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STRUKTURA UČEBNICE

ČÍSLO STRÁNKY

NADPIS KAPITOLY 

NÁZEV TEMATICKÉHO CELKU

ČÍSLO ÚKOLU 

IKONA: 
Ikony v učebnici upřesňují typ činnosti v jednot-
livých úkolech. Jejich seznam je v učebnici i v pří-
ručce vpředu u obsahu.

DIDAKTICKÝ OBRÁZEK: 
V učebnici kombinujeme didaktické ilustrace a fo-
tografie tak, abychom co nejlépe využili potenci-
ál obou výrazových prostředků. Všechny obrázky 
v učebnici mají svou didaktickou úlohu a jsou ur-
čeny pro práci v hodině.

ZELENÝ RÁMEČEK: 
V zeleném rámečku jsou aplikované úlohy, v nichž 
žáci zapojují nově nabyté znalosti a dovednosti. 

ŠEDÝ RÁMEČEK: 
Šedý rámeček obsahuje doplňující informace a za-
jímavosti.

POUČKA: 
Text v rámečku shrnuje to nejpodstat-
nější z celého učiva.

 6  CO JSME SE NAUČILI O PRÁZDNINÁCH
UČEBNICE
 CÍLE:  Žák sdílí s ostatními zkušenosti, zážitky a zají-
mavosti z vlastních cest. Žák reaguje na názory a pod-
něty druhých. Žák poznává smysl a cíl učení, má pozi-
tivní vztah k učení. Žák si naplánuje, kterým oblastem 
poznání by se chtěl věnovat. Žák si uvědomí, že učení je 
celoživotní proces.
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  matematika – statický zá-
znam, výtvarná výchova – malba či kresba zážitků 
z prázdnin, příprava výstavky fotodokumentace, lap-
book – moje prázdniny 
 POMŮCKY:  suvenýry z prázdnin, prázdninové deníky, 
fotografie, videa, pohlednice, mapy světa, glóbus

ČINNOSTI
Žáci přečtou texty v bublinách. Diskutujeme ve třídě, 
zda měli žáci během prázdnin podobné zážitky jako 
děti z učebnice.

1   Společně si připomeneme, co říkal chlapec ve 
žlutém triku, a pracujeme podle zadání. Důležité je ne-
chat žáky vyjádřit vlastní názor na odpověď chlapce ve 
žlutém triku. Můžeme položit otázku: Opravdu se učí-
me jen ve škole?

2   Žáci v malých skupinách sdílejí své prázdni-
nové zážitky a objevy. V případě zájmu ze strany žáků 
můžete žákům pomoci nalézt místa jejich putování na 
mapě světa nebo ČR. Věnujeme se nejen přírodním ob-
jevům, ale i novým kamarádům, které žáci během prázd-
nin poznali.

3  Na stírací tabulku žáci napíší názvy dvou prázdni-
nových měsíců. Lze nahradit skládáním názvů z pís-
menkové abecedy. Žáci se mohou pustit do objevování 
původu názvů letních měsíců.

 INFORMACE PRO UČITELE 

Názvy letních měsíců: červen a červenec – plody 
třešní a višní, jahod, malin, rybízu a podobných 
rostlin zprvu začínají červenat a pak bývají už 
červené; srpen – měsíc žní, dostal toto jméno za 
časů, kdy se žínalo srpem.

 ZELENÝ RÁMEČEK 

Z obrázků, suvenýrů, prázdninových deníků 
apod. připravíme výstavu.

VENNŮV DIAGRAM: Vennův diagram obsahuje v mod-
ré části fotografie a popis toho, co dělal o prázdninách 
Bertík. Ve žluté části diagramu je znázorněno to, co 
o prázdninách dělala Alenka. Zelená část diagramu vy-
povídá o tom, co dělali o prázdninách Bertík i Alenka.

