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„Každý má hledět ne pouze na svůj  
   prospěch, ale na prospěch společnosti.“ 

J. A. Komenský
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úvodní 

motivace 

Co mě baví? 
Co mi jde?

Wrightové 
vs. Langley

Možnosti 
a úskalí 

podnikání - 
Farmář

Komenský  
a překonávání 

těžkostí 

Reflexe 
a závěr

15 min 15 min 15 min 30 min 10 min 10 min

Hlavní myšlenka
Každý jsme jiný, baví nás různé věci, jsme různě šikovní. Stojí za to tyto věci rozvíjet, překonávat 
překážky a zkoušet další, protože nikdy nevíte, jestli právě to, co zkusíte, není to, v čem budete 
dobří. Dál dojde ten, kdo trénuje, i když dostal málo, než ten, kdo dostal hodně a nevyužil to.

Anotace
V první hodině budou žáci přemýšlet o tom, co je baví. Uvědomovat si svá obdarování a své 
talenty a zamýšlet se nad tím, jak je rozvíjejí. Na příběhu slavných vynálezců uvidí, že ale s úsi-
lím a tréninkem může někdo dojít dál než ten, kdo má na něco talent a nerozvíjí ho. Ve druhé 
hodině si na hře Farmář vyzkouší drobné podnikání přinášející různé možnosti i nástrahy. Zjistí, 
jaké překážky musel překonávat J. A. Komenský. Sami si na závěr navrhnou, co by nového chtěli 
vyzkoušet.

Cíle lekce

Co bude žák na konci lekce vědět:
• Člověk je přirozeně činorodý.

• Potenciál, který mám, je potřeba dále aktivně rozvíjet kvůli sobě i pro užitek druhým.

Co žák v lekci prožije / co si uvědomí:
• V podnikání čehokoliv je důležité nenechat se odradit neúspěchy, chybami, ale překonávat 

překážky.

• Na příbězích si uvědomí, že úspěch našeho podnikání záleží na nadání, ale také na vloženém 
úsilí a hrají zde roli i naše motivy a další okolnosti.

K jakému jednání lekce zve/vede:
• Lekce vede k záměrnému sebepoznávání (svých silných stránek) a zároveň ke zvýšené 

všímavosti k silným stránkám druhých.

• Zve žáky k tomu, aby to, co dělají, přinášelo užitek a naplnění nejen jim, ale i ostatním.
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• PL Bratři Wrightové vs. S. P. Langley  
(text –1x pro učitele)

• PL Bratři Wrightové x S. P. Langley  
(kartičky – 1x pro každou skupinu, rozstří-
hat na kartičky)

• PL Pravidla hry Farmář – pravidla  
a tabulky (1x pro učitele)

• PL Hra Farmář - tabulky pro skupiny  
(1x pro každou skupinu)

• PL Hra Farmář - obrázky zvířat  
(1x pro skupinu, nastříhat do obálek)

• hrací kostky (1-2 pro každou skupinu)

Pomůcky 
• dataprojektor a ozvučení

• prezentace

• video Komenský: Jak udělat svět 
lepším? (pouze varianta, dostupné 
v prezentaci)

• video Hřivně  
(pouze varianta, dostupné v prezentaci)

• PL Co mě baví  
(1x pro každého žáka, 2x na stránce - po-
skládejte po přehybech jako harmoniku 
tak, aby  byl vidět pouze levý sloupeček; 
žáci v průběhu práce budou postupně 
odkrývat další sloupečky) 

Vysvětlení piktogramů

Doplňující 
informace

Hlavní myšlenka

Další zdroje

Anotace

Cíl

Pomůcky

Práce ve trojicích

Práce v kruhu

Uspořádání třídy 
do písmene U

Skupinová práce

Práce ve dvojici

Společná práce

Samostatná práce

Volný pohyb 
po třídě

Práce třídy 
kolem stolů

Prezentace

Čas/Minutáž

Pracovní list

Video
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Postup a metody

1.1 Otevření tématu (5 min)
Rozhovor, práce s videem

Krátce se představte (pro bližší představení 
bude ještě prostor) a uveďte lekci v kontextu 
celé metodiky. Pokud je toto pro žáky první lek-
ce, pusťte na úvod video, kde se jim představí 
J. A. Komenský a přiblíží se jim celý projekt.

Co nás dnes čeká?
Lekci uveďte například slovy: 

Homo sapiens činorodý - tedy člověk, který se 
zabývá různými činnostmi. Jednou ze základ-
ních věcí, které jsou důležité, aby společnost 
dobře fungovala, je PODNIKAVOST.

