
 

 
 

 

Modul 2. Silné stránky osobnosti a hodnoty  

 

Úvod k Modulu  

Charakterové vlastnosti jsou definovány jako pozitivní vlastnosti, které se odrážejí v myšlenkách, 

pocitech a chování. Existují na různých úrovních a lze je měřit jako individuální charakteristické rysy 

(Peterson & Seligman, 2004). „Character Strengths and Virtues“ je průlomová kniha vytvořená 

Christopherem Petersonem a Martinem Seligmanem a je považována za jeden ze základních pilířů 

vědy o pozitivní psychologii a zůstává jednou z nejpodstatnějších snah vytvořených v této oblasti. 

Peterson a Seligman (2004) vytvořili seznam charakterových rysů – silných stránek a nejrůznějších 

hodnoticích nástrojů k identifikaci těchto rysů u každého člověka. Nejznámějším a nejvýraznějším 

příkladem je klasifikace Values in Action (VIA).  

Pokud jde o vzdělávání a zejména předškolní vzdělávání, je budování silných stránek charakteru od 

raného věku zásadní. Období raného dětství je pro děti kritickým obdobím a nabízí mnoho příležitostí 

pro rozvoj jejich fyzických, kognitivních, emocionálních a sociálních dovedností, z nichž všechny budou 

tvořit pevný základ pro jejich celoživotní rozvoj jako jednotlivce (Ross et al., 1999).  

Cíle výchovy charakteru a cíle (před)školní docházky jsou paralelní. Optimálním cílem každého 

pedagoga je podporovat dítě v rozkvětu, dosahování maxima jeho potenciálu a vedení šťastného a 

smysluplného života. Identifikace silných stránek a předností charakteru je stěžejní páteří rozvoje 

každého jednotlivce a tím, že poskytujeme dětem od útlého věku podporu a vedení, aby našly své 

charakteristické silné stránky, zajišťujeme jejich zdravý a úspěšný vývoj.  

Děti všech věkových kategorií a během jakékoli vývojové fáze mohou těžit z pečlivého a stručného 

zaměření na budování svých charakterových silných stránek a ctností, jak to dokládá relevantní 

výzkum, který identifikuje a pěstuje silné stránky u předškoláků:  

● Umožňuje jim přijmout vzdělávání s větším nadšením  

● Stanou se více adaptabilní vůči změnám  

● Budou otevřenější k získávání nových znalostí  

● Budou více chráněni před budoucími dysfunkcemi duševního zdraví 

● Zvýší se jejich kapacity užitečné pro rozkvět a seberealizaci 

● Znásobí se příležitosti pro pozitivnější interakce  

● Zvýší se pozitivní zapojení do školního života  



 

 
 

● Zvýší se celkové štěstí a životní spokojenost  

● Zlepší se celkový školní prospěch  

Cílem tohoto modulu je poskytnout předškolním pedagogům soubor aktivit, které mohou začlenit do 

svých osnov, a podpořit děti v tom, jak identifikovat a kultivovat své vlastní charakterové silné stránky, 

praxi, která bude rezonovat jako podpora jejich celkové pohody a zdraví.  

Níže naleznete nástin obsahu Modulu 2. Každá hodnota představuje jednu lekci se speciálním 

zaměřením. Každá lekce zahrnuje jednu nebo dvě aktivity. Je důležité poukázat na to, že „cvičení dělá 

mistra“ a čím více učitelů tyto pojmy a činnosti spojené se „silnými stránkami osobnosti“ zavede do 

svých tříd, tím lepší budou výsledky.  

Činnosti lze použít všechny dohromady jako holistický přístup, jednotlivě nebo v libovolné kombinaci 

mezi sebou. Níže naleznete osnovu:  

Lekce 1: MOUDROST & POZNÁNÍ � Zaměření na „KREATIVITU“ 

● Aktivita 1: Neobvyklá pantomima 

● Aktivita 2: „Ilustrované testy“  

Lekce 2: STŘÍDMOST � Zaměření na „ODPUŠTĚNÍ“  

● Aktivita 3: Definice slova „neviditelný“ 

● Aktivita 4: Vyprávění příběhu „O neviditelném chlapci“ 

Lekce 3: ODVAHA � Zaměření na „PRAVDU“ 

● Aktivita 5: Pravdivé Bingo 

Lekce 4: LIDSKOST � Zaměření na „LASKAVOST“ 

● Aktivita 6: Strom laskavosti  

● Aktivita 7: „Jak můžeme pomoci?“ příběhy  

Lekce 5: LIDSKOST � Zaměření na „LÁSKU“ 

● Aktivita 8: Speciální video pro někoho moc důležitého! 