4  Žáci vyprávějí podle zápisu v diagramu o prázdni-
nových zážitcích Bertíka a Alenky. Jaké nové dovednosti 
se naučili? Mohou mít některé zážitky společné? Které? 
Dělali jste podobné věci jako Bertík a Alenka? Které? Úlo-
hu je lepší zadávat pro dvojici žáků, rychleji se naváže na 
další úkol.

5   Dvojice žáků vytvoří na základě vlastních 
prázdninových prožitků Vennův diagram. Pokud žáci 
nemají zkušenost s tvorbou Vennova diagramu z 1. roč-
níku, vytvoří učitel ve dvojici s žákem nebo asistentem 
pedagoga na tabuli vzorový diagram podle vlastních zá-
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žitků. Žáci rádi sledují počet společných zážitků. Poskyt-
neme jim během společného sdílení dostatek času na 
hledání co nejvíce shod.

6   Do výstavky můžeme zapojit i suvenýry a de-
níky – viz zelený rámeček na str. 6.

 ZELENÝ RÁMEČEK 

Motivujeme žáky k diskuzi s rodiči na téma ce-
loživotního vzdělávání. Stále se učíme na zákla-
dě podnětů a informací, které nás každodenně 
obklopují. Učení tedy není jen záležitostí školy 
a dalších vzdělávacích institucí. Návrhy otázek 
pro rozhovor s rodiči: Co by se rodiče potřebova-
li ve svém životě ještě naučit? Co by si přáli umět? 
Je něco, co neumějí, ale chtěli by se to naučit?

DISKUZE K  TÉMATU: Kdy a kde se učíme? Kdo kromě 
učitelů nás může něco užitečného naučit? Které věci se 
ve škole nezkoušejí a neznámkují, ale je dobré je umět? 
Co se učí dospělí, přestože už nechodí do školy? Vedeme 
žáky k závěru, že školní učivo obohacuje jejich zkuše-
nosti z každodenního mimoškolního života. A naopak 
– ve volném čase si mohou doplnit své znalosti a doved-
nosti ze školy.

 TIP:  Doporučujeme vést žáky k plánování 
svých dlouhodobých cílů a činností. Zamyslíme 
se a zkusíme společně zaznamenat, co se letos 
chcete ve škole naučit, co se chcete letos naučit 
ve svém volném čase. Navrhneme společně gra-
fické či kresebné znázornění a žáci si během 
roku do obrázku či tabulky barevně zaznamená-
vají ty dovednosti a přání, které již zvládli.

DIDAKTICKÉ HRY A AKTIVITY
 STATISTIKA PRÁZDNINOVÝCH ZÁŽITKŮ: Vytvoří-

me tabulku, kde budou např. tyto sloupce: moře, dětský 
tábor, cyklistické kolo, hory, loďka, nový kamarád, leta-
dlo, pozorování přírody, nová dovednost apod. a řádky: 
chlapci, dívky. Žáci zaznamenávají do tabulky čárkou vý-
čet svých zážitků. Statistiku lze využít v hodinách ma-
tematiky. Žáci mohou porovnávat počet prvků, zodpo-
vědět otázky: O kolik více? O kolik méně? Žáci mohou 
tvořit na základě záznamů v tabulce vlastní slovní úlohy.

 8  NÁVRAT DO ŠKOLY
UČEBNICE
 CÍLE:  Žák porovná snímky školy z různých časových 
období. Žák sleduje a popíše změny v budově vlastní 
školy. Žák sdílí výsledky svého pozorování ve skupině 
spolužáků.
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  matematika – třídění, práce 
s tabulkou, český jazyk a literatura – vyhledávání infor-
mací z tabulky, čtenářská gramotnost, pravidla komu-
nikace
 POMŮCKY:  fotoaparát, fotografie školy před rekon-
strukcí a po ní

ČINNOSTI

1  Pracujeme s ilustrací školy. Děti z obrázku po 
prázdninách pozorují změny školní budovy a okolí školy 
po prázdninové rekonstrukci. Vedeme s žáky rozhovor 

nad otázkou: Co všechno žáky po příchodu do nové školy 
překvapilo? Žáci mohou svá tvrzení dokládat pomocí 
obrázku.