Dle prezentace představte žákům, co je v dneš-
ní lekci čeká. (Pohádka Hřivně je pouze rozšiřu-
jící varianta.) Domluvte si s žáky pravidla, jak se 
budete oslovovat, a pravidla spolupráce v prů-
běhu lekce.

1.2 Kdo jsem a co rád dělám? / Co mi jde? (5 min)
Seznamovací hra

Nejprve řekněte své jméno a k němu připojte, co vás baví, co opravdu rádi děláte. (Např. Jmenuji 
se Pavlína a ráda peču buchty a koláče.) Vyzvěte žáky, aby se také takto představili.

Varianta 
Řekněte své jméno a místo příjmení dejte přídavné jméno, které charakterizuje, co si myslíte, 
že vám dobře jde (např. Jmenuji se Pavlína Koláčová).

Metodická poznámka 
Záměrně jsou vynechány věty týkající se školy (typu: Jmenuji se Pavlína a mám ráda 
tělocvik. / Jmenuji se Pavlína a jde mi matematika...), protože často jsou žáci úspěšní 
a šikovní ve věcech, které se ve škole vůbec neprojeví a zbytečně by je to omezovalo 
v přemýšlení. Proto stojí za to použít tuto aktivitu, i když se s dětmi dobře znáte, můžete 
se o nich dozvědět něco nového, co je baví.

1.3 Nemocné děti (3 min)
Rozhovor, práce s obrázkem

Žáci se dívají na fotografie dětí, které jsou ne-
mocné a otráveně leží v posteli.

Seznámení, 
úvodní motivace

15 min

1

2.

9.

10.
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Položte žákům postupně otázky:

• Za co si myslíte, že by v tuto chvíli vyměnili Jana a Ondra ležení v posteli? Co třeba by daleko 
raději dělali?

Žáci odpovídají různé činnosti.

• Kdo z vás zná pocit, že jste se opravdu nudili a nemohli nic?

Někteří žáci se jistě budou hlásit (např. když někdo ležel s horečkami, po operaci…). Vyzvěte ně-
kolik z nich, aby řekli, co se stalo.

1.4 Shrnutí (2 min)
Shrňte s žáky, co říkali a proč to tak je.

Od přirozenosti jsme podnikavé bytosti, tako-
véhle nicnedělání nás ubíjí.

Říkali jste různé věci, například (vyjmenujte, 
co si pamatujete, že žáci řekli - např. sporty, 
trávit čas s druhými, něco vyrábět, hrát na 
hudební nástroj…), protože každý jsme jiný, 
každého baví něco jiného, máme na něco dar, 
talent. A může sem patřit třeba i to, že umíme 
být pro druhé dobrým kamarádem.

Když hledáme, v čem jsme šikovní, často to můžeme zjistit podle toho, co rádi děláme, když zrov-
na nic nemusíme nebo nemůžeme dělat. 

Člověk rád dělá to, co mu jde dobře a u čeho se dobře cítí.

2.1 Co mě baví (9 min)
Práce s pracovním listem

Rozdejte žákům poskládaný PL Co mě baví tak, aby měli před se-
bou pouze levou část s otázkou Co mě baví? Požádejte je, aby PL 
nerozbalovali ani nečetli si jednotlivé sloupce dopředu.

Postupně provázejte žáky tímto PL. 

Nejprve žáci vyplní první sloupec. Během 3 minut by měli napsat 
alespoň čtyři činnosti, které je baví, například jaké mají kroužky, co 
dělají rádi doma, ve škole či jinde.

Metodická poznámka 
Pokud vidíme, že děti nepíší a nenapadají je čtyři aktivity, 
podpoříme jejich přemýšlení následujícím slidem. 

Poté je vyzvěte, aby z těchto činností vybrali 
jednu věc, které se věnují již alespoň rok, a tu 
zakroužkovali. 

Pracovní listy Homo sapiens činorodý4. – 5. ročník

Co mě baví

Co mě baví?
Doplň alespoň 

4 činnosti.

Vyber si a zakroužkuj jednu činnost, 
které se věnuješ už přes rok.

Co v __________ 
umím a vloni 
jsem to ještě 
neuměl(a)?

Doplň alespoň 2 věci.

Co konkrétně 
mi pomohlo se 

zlepšit?
Doplň alespoň 2 věci.

Co bych chtěl/a 
vyzkoušet 
nového?

Doplň alespoň 2 věci.

Co mě baví?
Doplň alespoň 

4 činnosti.

Vyber si a zakroužkuj jednu činnost, 
které se věnuješ už přes rok.