Lekce 6: SPRAVEDLNOST � Zaměření na „SPRAVEDLNOST“ 

● Aktivita 9: Spravedlivé zacházení  



 

 
 

Lekce 7: SPRAVEDLNOST � Zaměření na „TÝMOVOU PRÁCI“ 

● Aktivita 10: Chůze důvěry  

Lekce 8: DOKONALOST � Zaměření na „HUMOR“  

● Aktivita 11: Čas na zábavu  

Vyzýváme učitele*ky, aby také využili této příležitosti k vlastní sebereflexi a znovu rozdmýchali své 

poznání sebe sama. To může být skvělou inspirací i pro dospělé, aby si buď identifikovali, nebo si vložili 

do paměti a každodenní praxe svých vlastních charakterových silných stránek a hodnot. Navíc, jak si 

všimnete při procházení materiálu, aktivity mohou pro svou praxi přivítat také rodiče a/nebo další 

členové školy. Pro (před)školní zařízení je důležité, abyste se vědomě rozhodli podporovat přístup, 

který klade důraz na ctnosti, lidskost a pomáhá každému členu školní komunity zdůrazňovat jeho 

nejsilnější a nejvýraznější pozitivní vlastnosti.  

Přejeme všem pedagogům*žkám, učitelům*kám, odborníkům*icím, rodičům i samotným dětem 

krásnou cestu k sebepoznání a vytváření hlubokých a smysluplných vzájemných spojení!  

  



 

 
 

Lekce 1: Zvyšování dětské kreativity  

Úvod k lekci 

Tato lekce zahrnuje dvě aktivity, jejichž cílem je povzbudit děti předškolního věku k rozvoji jejich 

kreativity. Obecnou myšlenkou lekce je rozšířit dětské myšlení o nových a produktivních způsobech 

provádění nebo vyjadřování myšlenek. V první aktivitě budou děti požádány, aby přemýšlely o 

použití běžných předmětů nacházejících se v jejich okolním prostředí a nacházely alternativní 

způsoby jejich použití. To je navrženo tak, aby si uvědomily, jak je důležité myslet mimo zaběhnutý 

způsob uvažování (outside of the box), a aby se rozvinulo jejich kreativní myšlení o tom, jak něco 

použít, i když je použití takové věci specifické a předem dané. V druhé aktivitě děti uplatní své 

kreativní myšlenky v praxi při kreativním navrhování daných tvarů.  

Cíle  

Na konci lekce by děti měly být schopny:  

● Zamyslet se nad využitím společného projektu  

● Diskutovat a identifikovat neobvyklé nebo alternativní způsoby použití předmětu  

● Použít daný předmět alternativním a kreativním způsobem  

● Zamyslet se a okomentovat možné cesty od kreativity k redesignu určitého tvaru  

● Předělat a reprezentovat daný tvar pomocí různých kreativních technik  

● Zamyslet se nad tím, jak se inspirovaly k vytvoření výtvoru  

Zahřívací Aktivita  

 

Učitel*ka a děti hrají hru „najít společný předmět“. Děti sedí ve 

skupinovém kruhu a kouzelný klobouk se přenáší z dítěte na dítě, dokud 

hudba neutichne. Dítě, které má čepici, se postaví a najde společný 

předmět z okolního prostředí ve třídě. Běžným předmětem může být něco 

dobře známého nebo něco, co děti znají nebo co používají (např. židle, 

kniha, noviny, krabice, kancelářská sponka, tužka, provaz, cihla, šátek, 

brambora, prsten, list papíru). Pokaždé když dítě přinese do kruhu nějaký 

předmět, vloží ho do košíku a vykřikne jeho jméno pomocí kreativního 

pohybu, kreativního sloganu nebo kreativního výrazu obličeje. Sesbírané 

předměty budou později použity v následujících činnostech.  