2   Žáci se vydají vypátrat změny, které ve škole 
nastaly během prázdnin. Před začátkem pátrání ujasní-
me žákům oblasti, kterých se změny mohou týkat (změ-
na vzhledu budovy a okolí, změna vybavení školy, změ-
na personálu). Žáci mohou pátrat ve skupinách. Každá 
skupina se může věnovat pouze jedné oblasti pátrání 
a po návratu do třídy sdílet výsledky s ostatními skupi-
nami. Žáci mohou využít pomoci vedení školy nebo 
technického personálu školy. Vedeme žáky ke správné-
mu způsobu komunikace při požádání o informaci nebo 
o pomoc s řešením úlohy. Výsledky pátrání žáci zapíší 
nebo vyfotografují.

3  Procvičujeme s žáky orientaci v tabulce školního 
rozvrhu. Zopakujeme si názvy dnů v týdnu. Seznámíme 
žáky se zápisem zkratek pro názvy jednotlivých výuko-
vých předmětů. Porovnáme názvy předmětů s rozvr-
hem ve vlastní škole. Některé školy používají pro ozna-
čení hodin různé názvy (naukové předměty, výtvarné 
bloky apod.). Sledujeme počty hodin v jednotlivých 
dnech. Hledáme další rozdíly mezi rozvrhem v učebnici 
a vlastním rozvrhem.

4   K motivaci využijeme rozhovor žáků na stra-
ně 9. Procvičujeme se žáky orientaci v tabulce prostřed-
nictvím rozvrhu (čtení záznamů v řádku, ve sloupci). 
Upevňujeme orientaci před–po a pořadí. Pokládáme 
otázky typu: Který předmět bude v pondělí před anglic-
kým jazykem? Co se budeme učit ve středu druhou hodi-
nu?

DIDAKTICKÉ HRY A AKTIVITY
ORIENTACE V ROZVRHU: Žáci mohou orientaci v tabulce 
procvičovat formou hry ve skupině 2–3 žáků. Jeden žák 
klade otázky, ostatní zapisují své odpovědi na stírací ta-
bulky či na papír. V rolích se střídají.

MODEL ŠKOLY: Žáci vytvoří kresbu nebo model školy 
s jejím okolím podle jejich představ. Mohou také zjistit, 
které změny by uvítali učitelé, a prezentovat je při před-
stavení svého modelu nebo kresby. Vhodné pro skupi-

novou práci.

PRACOVNÍ SEŠIT

1  Žáci zaznamenají do tabulky výsledky sledování 
rozvrhu hodin ve vlastní třídě.

2  Do tabulky zaznamenejte výsledky pátrání po změ-
nách ve vlastní škole. Pokud je změn více, doporučuje-
me vytvoření plakátu ve větším formátu.

3  Zaznamenejte základní informace o vaší třídě v ak-
tuálním školním roce. Ústně lze připojit další otázky, 
např.: Jaký je celý název tvé školy? Na co se letos těšíš nej-
více? Proč? Je něco, na co se netěšíš? Existuje něco, z čeho 
máš obavy?

Další materiály a podporu naleznete na

  fred.fraus.cz, 

  skolasnadhledem.cz, 

  v interaktivní učebnici Flexibooks.
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 10  O ČEM MUSÍME ŘÍCI DOSPĚLÝM
UČEBNICE
 CÍLE:  Žák odmítne komunikaci, která je mu nepříjem-
ná. V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné 
dítě. Žák rozezná šikanu a navrhne, kde vyhledat po-
moc. V modelové situaci určí oběť a pojmenuje možná 
nebezpečí této situace. V modelové situaci umí zare-
agovat jako svědek těchto situací. Žák odliší ohlášení 
případů ubližování od žalování. Žák vysvětlí důležitost 
dodržování společně vytvořených pravidel soužití.
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  český jazyk a literatura – 
pravidla komunikace

 INFORMACE PRO UČITELE 

V rámci přípravy na tuto lekci můžeme sledo-
vat klima ve třídě a ve škole. Je vhodné si udělat 
poznámky s konkrétními příklady negativních 
nebo velmi pozitivních reakcí žáků pro diskuzi. 
Sbíráme argumentace žáků, proč se s některými 
spolužáky nebo kamarády nebaví.