Co v __________ 
umím a vloni 
jsem to ještě 
neuměl(a)?

Doplň alespoň 2 věci.

Co konkrétně 
mi pomohlo se 

zlepšit?
Doplň alespoň 2 věci.

Co bych chtěl/a 
vyzkoušet 
nového?

Doplň alespoň 2 věci.

14.

18.

Co mě baví? 
Co mi jde?

15 min

2
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Upozornění 
Je potřeba, aby si v případě, že se věnují alespoň rok více činnostem, vybrali stále jen jednu.

Nyní si žáci rozbalí druhý sloupec. Vyzvěte je, aby do něho během 3 minut napsali, co se v dané 
činnosti za poslední rok naučili, tedy to, co před rokem neuměli a teď jim to již jde.

Poté si žáci rozbalí třetí sloupec. Vyzvěte je, aby si do něho během 3 minut sepsali, co konkrétně 
jim pomohlo se zlepšit (např. cvičím na piáno 5x týdně, děda mě vozí na zápasy a fandí mi apod.). 
Mají za úkol napsat alespoň dvě věci.

Metodická poznámka 
Čtvrtý sloupec v PL se využije až v závěrečné 
reflexi na konci lekce.

2.2 Cesta ke zlepšení (6 min)
Rozhovor

Žáci si ve dvojicích říkají/čtou, jaké aktivity si 
zapsali, kterou jednu si vybrali, co se v ní za 
poslední rok naučili nového a co všechno jim 
pomohlo se v ní zlepšit. 

Vyzveme žáky, aby nahlas říkali, co jim pomá-
halo se zlepšovat. Sbíráme co nejvíce nápadů. 
Ke shrnutí je možné využít slide s kategoriemi 
nápadů. Je možné, že je ještě napadnou nové 
věci, které budou chtít uvést.

Aktivitu shrneme slovy: 

Vidíme, že často je potřeba ke zlepšení na-
příklad věnovat činnosti více času, zdolávat 
překážky, sledovat svoje pokroky, mít podporu 
kamarádů a rodiny, investovat do vybavení. 
V čem se nyní chcete zlepšovat? Bylo by možné 
využít nějakou další podporu? 

Varianta 
Opět se můžeme podívat na Ondru, díky 
čemu se on zlepšil ve florbale:

Společné sdílení můžeme uzavřít např. slovy:

Abychom se zlepšovali v nějaké činnosti, je po-
třeba jí věnovat úsilí. To platí i v situaci, když 
nemáte úspěchy ve škole. Buď se vymlouvám 
na to, že matika mi prostě nejde, že škrábu 
jak kocour, protože to mám po taťkovi, anebo 
trénuju, abych se zlepšil/a, co to jde.

21.

24.

26.

27.
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3.1 Wrightové vs. Langley (15 min) 
Práce s textem

Ukažte dětem obrázek dopravního letadla.

• Od kterého roku si myslíte, že lidé létají 
letadlem?

První let letadla těžšího než vzduch byl usku-
tečněn 17. prosince 1903. 

Přečtu vám příběh o tom, co předcházelo 
tomu, než vzlétl první člověk. 

Přečtěte žákům PL Bratři 
Wrightové vs. S. P. Langley (text)

Rozdělte žáky do čtveřic a rozdej-
te do každé skupiny kartičky z PL 
Bratři Wrightové x S. P. Langley 
(kartičky) a vyzvěte žáky, aby je 
poskládali do dvou sloupečků pod-
le toho, co slyšeli.

Až uvidíte, že mají žáci hotovo, pokládejte jim 
otázky podle prezentace:

Skupiny si můžou následně kontrolovat správ-
nost podle prezentace.

Skupinovou práci můžeme shrnout slovy:

S. P. Langley chtěl být hlavně první, bohatý 
a slavný. Bratři Wrightové měli sen postavit 
takový stroj proto, že by byl přínosný pro 
všechny ostatní lidi. Když Langley zjistil, že už 
nebude první, vzdal to, šel od projektu pryč.

Je lepší, když děláme věci, které nám dávají 
smysl a jsou užitečné nejen pro nás, ale i pro 
ostatní. Komenský k tomu říká: „Každý má 
hledět ne pouze na svůj prospěch, ale na pro-
spěch společnosti.“

Homo sapiens činorodý4. – 5. ročníkPracovní listy – Bratři Wrightové x S. P. Langley (kartičky)

Samuel Pierpont
Langley

Bratři Wrightové
(Wilbur a Orville)

Cíl: Vyrobit pilotem řízené letadlo 
těžší než vzduch.