 

  



 

 
 

Aktivita 1: Neobvyklá pantomima  

Uspořádání  Ve třídě, ve skupině  

Seznam věcí  

● Následující obrázky ve velikosti A4  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

● Nasbírané běžné předměty (např. židle, kniha, noviny, krabice, 

kancelářská sponka, tužka, provaz, cihla, šátek, brambora, prsten, 

list papíru)  

● Listy papírů a tužky  

● Tabule 

Pedagogické strategie  

● Skupinová diskuse  

● Individuální prezentace  

● Dramatická hra 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel položí na podlahu několik obrázků z různých nápadů na opětovné 

použití pneumatik automobilů a dá dětem čas je pozorovat. Poté jsou děti 

požádány, aby odpověděly na otázky  

„Jaký je společný předmět, který vidíte na všech obrázcích?“  

„Jakými způsoby byla tato položka v každém případě použita?“  

„Který způsob se ti nejvíce líbil a proč?“  

V této diskusi se děti seznamují s myšlenkou alternativních způsobů použití 

společného předmětu a očekává se, že si vymění názory na obrázky, které 

mají k dispozici.  



 

 
 

Aktivita  

(Trvání: 12 min) 

Děti sedí v kruhu a pokaždé, když se hudba zastaví, je dítě vyzváno, aby si 

vybralo jeden z předmětů v košíku. Dítě musí nejprve říci, jak se předmět 

běžně používá a poté má tři minuty na přemýšlení a nalezení neobvyklého 

nebo alternativního způsobu použití předmětu. Během těchto tří minut 

ostatní děti samostatně pracují a píší nebo načrtávají na papír, jaké 

alternativní způsoby použití předmětu našly. Poté dítě sdílí svůj nápad s 

celou třídou pomocí pantomimy, zatímco ostatní děti mají hádat 

alternativní použití předmětu, který dítě prezentuje.  

Závěr (Trvání: 3 

min) 

Poté jsou na tabuli také zmíněna a prezentována všechna další možná 

použití, která našel zbytek třídy. Ve skupinové diskuzi se děti zamýšlí nad 

různými nalezenými nápady.  

 

  



 

 
 

Aktivita 2: „Ilustrované testy“ 

Uspořádání  Uvnitř – ve třídě (individuální a skupinová práce)  

Seznam věcí  

● Příklady pracovních listů o velikosti A4  

 

 

 

 

 

 

● Orientační příklady ve velikosti A4  

 

 

 

● Tužky, pastelky, barevné fixy 

● Videoklip: Jak proměnit kruh v rybu 

(https://youtu.be/RRRcVFUya24 )   

● Dataprojektor  

Pedagogické strategie  
● Teamová aktivita   

● Zážitkové učení  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 3 min) 

Děti jsou požádány, aby se podívaly na video „Jak proměnit kruh v rybu“. 

Následuje krátká diskuse o videu, kde se děti podělí o své nápady a 

myšlenky o krocích přeměny kruhu na rybu pomocí své kreativity a 

fantazie.  

Aktivita  

(Trvání: 15 min) 

Děti jsou vyzvány k účasti na podobné aktivitě, kde musí vymýšlet způsoby, 

jak vytvořit různé reprezentace pomocí daného rámce (tj. kruh, čtverec, 

čáry atd.). Učitel*ka nejprve uvede příklad, aby dětem pomohl*a pochopit, 

jak mají pracovat. Děti jsou rozděleny do tří skupin a každá skupina je 

vyzvána, aby pracovala na daném pracovním listu (tj. řadách, kolečkách 

nebo čtvercích) a přetvářela konkrétní tvar do něčeho jiného. Děti 

dostanou nějaký čas na to, aby pracovaly na aktivitě, a poté budou 

https://youtu.be/RRRcVFUya24


 

 
 

požádány, aby svou práci prezentovaly zbytku třídy. Každá skupina by měla 

najít co nejvíce různých nápadů, jak proměnit tvar v předmět nebo osobu.  

