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Umím zdolávat překážky

Hlavní myšlenka
Člověk je zodpovědný za své jednání a je zodpovědný za to, jestli bude ke svému životu přistupovat aktivně, či pasivně. Každý má možnost naučit se překonávat překážky a napravovat vlastní
chyby. Zvládnutí tohoto umění činí člověka šťastnějším a úspěšnějším, a tím zároveň obohacuje
celou společnosti.

Anotace
V lekci se na příkladu bajek žáci učí rozlišovat správné a nesprávné jednání. Na příkladu lidové
písně a také životopisných faktů Komenského jsou žáci motivování k aktivnímu přístupu k těžkostem, které je v životě potkávají. Z lekce si žáci odnášejí list se seznamem toho, co se jim daří,
a toho, co a jak chtějí ve svém jednání či myšlení vylepšit. Zároveň si žáci naplánují konkrétní
první kroky směrem ke zlepšení v dané oblasti.

Cíle lekce
Co bude žák na konci lekce vědět:
• Žák rozlišuje mezi vlastnostmi, které mu pomáhají zdárně jednat, a těmi, které ho vedou
k neuspokojivému jednání a myšlení.
• Žák bude vědět, jaké těžkosti překonával ve svém životě J. A. Komenský.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• Žák si uvědomí, že svůj úspěch má ve vlastních rukou.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Žák je veden k aktivní nápravě chybného jednání či myšlení.

1.

2.

3.

Seznámení,
úvodní
motivace

Říše zvířat
promlouvá

Zvířata zdárná
a nezdárná

10 min

10 min

25 min

PŘESTÁVKA

• Žák je povzbuzen k tomu, aby se těžkým situacím postavil čelem.

4.

5.

6.

Chyby
a těžkosti
patří k životu

Správně se
zachovat

Reflexe
a závěr

25 min

15 min

5 min
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Pomůcky
• dataprojektor
• prezentace
• samolepicí lístečky
(5x do každé skupiny)
• zelená a červená pastelka
pro každého žáka
• PL Lojza Břídil a PL Tonda Podařil
(1x pro celou třídu, ideálně barevný
tisk a větší formát) nebo dva velké
balicí papíry

• PL Vlastnosti
(rozstříhat na jednotlivé vlastnosti,
1x pro celou třídu)
• PL Bajky
(5 listů bajek, každý list vytiskněte 3-6x tak,
aby vyšel 1 list pro každého žáka a ve třídě
mohly vzniknout skupiny se stejným listem)
• PL Bajky - řešení
(1x pro učitele)
• PL Adoptivní list
(pro každého žáka)

Vysvětlení piktogramů
Hlavní myšlenka

Prezentace

Společná práce

Anotace

Čas/Minutáž

Práce ve dvojici

Cíl

Pracovní list

Samostatná práce

Pomůcky

Video

Skupinová práce

Další zdroje

Práce ve trojicích

Doplňující
informace

Uspořádání třídy
do písmene U

Práce třídy
kolem stolů

Práce v kruhu

Volný pohyb
po třídě
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Postup a metody
1
Seznámení,
úvodní motivace

10 min

1.1 Co se mi povedlo (5 min)
Diskuse
Upozornění
Na začátku, pokud to prostory učebny dovolují, si pro obě vyučovací hodiny vyčleňte ve třídě
prostor pro práci v kruhu (na zemi) a prostor pro práci ve skupinách (může být okolo lavic
nebo na zemi).
Položte žákům úvodní otázky:
• Už se vám někdy něco povedlo? Co to bylo?
• Už se vám někdy něco nepovedlo? Co to bylo?
• A už se vám někdy povedlo napravit či opravit to, co se vám napoprvé nepovedlo? Jak?
Metodická poznámka
Po každé otázce nechte žáky odpovídat spontánně, ale krátce. Nabádejte žáky, aby uváděli
své zkušenosti z různých oblastí (školní práce, domácí činnosti, koníčky, kroužky, vztahy doma,
vztahy s kamarády, vlastní výrobky atd.).