Cíl: Vyrobit pilotem řízené letadlo 
těžší než vzduch.

Podporovala ho veřejnost. Veřejnost se o ně nezajímala.

Byl hodně pracovitý, 
moc si přál letadlo sestrojit.

Byli hodně pracovití, 
moc si přáli letadlo sestrojit.

Měl tým nejlepších odborníků, 
hodně vzdělaných.

Ani jeden člen týmu 
nestudoval na vysoké škole.

Významný člověk,
profesor matematiky na univerzitě.

Ani jeden z bratrů 
neměl vysokou školu.
Měli firmu na výrobu 
a opravu jízdních kol.

Znal se s významnými lidmi ve vládě,  
s podnikateli.

Neměli žádné kamarády mezi 
významnými a vlivnými lidmi.

Dostal od ministerstva války ohromné 
množství peněz na svůj projekt.

Neměli žádné speciální peníze 
pro svůj projekt.

Používali nejmodernější 
technologie a materiály.

Používali i materiály 
a věci ze své dílny – třeba řetězy.

Jejich činnost sledoval tisk, 
hodně se o nich psalo v novinách.

Novináři nebyli ani 
u prvního vzletu letadla.

Proč? (bude na konci) Proč? (bude na konci)

Homo sapiens činorodý4. – 5. ročníkPracovní listy – Bratři Wrightové x S. P. Langley (text)

Bratři Wrightové vs. Samuel Pierpont Langley

Na přelomu 19. a 20. století, tedy před asi 120 lety, žil 
v Americe jistý Samuel Pierpont Langley (čti Laengli). 
Proslavil se různými astronomickými objevy, byl to 
fyzik a přední odborník v oboru letectví. Pracoval 
na Harvardské observatoři, byl profesorem matematiky 
na americké námořní akademii. Přátelil se s nejmocnější-
mi osobnostmi ve vládě a mezi podnikateli. Jeho kamará-
dem byl např. Alexander Graham Bell (1), který vynalezl 
mikrofon, telefon či gramofon. Langley si dal hodně vyso-
ký cíl. A to, že se stane prvním člověkem na světě, který 
vyrobí pilotem řízené letadlo.

Měl výborný recept na úspěch: Jeho plán podporovalo 
hodně lidí. Dostal od amerického ministerstva války grant 
50 000 dolarů, což bylo v té době ohromné množství 
peněz. Měl tým skvělých odborníků, nejlepších mozků své 
doby. Používali nejmodernější technologie a materiály. 
Vše, co dělali, sledovali reportéři z New York Times a lidé 
netrpělivě čekali na chvíli, až se dočtou, že se Langleymu 
a jeho týmu podařilo sestrojit letadlo těžší než vzduch. 
Co by jim v tom mělo bránit!? Měli pro to ty nejlepší pod-
mínky. Langley chtěl být první, slavný a bohatý.

O pár stovek kilometrů dál měli dva bratři – Wilbur 
a Orville Wrightovi (čti Wraitovi) – svou skrovnou dílnu 
na opravy jízdních kol. A protože to byli nadšenci do 
cyklistiky a do nového sportu – plachtění, začali navrhovat 
a vyrábět jízdní kola, aby si vydělali na své experimenty 
s létáním. Také totiž pracovali na svém vlastním létajícím 
stroji. „Měli sen. Věděli, PROČ je tak důležité ten stroj sestrojit. 
Věřili, že pokud se jim podaří vymyslet létající stroj, změní to 
svět. Představovali si přínosy pro všechny ostatní lidi, když se 
jim podaří uspět“ (2). Byli do létání tak nadšení, že inspi-
rovali celou skupinu lidí ve svém rodném městě Dayton 
v americkém státě Ohio, kteří jim pomáhali. Nikdo z jejich 
týmu nevystudoval vysokou školu, nedostávali žádné pe-
níze od vlády, nekamarádili se s nikým slavným a význam-
ným. Svůj sen uskutečňovali ve své dílně na výrobu kol. 
Vždycky na výzkumech pracovali společně.

• Jak velké šance dáváte hvězdnému týmu Langleyho?  
(od zvednuté ruky a stání na špičkách až po ruku u země 
ve dřepu)

• Jaké šance mají podle vás bratři Wrightovi s jejich díl-
nou? (od zvednuté ruky a stání na špičkách až po ruku u 
země ve dřepu)

• V jakém týmu byste se raději nacházeli!?

• Kdo sází na vítězství Langleyho? (Děti se hlásí.)

• Kdo si myslí, že se to jako prvním podaří bratrům 
Wrightovým? (Děti se hlásí.)