Závěr 

(Trvání: 2 min) 

Následovat bude diskuze o tom, co kdo vytvořil a jak se inspiroval. Učitel 

povzbuzuje diskuzi tím, že klade otázky typu „Jak jste začali pracovat?“, 

„Jaké kroky jste provedli?“, „Který z příkladů, které jste nám uvedl, je 

považován za nejkreativnější?“, „Jak by to mohlo být vylepšené nebo 

přepracované, aby byly kreativnější?“  

Domácí cvičení 

Děti spolupracují se svými rodiči na identifikaci společného předmětu 

doma (tj. stůl, televize, lžíce, židle, pánev atd.). Společně vymyslete 

nápady, s nimiž by mohli tento předmět alternativně použít, a vyberte si 

jeden z následujících způsobů, jak nápad prezentovat:  

a. Kreslení  

b. Fotografie nebo video  

c. Prezentace  

Všechny nápady jsou pak prezentovány zbytku třídy.  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel sleduje a zapisuje si poznámky týkající se:  

− jak dobře každé dítě identifikovalo kreativní nebo alternativní 

způsoby použití předmětu  

− jak dobře každé dítě mohlo najít více než jeden alternativní nápad na 

použití předmětu  

− jak dobře se každé dítě inspirovalo a využilo svou kreativitu k tomu, 

aby z něčeho udělalo něco jiného  

− jak se každému dítěti podařilo zapojit se do týmu a spolupracovat  

 

  



 

 
 

Lekce 2: Porozumění důležitosti odpuštění  

Úvod k lekci 

Tato lekce zahrnuje dvě aktivity zaměřené na pěstování hodnoty odpuštění u předškolních dětí, aby 

si každé dítě uvědomilo své vlastní chyby. Obecnou myšlenkou lekce je informovat děti o důležitosti 

odpouštění a přimět je, aby si uvědomily, že všichni děláme chyby nebo ubližujeme svému okolí, a 

abychom se cítili osvobozeni, musíme se omluvit a respektovat, že to bude přijato. V první aktivitě 

budou děti požádány, aby přemýšlely a uvažovaly o různém typu chování (dobrém nebo špatném) 

a identifikovaly to, které někoho mrzí. V druhé aktivitě budou děti diskutovat o důležitosti odpuštění 

a o tom, jak ovlivňuje naše životy a vztahy s druhými.  

Cíle  

Na konci lekce by děti měly být schopny:  

● zamyslet se nad pojmem „neviditelný“ z hlediska lidského pocitu  

● identifikovat činy a chování, které způsobují, že je někdo smutný nebo se cítí neviditelný  

● diskutovat o důležitosti odpuštění  

● vysvětlit, proč je důležité někomu odpustit  

● rozvíjet empatii  

● identifikovat a pochopit pocity někoho  

● přemýšlet o jeho/jejích skutcích nebo chování  

 

Zahřívací Aktivita  

Děti dostanou několik kousků z obálky knihy „Neviditelný chlapec“ a jsou 

požádány, aby je sestavily poskládáním puzzle, které znázorňuje obrázek 

na obálce. Děti spolupracují v sezení ve skupinovém kruhu. Po dokončení 

puzzle jsou děti požádány, aby vyjádřily své myšlenky o obrázku.  

 

 

  



 

 
 

Aktivita 3: Definice slova „neviditelný“ 

Uspořádání  Ve třídě, samostatná práce  

Seznam věcí  

● Kniha „The Invisible boy“ 

● Tabule  

● Listy papírů, barevné fixy, 

pastelky atd.  

Pedagogické strategie  
● Diskuse  

● Brainstorming 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 4 min) 

Učitel*ka ukáže dětem obálku původní knihy a přečte název. Poté dá 

učitel*ka dětem čas na přemýšlení a zamyšlení nad otázkou „Kdy se může 

někdo cítit neviditelný?“ Od dětí se očekává, že si vybaví předchozí znalosti 

a zkušenosti, aby odpověděly na otázku odkazem na konkrétní chování 

nebo činy, díky nimž se někdo cítí neviditelný.  

Aktivita  

(Trvání: 12 min) 

Nápady děti brainstormují a zapisují je na tabuli. Po diskusi každé dítě 

obměňuje malbu tím, že na své kresbě zobrazuje špatné nebo nesprávné 

chování, které může způsobit, že se někdo cítí neviditelný a nedůležitý. 

Každé dítě prezentuje svůj obraz ostatním a pomocí dětského obrazu je 

veden kód různého chování, kterému bychom se měli vyhnout.  