1.2 Kamarádi (5 min)

Pracovní listy — Tonda Podařil

6. – 7. ročník
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Práce s obrázkem a textem
Nyní doprostřed kruhu položte PL
Lojza Břídil a PL Tonda Podařil.
Varianta
Můžete místo toho na dva
velké balící papíry nakreslit dvě
postavy, pod jednu postavu
napsat jméno Lojza Břídil a pod
druhou Tonda Podařil. Křestní
jména můžete změnit, pokud by
se měla shodovat s některým
žákem ze třídy a bylo by to
rušivé.

Tonda Podařil – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

Okolo obrázků postav rozložte textem dolů vlastnosti
z PL Vlastnosti.

Uveďte aktivitu příběhem:
Dnes vám představuji kamarády Tondu a Lojzu. Jsou to kamarádi, ale každý z nich je z jiného těsta. Tonda Podařil je radostný.

Lojza Břídil – Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

6. – 7. ročník

Pracovní listy — Vlastnosti
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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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Ne, že by se mu vždy vše povedlo, ale nějak si se vším poradí. Zato Lojza Břídil se často mračí
a často si myslí, že mu nic nejde. Dokonce i když se mu něco povede, stále hubuje.
Pojďme dnes polečně přemýšlet o tom, jaké vlastnosti Tonda a Lojza mají. Jinak řečeno, jak se
chová a přemýšlí Tonda, že je stále usměvavý, spokojený, zkrátka se mu daří. A jak jedná a přemýšlí Lojza, že je stále nespokojený, zamračený a vůbec se mu zdá, že se mu nedaří.
Vyzvěte žáky, aby si každý vybral jeden lísteček a vlastnost na něm napsanou přiřadil buď Lojzovi
Břídilovi, nebo Tondovi Podařilovi. Vždy požádejte žáka, aby po umístění lístku krátce vysvětlil
svoji volbu.
Metodická poznámka
Odpovědi žáků nekomentujte, nechte je pracovat svým úsudkem. V dalších aktivitách
budou mít možnost si zdar a nezdar jednání a myšlení vysledovat a také své prvotní úsudky
vyhodnotit, případně změnit. Korigovat řešení bude prostor v aktivitě 4.1.

Upozornění
Obrázky a lístečky budou v této podobě potřeba ještě v aktivitě 4.1 po přestávce.

2
Říše zvířat
promlouvá

2.1 Bajky (10 min)
Práce s textem
Každému žákovi dejte jednu stránku z PL Bajky, každý žák bude
tedy číst jednu nebo dvě bajky tak, jak jsou na stránce uvedeny.

6. – 7. ročník

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

10 min

Bajky jsou na pěti stránkách, tzn. 3-6 žáků (podle velikosti třídy) by mělo mít stejnou bajku. To bude důležité pro pozdější
seskupování.

Kavka a džbán

Lišák a hrozny

Kavka se chtěla napít. Na dvoře stál džbán s vodou,
ale vody bylo ve džbáně jenom na dně. Kavka nemohla do džbánu dosáhnout.

Lišák, hlady umíraje,

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

(Napsal: Lev Nikolajevič Tolstoj)

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,“

Metodická poznámka
Je-li mezi žáky žák, který není zdatný čtenář či má problémy
s porozuměním textu, dejte mu list s bajkami, které jsou
neveršované.

ulevil si. A šel dál.

(Napsal: Jean de La Fontaine)

Poznámky:

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]

Je-li třída čtenářský vyrovnaná, mohou si bajky losovat.
Každý žák si sedne na místo, kde může nerušeně pracovat.
Žákům dejte následující instrukce:
Nyní si každý z vás vybere jednu delší nebo dvě kratší bajky. Tu si přečtete a zkuste v ní najít
jednání, chování či přemýšlení zvířat, které je vede ke zdaru, či nezdaru. Zdárné jednání,
tj. jednání podobné Tondovi Podařilovi, označte zelenou barvou. Nesprávné jednání, podobné Lojzovi Břídilovi, označte červenou barvou. Pokuste se jak zdárné, tak nezdárné jednání
pojmenovat.
Varianta
Pokud některý žák nemá zelenou a červenou pastelku, navrhněte mu, aby zdárné jednání
zakroužkoval a nesprávné jednání podtrhl vlnovkou.
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Metodická poznámka
Možná bude potřeba připomenout, co je to bajka. Zdůrazněte, že kladné a záporné vlastnosti
často nejsou v bajkách přímo pojmenovány, nýbrž je musí žáci poznat ze způsobu jednání
zvířat a poté je pojmenovat.