17. prosince 1903 se bez účasti novinářů jen skupinka lidí 
stala svědkem toho, že poprvé v historii člověk opravdu 
vzlétl. A byl to… byli to… bratři Wrightovi. Každý z nich ten 
den letěl dvakrát. „První letěl Orville, let byl dlouhý 39 metrů 
a trval 12 sekund. Byl zachycen na jejich nejznámější foto-
grafii. Čtvrtý let toho dne byl jediným skutečně řízeným letem. 
Wilbur Wright letěl 279 metrů a let trval 59 sekund. Stavba 
letadla Flyer I stála méně než tisíc dolarů.“(3)

Než se bratřím Wrightům podařilo letadlo sestrojit, 
museli udělat doslova tisíce pokusů. „Vypráví se, že po-
každé, když šli Wrightové do terénu dělat další zkušební let, 
brali s sebou pět sad náhradních dílů, protože už dopředu 
věděli, že se let mnohokrát nepodaří a letadlo bude nutno 
opravovat.“ (4)

Co se stalo poté, co Wrightové poprvé vzlétli? Ještě nějaký 
čas museli počkat, než byl jejich úspěch ohlášen. Ale 
nevadilo jim to. A Langley? Několik dnů poté svůj projekt 
zrušil. Cítil se poražený. Už nemohl být první a tak slavný, 
jak chtěl, tak to rovnou vzdal.

Použité zdroje:
(1) BELL, Alexander Graham [online],  [cit. 19. 3. 2020], 
Wikipedie. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Alexander_Graham_Bell

(2) SINEK, Simon. Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti 
inspirují k činům. V Brně: Jan Melvil, 2013. Žádná velká 
věda. ISBN 978-80-87270-55-4.

(3) Bratři Wrightové [online],  [cit. 19. 3. 2020], Wikipedie. 
[online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/
Brat%C5%99i_Wrightov%C3%A9

28.

29.

33.

34.

15 min

Wrightové 
vs. Langley

3
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Varianta 
Pokud máme časový prostor, je možné jako 
reflexi příběhu nabídnout dětem slova: 
úsilí, talent, podpora, finance, nadšení, 
kamarádi…. 
Jejich úkolem je vybrat si pouze dvě slova, 
která podle nich příběh charakterizují, 
a zdůvodnit, proč se rozhodli právě pro ně.

4.1 Farmář (20 min)
Herní aktivita

Ve hře Farmář si žáci vyzkoušejí takové jed-
noduché, rychlé podnikání, jeho možnosti 
a nástrahy. Děti budou hrát ve čtveřicích. 
Inspiraci pro možné rozdělení do skupin: ikona 
Doplňující informace.

Vysvětlete dětem pravidla hry podle  
PL Pravidla hry Farmář (5 min)

Děti se sesednou např. na koberci 
do skupin po čtyřech. Do každé 
skupiny dejte kartičku Hra Farmář 
– Tabulky do skupiny a obálku s 
rozstříhanými Obrázky zvířat.

Na hru dejte žákům 15 minut. Pro oporu ne-
chte po celou dobu v prezentaci svítit základní 
pravidla hry. 

Metodická poznámka 
Většina skupin stihne hru zahrát v daném čase celkem dvakrát. Druhé kolo hry bývá již 
rychlejší a umožňuje žákům vyzkoušet jiné strategie. Pokud nestihnou všechny skupiny ukončit 
hru v daném časovém limitu, upozorníme žáky, že např. za 2 minuty bude hra končit. 

Upozornění 
Pro následující reflexi hry je užitečné, když si žáci nechají zvířátka rozložená před sebou na 
stole.

35.

36.

Pracovní listy Homo sapiens činorodý4. – 5. ročník

Výměna: Zvířata je možné vyměňovat podle těchto pravidel:

Výměna: Zvířata je možné vyměňovat podle těchto pravidel:

Hra Farmář – tabulky pro skupiny

Hodil/a 
jsem 1 2 3 4 5 6

Získávám

Hodil/a 
jsem 1 2 3 4 5 6

Získávám

• Frankes . Husa  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• OpenClipart . Králík  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• Frankes . Pes  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• Frankes . Prase  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• johnny_automatic . Kráva  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• Frankes . Kůň  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

Pracovní listy Homo sapiens činorodý4. – 5. ročník

Cíl hry: 
Posbírat co nejdříve „stádo“ 5 zvířátek – husa, králík, 
prase, kráva, kůň 

Počet hráčů: 
3 až 4 

Pomůcky: 
2 hrací kostky barevně odlišené nebo 1 hrací kostka, 
kterou se hází 2x za sebou, kartičky zvířátek pro každou 
skupinu a tabulka pro skupiny

Délka hry: 
cca 10 minut

Pravidla hry:
• Začíná hráč, který hodí nejmenší číslo.
• Hraje se v kruhu po směru hodinových ručiček.
• Hráč hodí ve svém tahu 2krát. 
• Počet, který hodil v 1. hodu, určuje, jaké zvířátko hráč 

získává (viz tabulka Hodil/a jsem … Získávám). Vezme 
si kartičku s příslušným obrázkem.