ČINNOSTI

1   Diskutujeme se žáky o tom, jaké situace 
a dění je zapotřebí řešit s dospělými, co je možné vyřešit 
na místě bez dospělého, popřípadě jak. Využijeme ilus- 
trace na straně 10.

2   Diskuzi rozvedeme dál a necháme žáky pře-
mýšlet, jak by se zachovali, kdyby se ocitli v jakékoli roli, 
kterou ilustrace nabízí. Mluvíme o tom, jak by se mohli 
žáci cítit a jaká řešení situace by je napadala.

 INFORMACE PRO UČITELE 

Jedním z důležitých dílčích kroků při prevenci 
a odstraňování šikany je pochopení, že ohláše-
ní případů ubližování není žalováním. Při žalo-
vání jde o snahu někomu uškodit, při ohlášení 
ubližování (zejména ze strany svědka) je cílem 
pomoci tomu, kdo trpí a kdo si sám nemůže po-
moci. Pomoci druhému je dobrý, někdy hrdin-
ský čin. Žáci ovšem ztratí ochotu touto formou 
pomoci kamarádovi, pokud dospělí na oznáme-
ní o šikaně nezareagují vůbec nebo začnou jed-
nat nesprávně, takže situaci ještě zhorší.

ROZHOVOR: Prali jste se někdy s kamarády nebo souro-
zenci? Co je na rvačkách nebezpečného? Co se může při 
rvačce stát? Jak může ke rvačce dojít? Co může být pod-
nětem ke rvačce? Zažili jste někdy nějakou rvačku? Po-

kud ano, jak jste situaci prožívali? V rámci diskuze by 
měly zaznít tyto oblasti: někdo se může zranit, může si 
ublížit, může ho to bolet, rodiče se mohou zlobit, může 
se „zkazit“ kamarádství. Upozorníme žáky na nebezpečí 
opakovaného nebo trvalého ubližování slabšímu jedinci 
– vyvodíme pojem šikana.

Vyzveme žáky, aby si prohlédli žáky na ilustraci 
v učebnici, kde dva starší chlapci bijí mladšího chlapce, 
a vedeme rozhovor: Myslíte si, že jde o normální rvač-
ku? Žáci mohou ilustraci interpretovat různými způso-
by. Může jim připadat, že si kluci jen hrají a jde o legraci. 
Nebo mohou situaci vidět jako ubližování, šikanu. Jak 
rozeznáme, kdy jde o legraci, a kdy o šikanu? Vysvětlíme 
žákům, že škádlení patří k rovnocennému kamarádské-
mu vztahu. Očekáváme, že legraci si užiji já i kamarád, 
kterého škádlíme. Pokud vidíme, že se mu to nelíbí, je 
smutný, nebo dokonce pláče, mrzí nás to. V takové si-
tuaci bývá normální se kamarádovi omluvit a hlavně už 
podobnou „legraci“ neopakovat. Pokud pokračujeme ve 
„škádlení“, přestože se to druhému nelíbí, je to špatné. 
Může jít o šikanu, kdy jeden vždy prohrává, vždy je obě-
tí. Jak se v takovém případě může druhý cítit? Takové 
dítě nemůže nic dělat, bolí ho to, má strach, je mu trap-
ně, připadá si hloupě atd.