3
Zvířata
zdárná
a nezdárná

25 min

3.1 Příčiny zdaru či nezdaru (10 min)
Práce s textem
Po dokončení samostatného úkolu vyzvěte žáky, aby se spojili do skupin.
Najdi si ty, kteří pracovali na stejné bajce jako ty.
Varianta
Pokud je třída hravá, vyzvěte je: Při hledání si vzájemně neukazujte vaše pracovní listy a
nepoužívejte lidskou řeč.

Metodická poznámka
Žákům můžete poradit, že mohou používat řeč zvířat či svá zvířata z bajek ztvárnit dramaticky.
Vytvoří se pět skupin.
Každé skupině přidělte cca pět prázdných lístečků nebo použijte jakékoliv jiné malé (popř. lepicí)
lístečky a uveďte skupinovou práci slovy:
Nejdříve si ve skupině vzájemně sdělte svoje poznatky ze samostatného čtení. Vlastnosti, které
jste našli, společně napište na prázdné lístečky. Označte je odpovídající barvou, tzn. zelenou
vlastnosti, které by odpovídaly Tondovi Podařilovi, a červenou vlastnosti, které byste přiřadili
Lojzovi Břídilovi.
Dejte skupinám čas 5 min Až budou hotovi, zadejte další instrukci:
Nyní budete mít tři úkoly:
Všichni chceme vědět, s jakou bajkou jste pracovali a k čemu jste došli.
1. Bajku se pokuste dramaticky přečíst.
2. Poté nám bajku vysvětlete. Uveďte, jaké chování či přemýšlení vedlo zvířata ke zdaru
či nezdaru.
3. Nakonec zjištěné vlastnosti přiřaďte buď k Lojzovi Břídilovi, nebo Tondovi Podařilovi.
Než začnete pracovat, rozdělte si role. Např. kdo bude předčítat, kdo bude bajku vysvětlovat
a kdo přiřazovat lístečky. Každý ze skupiny se musí nějak podílet, tzn. některý úkol si musíte
rozdělit.
Nechte žákům čas na přípravu cca tři minuty.

3.2 Co nás naučila říše zvířat (15 min)
Prezentace skupinové práce
Vyzvěte skupiny, aby svá díla předvedly podle výše uvedených bodů, tzn. jeden čte, další vysvětluje, zbytek přiřazuje vlastnosti - dle toho, jak si skupina rozdělila role.
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4
Chyby a těžkosti
patří k životu
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4.1 Jak to teď vidím (5 min)
Skupinová reflexe
Na začátku další hodiny se s žáky sejděte v kruhu opět u Tondy Podařila a Lojzy Břídila.
Na základě toho, co jsi v předchozí hodině viděl a zažil, máš teď příležitost, pokud to potřebuješ
a zdá se ti to být správné, přemístit některou z vlastností mezi Tondou a Lojzou. Vždy se pokus
vysvětlit, proč to teď vidíš jinak.

25 min

• Je některá vlastnost těžce zařaditelná? Proč?
Těžce zařaditelnou vlastost umísti mezi oba kamarády.

6. – 7. ročník

Pracovní listy — Bajky – řešení
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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
tzn. zdárné jednání, chování, přemýšlení

zvíře

jednání

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

zvíře

jednání

Pyšné kozy

není

obě kozy

- pýcha, ctižádostivost

Lišák a hrozny

není

lišák

Kavka a džbán

kavka

Cvrček
a mravenec

mravenec

- soupeřivost
- tvrdohlavost
- neústupnost

Metodická poznámka
V této fázi již dbejte na to, aby vlastnosti Tondy Podařila a Lojzy
Břídila byly správně přiřazeny. Přehled správných odpovědí je
v PL Vlastnosti a PL Bajky – řešení.

- prahnutí po věcech,
které mu nepatří
- nepřejícnost
- pomluva toho,
co nemůže mít

- kreativita - umí si
poradit

není

- nezoufá si
- praktičnost
- 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 polní

- skromná

myš městská

- upřednostňuje
blahobyt před
bezpečím
- vychloubačná

- dbá na bezpečí
Mravenec
a holub

holub

- ochota pomoci

není

- pohotovost
- nápaditost - kreativita
mravenec

- vděčnost
- ochota pomoci
- pohotovost

Po dokončení reflexe požádejte žáky, aby se spojili do svých původních skupin jako v první vyučovací hodině.