• Poté hodí druhou kostkou (nebo stejnou kostkou 
podruhé). Pokud hodí 1-5, podívá se, jestli má u da-
ného čísla nějaký pár. Za každý pár získá jedno další 
příslušné zvířátko. (Např. tedy ve druhém hodu hodí 
2, což je králík. Podívá se, zda má nějaký pár králíků. 
Pokud nemá, žádného dalšího nezískává. Pokud má 
2 nebo 3 králíky, znamená to, že má jeden pár, a za ten 
získává jednoho dalšího králíka. Pokud by měl králíků 
např. 9, to jsou 4 páry, získá 4 další králíky.)

• Během svého tahu může hráč libovolně vyměňovat 
zvířata podle tabulky Výměna.

• Psů a koní je však málo. Na konci svého tahu může 
mít hráč vždy maximálně 2 psy a jednoho koně (po-
kud by jich získal více, musí je vyměnit).

• Může se stát, že při směňování zvířátek budou v banku 
již některá chybět, pak musí směňovat za jiná dle 

tabulky. (Např. když má hráč získat po druhém hodu ke 
čtyřem králíkům ještě další dva a v banku už žádní nejsou, 
musí si zkrátka vzít jednoho psa nebo 4 husy, případně 
vyměňovat do té doby, až dodrží pravidla [počet psů...])

• Pokud hráč hodí 6, znamená to, že přichází vlk. Když 
hráč nemá ve svém stádu žádného psa, přichází 
o všechna svá zvířata (musí je vrátit do banku). Když 
má 1 psa, pes ochrání husy a králíky. Všechny kartičky 
s obrázky prasete, krávy či koně musí vrátit do banku 
a taktéž kartičku psa, který ochránil menší zvířata. Když 
má 2 psy, jsou chráněna všechna zvířata, zároveň však 
do banku vrátí jednoho psa. Tedy vždy, pokud stádo 
napadne vlk, jeden pes při obraně stáda zahyne (samo-
zřejmě pokud hráč kartičku se psem má).

• Pokud by se stalo, že i ve druhém hodu hodí hráč 6, 
přichází opět o psem nechráněná zvířata a o jedno-
ho psa. Hodit dvakrát 6 tedy může být pro hráčovo 
stádo likvidační.

• Vítězí ten, kdo první získá stádo husa, králík, prase, 
kráva, kůň. Koně lze získat pouze výměnou, nikoli 
hodem. 

Tabulka, co znamená hod kostkou:

Hodil/a 
jsem 1 2 3 4 5 6

Získávám

Pravidla pro vyměňování zvířat:
Zvířata je možné vyměňovat podle těchto pravidel:

Pravidla hry Farmář (ztížená varianta např. pro 5. ročník)

• 2 husy = 1 králík

• 2 králíci = 1 pes

• 2 psi = 1 prase

• 2 prasata = 1 kráva

• 2 krávy = 1 kůň

• Frankes . Husa  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• OpenClipart . Králík  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• Frankes . Pes  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• Frankes . Prase  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• johnny_automatic . Kráva  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/
• Frankes . Kůň  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

38.

Možnosti a úskalí 
podnikání - Farmář

30 min

4
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4.2 Co jsem si prožil ve hře (10 min)
Reflektivní otázky

Po hře volíme dle zralosti žáků několik reflektivních otázek. Příklady otázek:

Otázky na emoce:

• Jaké teď máte pocity po hře? 

• Kdo je z něčeho nadšený a z čeho? 

• A kdo je zklamaný a z čeho? 

• Která ztráta vás nejvíc mrzela?

Otázky na výsledek hry:

• O kom z vás platí, že nasbíral alespoň 3 zvířátka? Čtyři?... Kdo získal celé stádo?

• Možná se někomu z vás stalo, že jste přišli o všechna zvířata. Co vás v tu chvíli přimělo, abyste 
hráli znovu dál?

• Co byste udělali jinak/nebo naopak stejně, kdybyste hru hráli ještě jednou?