Shrneme s žáky, jak by se mělo napadené dítě chovat, 
jednotlivé body napíšeme na tabuli nebo na nástěnku: 
1. Neoplácet rány. 2. Hlasitě křičet: „Ne!“ 3. Snažit se 
uniknout, dostat se pryč. 4. Oznámit to (až to půjde) 
dospělému.

 TIP:  Situace z učebnice si zahrajeme přímo 
ve třídě. Žáci předvádějí vlastní řešení situace 
– diskutujeme o jeho vhodnosti. V málopočet-
ných třídách je vhodné, aby se prostřídali všich-
ni žáci.

3  Žáci navrhují další konfliktní situace, které mohou 
žáci zažívat. Formou dramatizace předvedou způsob, 
kterým by kamarádům pomohli.

ROZHOVOR NAD FOTOGRAFIÍ DVOU CHLAPCŮ:  Pro-
hlédněte si fotografii v učebnici, kde chce větší chlapec 
po sedícím spolužákovi peníze. Co Lukášovi říká? Jak se 
asi Lukáš cítí? Čeho se bojí? Jaké je chování většího klu-
ka, který chce po Lukášovi peníze? Diskutujeme s žáky 
o tom, zda je to zbabělé či hrubé. Upozorníme, že takto 
se nesmí nikdo chovat, a ptáme se proč. Vedeme žáky, 
aby si všimli, že větší kluk zneužívá toho, že je Lukáš 
menší, slušnější nebo se jeví jako slabší, a ptáme se: Co 
by měl Lukáš udělat? Říci to učiteli nebo rodičům nebo 

jinému dospělému? Proč není žalováním, když to Lukáš 
řekne učiteli nebo rodičům? Vyvodíme s žáky, že si Lu-
káš nemůže v této situaci pomoci sám, je slabší, mladší 
nebo slušnější, musí mu pomoci někdo dospělý. Poví-
dáme si o možných důsledcích, např. druhý kluk by po 
něm mohl chtít peníze znovu a znovu, velký kluk by 
třeba příště mohl někomu ublížit, zničit mu věci, zranit 
Lukáše nebo jiné dítě. Znovu upozorníme, že takovému-
to chování říkáme šikana. Větší chlapec šikanuje Lukáše. 
Zneužívá toho, že je větší a silnější, a nutí jej k něčemu, 
co se mu nelíbí. Můžeme pokračovat v diskuzi a ptáme 
se: Jaké další situace, kdy někdo zneužívá toho, že je větší 
nebo silnější, mohou žáci zažít? Možné oblasti k diskuzi: 
někdo někoho bije, bere mu věci, svačinu, rozbíjí nebo 
špiní věci, zavírá ho na záchodě, zatlačuje ho do kouta, 
lije na něj vodu apod.

ROZHOVOR NAD FOTOGRAFIÍ DÍVEK: Můžeme něko-
mu ubližovat, i když ho přímo nebijeme, třeba se ho ani 
nedotkneme? Vyzveme žáky, aby si prohlédli fotografii 
v učebnici, kde se vysmívají dvě dívky třetí dívce, a ptá-
me se: Proč se dívky vysmívají? Možná řešení: oblečení, 
které dívka má, považují za nemoderní apod. Jak se tato 
dívka asi cítí? Možná řešení: je jí líto, že se s ní děvča-
ta nekamarádí. Má strach, připadá si ošklivá, divná, bojí 
se… Co si můžeš myslet o dvou děvčatech z fotografie 
nalevo? Možná řešení – mají oblečení, které samy po-
važují za pěkné a moderní. Záleží jim na tom, co nosí 
na sobě. Hodnotí ostatní lidi podle věcí, které tito lidé 
mají, nebo nemají. Dívky nalevo se možná nudí, možná 
nevědí, o čem si povídat, protože nemají žádné důležité 
zájmy. Možná chtějí upozornit na sebe ostatní žáky ze 
třídy. Vyvodíme, že jelikož jsou dívky dvě, jsou silnější. 
Nemají právo se jiným vysmívat. Každý může v něčem 
vynikat, být dobrý, umí něco, co druzí neumějí. Povídá-
me si s žáky, jak by se měla zachovat posmívaná dívka. 
Především by měla zůstat klidná a vědět, že říkají hlou-
posti. Podle oblečení a bot se člověk nehodnotí. Říkáme 
si s žáky, jak by mohla tato dívka reagovat, např.: Moje 
boty mi vyhovují. Nebo: Jděte dělat něco zajímavějšího. 
Já se o vaše boty/šaty také nestarám. V případě, že toho 
děvčata nenechají, měla by dívka odejít pryč. Pokud by 
se jejich chování opakovalo nebo pokud by ji pronásle-
dovaly i na jiné místo, měla by to určitě oznámit učiteli 
a doma rodičům. Diskutujeme: Mohou pomoci další spo-
lužáci? Jak?