Vlk a ovce

ovce

obezřetná
nenechá se napálit

vlk

lstivý
přetvařuje se

umí říci “ne”
umí rozpoznat situaci

4.2 Ach synku, synku (10 min)
Práce s textem

Nechte žáky, aby si přečetli z prezentace text
písně Ach synku.

Poté zadejte skupinovou práci. Žáci si budou
své odpovědi zapisovat na papír.

Tuto píseň prý měl rád Tomáš Garrigue Masaryk, náš první prezident. Pojdme chvíli nad touto
písni přemýšlet. Ve skupině zkuste vysvětlit:
• Kdo s kým mluví?

2.

• Co se přihodilo?
• Co bylo třeba následně udělat a proč?
Nakonec se zamyslete:
• Proč někdo, kdo zakládal stát na nových
demokratických principech, si oblíbil tuto
píseň a pokládal ji za důležitou?
Své odpovědi za skupinu si zapište.
Nechte žáky ve skupině diskutovat po dobu pěti
minut.

6.

7
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Poté vyzvěte skupiny, aby odpověď na poslední otázku v jedné minutě prezentovaly.
Varianta
Je-li třída dobře naladěna a máte dostatek času, pokuste se Ach synku, synku společně
zazpívat.

4. 3 Slaboch nebo silák (10 min)
Diskuse
Společně se zamyslete nad následujícími třemi
rčeními.
Ve skupině promyslete odpovědi na tyto otázky:
• Čeho se tato rčení týkají?
• K čemu tě nabádají?
Ke každému rčením zkuste uvést příklad ze
svého života.
Nechte žákům čas zhruba pět minut na práci, pak skupiny vyzvěte, aby své příklady prezentovaly.
Ostatní žáci mohou hádat, k jakému přísloví se situace váže.

9.

Pokud žáci vše podstatné vyjádřili sami, můžete přistoupit k dalšímu úkolu.
Metodická poznámka
Pokud je to potřeba, můžete na závěr shrnout myšlenky jednotlivých rčení.
Člověk je tvor činorodý, když nic nedělám, povede mě to k únavě a nešťastnému životu.
Zároveň, když se o něco pokusím, nevyhnu se chybám,
které jsou přirozenou součásti všech činností.
Když se v něčem setkáme s překážkami, zoceluje nás to.

5
Správně se
zachovat

5.1 Jak se Jan Amos rozhodl (5 min)
Výklad s prezentací
Požádejte žáky, aby se vrátili na svá místa do lavic.
Seznamte žáky s postojem Komenského k překážkám a těžkostem a pokračujte výkladem s
prezentací.

15 min

Náhledy slidů Komentář

Čemu ve svém životě musel čelit Jan Amos
Komenský a jaké překážky musel překonat?

8

6.–7. ročník

Umím zdolávat překážky

Když musel Komenský ve svých 36 letech pro
své přesvědčení opustit svou vlast, ještě netušil,
že se už do ní nikdy nevrátí.

11.

Navíc byl už v té době vdovcem a společně
s jeho manželkou mu zemřely dvě děti.

12.

Přesto pilně pracoval a znovu se oženil.

13.

Učil v mnohých evropských státech a pilně
psal svá díla.

Když potřetí přijíždí Komenský do svého útočiště, do polského Lešna, byl již podruhé vdovcem a zemřela mu další dcera.

14.

15.

Navíc na Lešno přišel zničující požár. Tehdy
Komenskému shořelo skoro celé jeho dílo. V tu
chvíli mu už bylo 64 let!
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Jak se Komenský rozhodl?
Jak to, že se jeho dílo dochovalo? Jaká byla
Komenského reakce na těžkosti?
(malá řečnická pauza)
Přestože jednotlivé události byly pro Jana
Amose zdrcující, nenechal se porazit.
Sám si nechal poradit od dvou mužů.

Jednak od trochu staršího kolegy učenece,
s kterým si i dopisoval, Francise Bacona, který
o těžkostech tvrdí, že:

17.