Otázky na strategii:

• Jakou jste zvolili strategii? Jak jste na to šli, abyste získali co nejvíc zvířátek? 

• Kdo na to šel stejným způsobem? Kdo to dělal jinak? A jak? 

• Kdo jen tak hrál a neřešil, jak to dopadne?

(Různí žáci volí různé strategie a jistě jsou i tací, kteří zkrátka hrají a strategii nemají.)

Aktivitu je dobré uzavřít důrazem na smysl hry 
například slovy: 

Když o něco usilujeme, učíme se a zkoušíme 
nové věci, je potřeba počítat s tím, že se nám 
to hned nedaří.

5.1 Komenský a překonávání těžkostí v jeho životě (5 min)
Vyprávění

Uvedeme příklad ze života Komenského: 

Komenský zažil v životě hodně těžkých chvil. 
Když byl o trochu starší než vy (bylo mu dva-
náct let), zemřeli mu rodiče a dvě sestry. Musel 
uprchnout z domova do ciziny. Na mor mu 
zemřela manželka a dvě děti. Zemřela mu pak 
i druhá manželka. Většinu jeho majetku zničil 
požár města Lešno, kde také žil. Požár zničil i 
některé z jeho knih, které psal skoro celý život. 
Věřil Bohu a vždycky našel sílu jít dál.

Komenský 
a překonávání 

těžkostí 

5 min

5

39.

40.
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Nemohu ovlivnit, co mám, co mi jde, ale vždy 
záleží na tom, jak s tím, co mám, naložím (co 
s tím podniknu, jako jste to i vy zažili v před-
chozí hře).

Povzbuďte žáky, aby krátce řekli, co se jim 
nad příběhem honí hlavou. 

Metodická poznámka 
Pokud žáky v této chvíli zaujal životopis J. A. Komenského, je možné využít aktivity z Projektu 
Komenský 2020, např. skládání timelinu či jednotlivé komiksově zpracované události z jeho 
života.

Varianta 
Pokud máte chuť a čas se tématu hlouběji 
věnovat, je možné využít práci s videem 
Alegorický příběh Hřivně z metodiky Moudrý 
hospodář, aktivita 5.2 (Podnikavost 3. třída). 

Reflexe a závěr (10 min)
Rozhovor, práce s pracovním listem

Teď jste si krátce vyzkoušeli jak hospodařit, a 
přemýšleli, jak je možné aktivitu příště udělat 
lépe. Je to podobné s tím, co a jak děláte teď 
(kroužky, práce ve škole...), na tom se učíte 
moudře hospodařit se svými dary, rozvíjet je, 
nevzdávat se.

Připomeňte si se žáky, co jste v lekci zažili:

• Která část pro vás byla něčím dobrá/zajímavá/užitečná/zábavná a čím?

Vracíme se k obrázkům nemocných dětí. 
Položte žákům otázku:

• Co by tyto děti, i když jsou nemocné, mohly 
podniknout, aby to bylo dobré po ně i pro 
druhé?

• Co byste se chtěli naučit nového vy?

Pojďme se na závěr chvilku zasnít. Ještě je před vámi spousta činností, které si v životě můžete 
vyzkoušet. Třeba teprve přijdete na to, co vás nejvíc baví a v čem jste dobří. Zkuste se teď zamys-
let, co byste si chtěli zkusit v následujícím roce.

Žáci doplňují poslední, čtvrtý sloupeček PL Co mě baví (alespoň 2 věci). 

Kdo chce, může říci nahlas, jaká činnost ho láká v budoucnosti vyzkoušet.

Poděkování a rozloučení.

Reflexe 
a závěr

10 min

6

47.

49.

55.

56.

https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podnikani-3.pdf
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Metodické poznámky pro žáky se specifickými poruchami učení (SPU)

Obecná charakteristika SPU
Specifické vývojové poruchy učení bývají definovány jako neschopnost nebo snížená schopnost 
naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za přiměřené inteligence a socio-
kulturní příležitosti (Z. Matějček, Dyslexie, 1995). Porucha není způsobena sníženými intelekto-
vými schopnostmi. Oslabeny bývají kognitivní (poznávací) funkce, porušena koncentrace pozor-
nosti, paměť, myšlení, řeč, proces automatizace a matematické představy. Dále funkce motorické 
(pohybové), které mají vliv na zhoršení jemné i hrubé motoriky ruky, kvalitu očních pohybů a práci 
mluvidel (Jucovičová, Žáčková, 2014). Vycházíme-li z obecné definice specifických poruch učení, 
můžeme definovat tyto specifické poruchy učení: dyslexie – specifická porucha čtení, dysgrafie – 
specifická porucha psaní, dysortografie – specifická porucha pravopisu, dyskalkulie – specifická 
porucha počítání, dyspinxie – postihuje oblast kreslení, dysmúzie – porucha hudebnosti a dy-
spraxie – je porucha schopnosti vykonávat složité úkony. 