Závěr (Trvání: 4 

min) 

Na základě provedeného kodexu učitel*ka shrne lekci tím, že dětem 

připomene různá zmíněná chování. Následuje krátká diskuse o důležitosti 

vyvarování se takového chování.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Aktivita 2: Vyprávění příběhu „O neviditelném chlapci“ 

Uspořádání  Vevnitř – učebna (individuální a skupinová práce)  

Seznam věcí  

●  Kniha „The Invisible Boy“ nebo vyprávění příběhu 

https://www.youtube.com/watch?v=cNHc2XCultQ 

●  

Pedagogické strategie  

● Dramatické divadlo  

● Týmová práce  

● Scénář  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka zahájí vyprávění knihy „Neviditelný chlapec“ od Trudy Ludwig a 

v různých okamžicích se zastaví a požádá děti, aby předpověděly, jak se 

dítě cítí.  

Aktivita  

(Trvání: 13 min) 

Po vyprávění jsou děti požádány, aby pracovaly v malých skupinách za 

použití dramatických technik, aby znázornily svou oblíbenou scénu z 

příběhu, ale přitom se ujistily, že se chlapec necítí neviditelný. Jinými slovy, 

děti jsou požádány, aby změnily příběh a aby se dítě cítilo viditelné a 

šťastné! Kromě toho jsou děti během vystoupení požádány, aby zdůraznily 

důležitost odpuštění a omluvy někomu zraněnému.  

Závěr 

(Trvání: 2 min) 

Proběhne skupinová diskuse o důležitých poselstvích z tohoto příběhu a 

učitel*ka vše shrnuje tím, že žádá děti, aby se podělily o své závěry o tom, 

jak je důležité odpouštět a přimět své okolí, aby se cítili součástí a ne 

vyčleňováni.  

Domácí cvičení 

Na základě příběhu z knihy „Neviditelný chlapec“ jsou děti požádány, aby 

spolupracovaly s rodiči a vytvořily plakát s názvem „Nikdo by se neměl cítit 

NEVIDITELNÝ“. Děti jsou požádány, aby informovaly rodiče o příběhu 

tohoto chlapce a použily jeden nebo více způsobů, jak ozdobit svůj plakát 

https://www.youtube.com/watch?v=cNHc2XCultQ


 

 
 

(např. zkombinovat kresby, text, fotografie atd.), jehož hlavní poselství by 

se mělo zaměřit na to, aby se nikdo znovu necítil neviditelný.  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel*ka sleduje a zapisuje si poznámky týkající se:  

− jak dobře každé dítě identifikovalo a oddělilo dobré od špatného 

chování  

− jak dobře každé dítě vysvětlilo, proč je důležité odpouštět  

− jak dobře každé dítě popsalo pocity někoho, kdo se cítí neviditelný  

− jak dobře každé dítě chápalo důležitost přijetí svých silných a slabých 

stránek  

 

  



 

 
 

Lekce 3/Aktivita 5: Pravdivé Bingo 

Odvaha: Zaměření na → Pravdivost 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● identifikovat správné a nesprávné chování z hlediska poctivosti  

● podělit se o své názory na to, jak je důležité být upřímný  

● uvědomit si důsledky neupřímnosti  

● zamyslet se nad jejich počátečním chápáním poctivosti  

Uspořádání  Ve třídě samostatná práce  

Seznam věcí  

●      „Vytvoř si sám“ bingo  

● Bingo karty (se slovy a obrázky)  

● Štítky se slovy a obrázky  

● Tužky  

 

Pedagogické strategie  ● Hra  

● Skupinová diskuse  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka předloží tabulku s různými slovy a obrázky, které představují 

různé činy a chování z hlediska poctivosti a nečestnosti. Děti jsou 

požádány, aby pozorovaly stůl a kritizovaly různá prezentovaná chování. 

Poté si každé dítě vezme jedno slovo nebo obrázek (ten, který bude 

kritizován) a vloží ho do binga.  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Cílem je hrát bingo a místo čísel budou děti mazat slova nebo obrázky (pro 

ty děti, které neumějí číst), které zobrazují chování v rozporu s konceptem 

poctivosti. Pokaždé, když učitel*ka oznámí nějaké chování, musí se děti 

rozhodnout, zda tento obrázek nebo slovo ze své karty vymažou, na 

základě kritéria, zda souvisí s poctivostí či nikoli. Některé způsoby chování 

mohou být například „lhal jsem mámě, že jsem snědl své ovoce“, „vrátil 

jsem peněženku, kterou jsem našel na podlaze“ atd.  