,,Těžkostí se nemáme tak stranit, jako jim
odolávat.“

Dále se Komenský inspiruje u muže žijícího na
přelomu starého a nového letopočtu, filosofa,
básníka a politika Seneky, který říká:

18.

,,Statečným a silným mužem není ten, kdo se
vyhýbá námaze, nýbrž ten, jehož duch obtížností úkolů roste.”

Sám Komenský říká: ,,Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné skládat ruce v klín.”

19.

Komenský, přestože byl po požáru v Lešně
zdrcen,

nezahodil svou práci a myšlenky za hlavu,
ale pilně své dílo napsal znovu.
(malá řečnická pauza)

20.

A co ty? Co uděláš, když život s tebou ,,zacvičí”,
když se ti přihodí něco nepříjemného nebo
když uděláš nějakou chybu?

5.2 Adopce do rodiny Podařilů (10 min)
Plánování

22.

Aktivitu uvedeme slovy:
Porovnáme-li Komenského přístup k životu s Tondou Podařilem či Lojzou Břídilem, je jasné, že
Jan Amos svým přístupem patří do rodiny Podařilů.
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Dnes se do rodiny Podařilů můžeš adoptovat i ty.

Z vlastností Tondy Podařila si napiš ty, které se ti daří používat
velmi často.

6. – 7. ročník

Pracovní listy — Adoptivní list

Umím zdolávat překážky

Můj adoptivní list do rodiny

PODAŘILŮ
Jméno

Dále si napiš jednu vlastnost nebo způsob myšlení, který by ses
chtěl naučit používat nebo který bys potřeboval posilnit. Zároveň
si zkus naplánovat, jak na to půjdeš.

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:

Informujte žáky, že tento adoptivní list je jen pro ně. Pokud nebudou chtít, nebudou ho nikomu ukazovat.

Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné
skládat ruce v klín.
Jan Amos Komenský

Metodická poznámka
Je třeba dohlédnout na to, aby nedošlo k zobecňování či používání frází místo konkrétních
příkladů. Rovněž je třeba zdůraznit, že žáci mají nahlížet na sebe jako na celého člověka, nejen
jako žáka dané třídy. To, co umí či chtějí prohloubit, může být věc týkající se školy, ale také
nemusí.

6
Reflexe
a závěr

6.1 Neskládám ruce v klín
Rozhovor
Požádejte žáky, aby se potichu přesunuli do komunitního kruhu a položte jim následující otázky.
• Co bylo dnes pro tebe nového?
• Co se po dnešku u tebe změní?

5 min

Metodická poznámka
Je-li třída velká, nemusí odpovídat všichni žáci, jen ti, kteří chtějí či mají potřebu.
Na závěr shrňte lekci slovy:
Rozloučení Jana Amose Komenského pro dnešek zní:
,,Lidská přičinlivost nepokládá za vhodné skládat ruce v klín.”
A já ti přeji, aby ses nikdy nevzdával a vždy se snažil najít cestu.

Každý žák si z hodiny odnáší svůj Adoptivní list do rodiny Podařilů s citátem Jana Amose
Komenského.
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Další zdroje
• Ezopovy bajky: Aesop‘s fables. 1. Bratislava: EDIPOSS, 2009. ISBN 978-80-89420-05-6.
• HÁBL, Jan a David LOULA. To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských.
Vojnův Městec: České studny, 2019. ISBN 978-80-905574-6-8.
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Zdroje obrázků
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Zdroje grafiky
• Slide 01 - Dřevěné kolo - Momentmal - Pixabay.com
• Slide 03 - Komiks Komenský - projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)
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• Slide 05 - Mapa Komenského - Daniel Jurčo B.F.A., projekt Úcta k životu,
reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 06 - Hořící Lešno - projekt Komensky2020.cz (CC 4.0 BY-SA)
• Slide 08 - Francis Bacon - Wikipedia.com (Public Domain)
• Slide 09 - Lucius Annaeus Seneca - Wikipedia.com (Public Domain)
• Slide 10 - Jan Amos Komenský s knihami – Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Staleté kořeny
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Zdroje videa
• Jan Amos Komenský – Fishnet s.r.o. (Film21) – projekt Staleté kořeny (CC 4.0 BY)

Prezentace
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Pracovní listy
https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/09/Podnikani-6-7-pracovni-listy.pdf
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