1.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. Na tabuli můžeme napsat a nechat k vidění 
po celou dobu jméno J. A. Komenský, případně název lekce.

1.2 V případě introvertních dětí volíme techniku „reportérů“ – odpověď si říkají ve dvo-
jicích a v kruhu vždy probíhá prezentace výzkumu reportérů – tedy říkají odpovědi 
druhého, ne svoje osobní.

1.3 Rozhovor je metoda zcela vhodná bez úprav i pro žáky s SPU.

1.4 Při shrnutí je vhodné nápady dětí zapisovat na tabuli, poslouží jako inspirace 
pro následující práci s pracovním listem.

2.1 V případě, že děti chtějí nebo potřebují pracovat ve dvojicích, jim to dovolíme. 
Dvojice si poslouží ke korekci přečteného a kontrole porozumění. V případě ne-
pochopení obsahu čteného dovolíme poradit se s další dvojicí nebo s učitelem. Je 
možné se také inspirovat závěry předešlé aktivity. 

2.2 Při práci se slidem je nutné doprovodnými otázkami provést kontrolu pochopení 
významu. 

Např.: Jak tě můžou podpořit kamarádi? 

Na které překážky můžeš narazit? 

Co to jsou investice? 

Jaké vybavení ti pomůže dostat se dále? 

3.1 Při práci ve skupinách dohlédneme na rovnoměrné rozdělení žáků. 

4.1 Aktivita nevyžaduje zvláštní přístup. Dbáme jen na rovnoměrné rozdělení dětí.

4.2 Ústně vedená reflexe na předešlou hru nevyžaduje zvláštní přístup.

5.1 Text na slidu vždy zazní nahlas – čte učitel nebo žáci. 

Reflexe Rozhovorem vedená reflexe je zcela vhodná aktivita nevyžadující úpravy.
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Doplňující informace

Několik možností rozdělování dětí do skupin
• Rozpočítávání – čísla 1-4.

• Kartičky s písmeny – trojice – JAN – vytvořte skupiny tak, abyste složili Komenského 1. jméno 
- tedy ve skupině bude jeden žák s písmenem J, jeden s písmenem A a jeden s písmenem N;

• čtveřice – AMOS – vytvořte skupiny tak, abyste složili Komenského 2. jméno;

• Kartičky s čísly (aby v každé skupině byla jedna 1, 2, 3, 4, nebo jedničky k sobě…).

• Losovátka.

• Výborná pomůcka pro roztřídění dětí:

• Barevná verze

• Černobílá verze

• Víčka od PET lahví (možno i jen s barevnými lístečky) - Podle počtu dětí ve třídě si např. 
do sáčku dejte víčka od PET lahví, vždy 3-4 od jedné barvy nebo typu. Žáci si vytahují víčka, 
vždy stejná víčka spolu utvoří skupinu.

• Bačkory – Žáci dají na hromadu každý jednu bačkoru. Vybíráte vždy 3-4 bačkory. Kterých 
žáků jsou, ti spolu utvoří skupinu.

Další zdroje

• Komenský 2020. Komensky2020.cz [online]. [cit. 2020-05-31].  
Dostupné z: https://www.komensky2020.cz

Zdroje prezentace

Zdroje grafiky
• Slide 15 – Frankes. Husa  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  

Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – OpenClipart. Králík  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online].  
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – Frankes. Pes  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 Frankes. Prase  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – johnny_automatic. Kráva  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online].  
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 15 – Frankes. Kůň  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. [Cit. 1.4.2021].  
Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

• Slide 16 – Roland Janssen. Farmář smajlík  [picture]. In: Superia.cz (Public Domain) [online]. 
[Cit. 1.4.2021]. Dostupné z: https://obrazky.superia.cz/zvirata/

Zdroje videa
• Hřivně - Fishnet s.r.o. (Film21), projekt Úcta k životu,  

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255 (CC 4.0 BY-SA)

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZXBvdXN1dndlYnxneDo2ODUxZTI1NWUyYmIxNWE2
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxwZXBvdXN1dndlYnxneDo1MzY5MjNlMjM3ZDZjMmIz
https://youtu.be/PrlfPSkXnjs
https://youtu.be/PrlfPSkXnjs
https://youtu.be/PrlfPSkXnjs
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