 ZELENÝ RÁMEČEK 

Na základě rozhovorů nad fotografiemi diskutu-
jeme s žáky o třídních pravidlech. Podle potřeby 
můžeme třídní pravidla doplnit.

ROZHOVOR NAD FOTOGRAFIÍ HÁDKY RODIČŮ: Jak se asi 
cítí dívka na obrázku? Proč? Možná řešení – je smutná 
/ bojí se / je bezradná, protože se její rodiče hádají / 
nechovají se k sobě hezky / křičí na sebe. Co může tato 
dívka udělat? Možná řešení – říct rodičům, aby na sebe 
nebyli zlí, odejít pryč a do hádky nezasahovat, rodiče ji 
nakonec společně vyřeší. Povídáme si s žáky o tom, že 
i dospělí lidé se hádají, jako se hádají děti se sourozenci 
nebo s kamarády. Hádky jsou normální, pokud se lidé 
dokážou usmířit a být pak na sebe zase milí a pokud si 
při hádce neubližují. Pro dospělé ale platí stejná pravi-
dla, o kterých jsme mluvili u dětí. Jestliže se rodiče há-
dají často, neumějí se usmířit a ubližují si, je to špatně. 
Samotné dítě to ale vyřešit nedokáže. Je důležité moci 
se někomu svěřit: příbuzným, dospělým přátelům, škol-
nímu psychologovi. Pokud se děti stydí nebo bojí mluvit 
s někým, koho znají, mohou se obrátit na Linku bezpečí 
– viz šedý rámeček.

 TIP:  Výstupy z diskuzí nad fotografiemi zapisu-
jeme na tabuli.
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 12  PROMĚNY POČASÍ
UČEBNICE
 CÍLE:  Žák rozezná základní typy počasí a charakteri-
zuje je. Určí symboly, kterými jednotlivé typy počasí 
označujeme.
 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY:  dramatická výchova – před-
vádění typů počasí, výtvarná výchova – tvorba plakátů 
k ročním obdobím
 POMŮCKY:  potřeby k vyobrazení nejrůznějších typů 
počasí (např. i chumelení, sněhové jazyky, mlha)

ČINNOSTI

1   Úkol může být zpracován tak, že žáci ve sku-
pinkách vytvoří čtyři menší plakáty k jednotlivým čtyřem 
ročním dobám a pak svou práci prezentují ostatním. Po-
kud žáci nejsou připraveni na prezentování své práce, vy-
tvoříme z plakátů výstavku a pomůžeme jim otázkami.

Jiná možnost je, že se žáci rozdělí do skupin, ale zpra-
cují pouze jedno roční období (lze ho vybrat např. lo-
sem) a pak prezentují a doplňují svůj plakát o to, co je 
zaujalo na plakátu ostatních.

