé strakaté

běžely k horským výšinám.

Jedna tudy a druhá tam.

Leč náhodou v nedlouhé době

stojí ty kozy proti sobě

na březích horského potoka,

v němž hučí voda divoká.

Však hleďme kozu – hrdinku,

neváhá ani vteřinku,

na úzkou lávku pyšně vkročí.

A jak to druhá koza zočí,

hned nejinak si počíná –

chce býti také hrdina.

Jdou proti sobě jako v boji,

už jedna proti druhé stojí

uprostřed lávky nad hlubinou.

Ještě krok – krůček – spadnou, zahynou.

Zachránit mohly by se lehce,

však žádná ustoupiti nechce

a už padají z lávky dolů,

padají obě z vysoka

do hučícího potoka

a v propasti smrt našly spolu.

Příběhu toho hleďte dbát:

Že pýcha vždy předchází pád.

(Napsal: Jean de La Fontaine, zkráceno)

Pyšné kozy

Poznámky:

Pracovní listy — Bajky

V textu označ správné a nesprávné jednání či myšlení.  
Správné – zelenou barvou. Nesprávné – červenou barvou.
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Cvrček sobě prozpěvoval

celý letní čas,

a když přišel sníh a mráz,

teprve chudák zpozoroval,

že má prázdnou spižírničku, 

že v ní nejsou zásoby,

hlady padal do mdloby.

I šel k sousedovi svému,

mravenci pracovitému,

a s pláčem ho vroucně žádal,

by mu půjčil něco z toho,

co si v létě pilně střádal.

„Co mi půjčíš, to ti vrátím,

až zas přijde jaro k nám,

k tomu velký úrok dám,

na mou čest, jen půjč mi zatím.“

Ale chytrý mravenec

není půjček přítelem.

„Copak dělal panáček,

když byl krásný letní čas?“

„Ve dne v noci zpíval jsem

a svým zpěvem těšil vás.“

„Zpíval jsi? Tak to jsem rád.

Teď zas můžeš tancovat.“

(Napsal: Jean de La Fontaine, zkráceno)

Cvrček a mravenec

Poznámky:

Pracovní listy — Bajky

V textu označ správné a nesprávné jednání či myšlení.  
Správné – zelenou barvou. Nesprávné – červenou barvou.
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Jednou k sobě městská myška

myšku z venkova pozvala,

by jí svou jídelnu velkou,

přebohatou ukázala.

Stůl s ubrusem vyšívaným,

co mísa, to pokrm jiný.

Představit si neumíte,

jak se jim sbíhaly sliny.

Hodování bylo slavné,

čest by dělalo i králi,

v to je něco vyrušilo,

právě, když si přidávaly.

Ode dveří skvostné síně

hluk se ozval znenadání.

Městská myška utíkala,

myška polní skokem za ní.

Hluk ztichl a hostitelka,

co tak rychle šla se schovat,

praví družce: „Vzduch je čistý

a můžeme pokračovat.“

„Mám dost,“ na to myška polní,

„raději přijď zítra ke mně.

Ne proto, že mi pokrmy

vybrané jsou nepříjemné,

mne však doma nic neruší,

jídám v klidu, jak se sluší.

K čemu hody hodné krále,

když se při nich třesu stále.“

(Napsal: Jean de La Fontaine)

Myš polní a myš městská

Poznámky:

Pracovní listy — Bajky

V textu označ správné a nesprávné jednání či myšlení.  
Správné – zelenou barvou. Nesprávné – červenou barvou.
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Mravenec a holub

Žíznivý mravenec zašel k potůčku, chtěl se napít, ale ná-
hle ho strhl proud a začal se topit. Uviděl ho holub, utrhl 
ze stromu větvičku a hodil ji do potůčku. Mravenec si na 
ni sedl a tak se zachránil. Krátce poté tam přišel ptáčník a 
chtěl holuba chytit na lep. Když to uviděl mravenec, štípl 
ptáčníka do nohy a lovec bolestí upustil pruty z rukou. 
Mravenec tak pomohl holubovi uniknout.

Za dobré se máme odvděčit dobrým.

(napsal: Ezop)
Vlk a ovce

Vlk pokousaný psy a polomrtvý bolestí ležel na zemi. 
Hladem celý zmořený, náhle spatřil ovci. Požádal ji, aby 
mu přinesla trochu vody z nedalekého potoka. „Dones mi 
jen vodu,“ pravil, „o potravu se už postarám sám.“ Na to 
ovce praví vlkovi: „Ano, když ti přinesu vodu, posloužíš si 
potom mým masem.“

Zlý člověk se musí mistrovsky přetvařovat, když chce dru-
hým udělat něco zlého.

(napsal: Ezop)

Poznámky:

Pracovní listy — Bajky

V textu označ správné a nesprávné jednání či myšlení.  
Správné – zelenou barvou. Nesprávné – červenou barvou.



Umím zdolávat překážky6. – 7. ročník

Zdroje obrázků

• Liška — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/divocina-divoke-zvire-liska-liska-obecna-2330229/  [11-03-2020]

• Kavka — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/divocina-divoky-havran-kavka-132433/ [11-03-2020]

• Kozy — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/boj-chlupaty-domaci-koza-fotografovani-zvirat-67280/ [11-03-2020]

• Cvrček — https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:House_cricket_cvrcek_domaci.jpg  [11-03-2020], autor fotografie 
Petr Gebelt

• Mravenec — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/antena-bezobratli-hmyz-makro-1086872/  [11-03-2020], autor 
fotografie Egor Kamelev

• Myš — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/chlupaty-divani-divocina-divoky-301448/ [11-03-2020]

• Vlk — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/cenich-denni-svetlo-divani-divocina-2242469/ [11-03-2020], autor 
fotografie Waldemar Brandt

• Ovce — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/227691/ [11-03-2020]

• Holub — https://www.pexels.com/cs-cz/foto/more-let-ptak-letani-3768343/ [11-03-2020], autor fotografie Castorly 
Stock

Pracovní listy — Bajky



Umím zdolávat překážky6. – 7. ročníkPracovní listy — Adoptivní list

Můj adoptivní list do rodiny 

PODAŘILŮ

 

Jméno 

 
Úspěšné jednání a přemýšlení, které se mi už daří používat:

Jednání či myšlení, které potřebuji vylepšit, 
aby se mi lépe dařilo a byl/a jsem prospěšnější i druhým:

Jak dosáhnu zlepšení:

Co mi přinese toto zlepšení:

Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné  
skládat ruce v klín.

Jan Amos Komenský