Závěr (Trvání: 5 

min) 

Učitel*ka vyzve děti, aby ukázaly své kartičky svému spolužákovi, který 

sedí vedle nich, a zamyslel se nad svou odpovědí. Následuje krátká diskuse 

o důležitosti poctivosti a o tom, jakého chování je třeba se vyvarovat.   



 

 
 

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel*ka sleduje a zapisuje si poznámky týkající se:  

− jak dobře každé dítě identifikovalo správné a nesprávné chování z 

hlediska poctivosti  

− jak dobře každé dítě vysvětlilo správné a nesprávné chování z 

hlediska poctivosti  

− jak dobře každé dítě chápalo důsledky toho, že není čestným 

člověkem  

 

  



 

 
 

Lekce 4/Aktivita 6: Strom laskavosti (výukové centrum ve třídě) 

Lidskost: Zaměření na → LASKAVOST 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● identifikovat a vyjádřit laskavé jednání ve škole  

● vysvětlit, proč je konkrétní čin aktem laskavosti  

 

Uspořádání  Ve třídě samostatná práce  

Seznam věcí  

● Kniha „Nice Book“ od David Ezra 

Stein 

● Tužky nebo barevné fixy  

● Kartony ve tvaru listu  

 

Pedagogické strategie  

● Vyprávění příběhů  

● Skupinová diskuse  

● Dotazování  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 7 min) 

Učitel*ka čte „Nice book“ od Davida Ezry Steina. Děti jsou požádány, aby 

poslouchaly příběh a během vyprávění seřadily různé obrázky do 

správného pořadí. Po vyprávění proběhne diskuse o morálce příběhu a 

očekává se, že děti budou přemýšlet o několika výrocích zmíněných v knize 

(tj. „Když se dostaneš do trablů, nebij se“, „Pokud máš více, než 

potřebujete, sdílejte“). Beseda si klade za cíl naučit děti, jak se chovat k 

ostatním.  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Ve snaze vytvořit vzdělávací centrum o laskavosti je každé dítě požádáno, 

aby nakreslilo akt laskavosti, které udělalo ve škole, a poté jej pověsilo jako 

list na strom laskavosti. Pokaždé, když dítě pověsí list, vysvětluje, proč je 

tento čin aktem laskavosti. V tomto koutku si děti budou moci hrát a trávit 

čas se svými kamarády (např. čtením pohádek, povídáním nebo hraním).  

Závěr (Trvání: 3 

min) 

Děti pomocí otisků prstů podepisují dohodu o přátelství a laskavosti a 

zveřejňují ji ve výukovém centru, které vytvořily. Vytvořily také slogan 



 

 
 

laskavosti pro svou třídu tím, že připomněly rozhovor, který vedly na 

začátku aktivity.  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel*ka sleduje a zapisuje si poznámky týkající se:  

− jak dobře každé dítě chápalo význam laskavosti  

− jak dobře každé dítě identifikovalo laskavé chování  

− jak dobře každé dítě vyjádřilo laskavé jednání nebo chování  

 

  



 

 
 

Lekce 4/Aktivita 7: „Jak můžeme pomoci?“ příběhy 

Lidskost: Zaměření na → LASKAVOST 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● vyjádřit své myšlenky, jak pomoci vyřešit problém  

● identifikovat různé skutky laskavosti podle daného scénáře  

Uspořádání  Ve třídě samostatná práce  

Seznam věcí  ● Loutky  

Pedagogické strategie  

● Divadelní hra  

● Skupinová diskuse  

● Případová studie / scénář  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka představí dětem různé loutky (tj. zvířata, lidi, pohádkové hrdiny 

atd.). Následuje krátká diskuse o osobních vlastnostech každé loutky s 

informacemi, jako je jméno, věk, koníček, oblíbené jídlo, přátelé atd. 

Aktivita  

(Trvání: 12 min) 

Použití loutek k hraní rolí „Jak můžeme pomoci?“ příběhy. Učitel 

představuje problém a vyzývá děti, aby nabídly návrhy, jak reagovat. Dejte 

dětem čas, aby si nacvičily, jaká slova by v dané situaci použily. Představte 

si například, že jedna z vašich třídních loutek spadne a poraní si koleno. 

Poté požádejte děti, aby vymyslely a předvedly, co by mohly říct a udělat, 

aby se o loutku postaraly.  