 TIP:  Pro aktivnější třídu lze u plakátů vystří-
dat všechny skupiny. Třída se rozdělí na 4 skupi-
ny, začne pracovat na vylosovaném plakátu. Po 
5 minutách se skupiny posunou např. ve smě-
ru hodinových ručiček k dalšímu plakátu. Žáci 
si přečtou již zapsané informace. Poté mohou 
doplnit další informace, které na plakátu chybí. 
Každá skupina může psát určenou barvou tu-
žek. Aktivitu zakončíme reflexí: Co už víme o po-
časí jednotlivých ročních období?

 ZELENÝ RÁMEČEK 

Horní zelený rámeček je aplikovanou úlohou 
k úkolu č. 1. Žáci v něm aplikují znalosti ročních 
období, typických činností, zvyků a svátků, pří-
padně typického počasí pro dané období.

2   Ve třídě diskutujeme o způsobech, kterými 
lze zjišťovat předpověď počasí na nejbližší dny. Porovná-
váme jejich dostupnost a zkušenost s jejich přesností 
(předpověď pomocí aplikace v mobilním telefonu, na 

obrazovce televizoru, v tištěných nebo elektronických 
médiích…). Žáci mohou také ve dvojicích diskutovat 
o tom, proč je výhodné vědět, jaké bude počasí. Poté své 
názory společně sdílejí.

3   Seznámíme žáky se značkami, které předsta-
vují určitý typ počasí, a přiřadíme je k fotografiím. 
K rozšíření použijeme další vyobrazení (fotografie, in-
teraktivní tabule).

 ZELENÝ RÁMEČEK 

Dolní zelený rámeček je aplikovanou úlohou 
k úkolům č. 2 a č. 3. Žáci v něm aplikují znalos-
ti značek pro dané počasí a propojují je se svý-
mi předchozími zkušenostmi – mnozí znají mo-
bilní aplikace pro předpověď počasí z telefonů 
svých rodičů. Mnozí již viděli předpověď počasí 
v televizních zprávách.  S úkolem v rámečku 
souvisí také úkol č. 2 v pracovním sešitě na str. 6 
a úkol č. 1 na str. 7.

 ŠEDÝ RÁMEČEK 

Rozhovor: Co je Linka bezpečí (krizová linka)? 
Telefonní linka, na které odborníci poradí těm, 
kdo na ni zavolají, jak se mají zachovat nebo jak 
a kdo jim může pomoci v situaci, kdy si sami ne-
vědí rady. Kdo na ni může zavolat? Každý, kdo 
má nějaký problém – samozřejmě i děti. Volání 
je zdarma. Co je špatného na tom, když na kri-
zovou linku zavolají děti „z legrace“? Někdo, kdo 
skutečně potřebuje pomoc, se nemusí dovolat.

 TIP:  Můžeme využít ukázky hovorů na YouTu-
be stránce Linky bezpečí. Jde o modelové situa-
ce. Např. téma Osamělost: https://youtu.be/Zz-
keLaLkoqU.

4   Poté, co prodiskutujeme témata u všech tří 
fotografií, shrnujeme závěry z nich pomocí dramatiza-
ce. Je vhodné, aby prvně ztvárnil situaci učitel s vybra-
ným žákem, aby měli žáci vodítko, jak dramatizace pro-
vést.

DIDAKTICKÉ HRY A AKTIVITY
ANONYMNÍ PRŮZKUM: Každý žák anonymně zapíše si-
tuace, které by mohly vyvrcholit v konflikty ve třídě, 
včetně těch, které sám zažívá nebo cítí, že kazí vztahy 
mezi spolužáky. Učitel ze zápisů připraví přehlednou ta-
bulku, která žákům odhalí problémy ve třídních vzta-
zích, a spolu s žáky sestaví návrh na řešení. Je možné, 
že vyvstane potřeba doplnění nového třídního pravidla.

PRACOVNÍ SEŠIT

1 , 2  Žáci mají možnost vyjádřit v odpovědích 
vlastní pocity z problémových situací, navrhují vlastní 
řešení konfliktů.

POZORUJEME PROMĚNY POČASÍ