Závěr (Trvání: 3 

min) 

Každé dítě připomene zbytku třídy způsob, jak být laskavý k ostatním tím, 

že se zamyslí nad předchozími scénáři. Ostatní děti hodnotí, zda je 

předložený způsob správný nebo nesprávný.  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel*ka sleduje a zapisuje si poznámky týkající se toho:  

− jak dobře každé dítě chápalo, jak je důležité někomu pomáhat  

− jak dobře každé dítě identifikovalo řešení konkrétních problémů  

− jak dobře každé dítě identifikovalo jednání nebo chování laskavosti  



 

 
 

Lekce 5/Aktivita 8: Speciální video pro někoho moc důležitého! 

Lidskost: Zaměření na → LÁSKU 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● vyjádřit své city k milované osobě  

● poskytnout informace o důvodech milování člověka  

Uspořádání  Ve třídě samostatná práce  

Seznam věcí  

● Video: https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc 

● Dataprojektor 

● Kamera 

Pedagogické strategie  
● Video-prezentace 

● Dotazování 

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Učitel*ka pouští krátké video na dataprojektoru, zatímco děti sedí v kruhu 

celé skupiny. Video se zaměřilo na píseň „Miluji tě“ a ukázalo publiku, jak 

je důležité milovat lidi kolem nás. Probíhá rychlá diskuse o tom, co bylo 

prezentováno, přičemž učitel klade otázky jako „Kteří členové rodiny byli 

prezentováni?“, „Proč ty lidi milujete?“, „Cítíte lásku ke členům své 

rodiny?“ „Jak projevujete svou lásku členům své rodiny?“  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Děti jsou požádány, aby připravily krátký klip, ve kterém vyjadřují svou 

lásku někomu nebo něčemu důležitému (např. rodičům, přátelům, strýci, 

dědečkovi atd.). Děti jsou povzbuzovány, aby našly zajímavé nápady, jak 

vyjádřit své pocity během videa, jako je tanec, divadelní hra, hlasový 

záznam, použití plakátu atd. Od dětí se také očekává, že stručně vysvětlí, 

proč tuto osobu milují.  

Závěr (Trvání: 5 

min) 

Všechny videoklipy pak budou doručeny příjemcům. Učitel povzbuzuje 

děti, aby se zamyslely nad předchozí diskuzí tím, že jim poskytne seznam 

5 důvodů, proč někoho milovat!  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel*ka sleduje a zapisuje si poznámky týkající se toho:  

− jak dobře každé dítě odkazovalo na důvody, proč někoho milovat  

https://www.youtube.com/watch?v=BcA6muHkGXc


 

 
 

− jak dobře každé dítě identifikovalo způsoby, jak někomu projevovat 

lásku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lekce 6/Aktivita 9: Spravedlivé zacházení  

Spravedlnost: Zaměření na → SPRAVEDLNOST 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● odhalit pocity a schopnosti, jak se člověk může cítit, když je zanedbáván a/nebo vylučován 

ze skupiny  

● najít řešení pro podporu spravedlnosti 

● zacházet s lidmi jako se sobě rovnými  

Uspořádání  Ve třídě samostatná práce  

Seznam věcí  

●  Video „Genderová rovnost vysvětlovaná dětmi“ 

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM 

● Dataprojektor 

● Pytlík bonbónů  

● Tabule  

Pedagogické strategie  
● Skupinová diskuse  

● Dotazování  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Přineste pytlík bonbonů, ve kterém je o pár bonbónů méně (možná 3-4), 

než je celkový počet dětí ve třídě. Rozdejte pytlík a řekněte všem, že si 

mohou vzít jen jeden.  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Když děti zjistí nespravedlivou situaci a že není dost sladkostí pro 

všechny, diskutujte o následujících otázkách:  

1. Jak se cítily děti, které nedostaly bonbón?  

2. A co ti, kteří ho dostali?  

3. Jaké by bylo spravedlivé řešení problému?  

Rozšiřte diskusi zadáním otázky „Napadá vás jiná situace, kdy by se lidé 

mohli cítit vynecháni nebo odmítnuti?“ Dejte dětem čas na diskuzi. Pro 

rozšíření diskuse učitel pustí video „Genderová rovnost vysvětlena 

dětmi“ (https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM ) a dejte 

https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM
https://www.youtube.com/watch?v=hLr2GNRnmXM


 

 
 

dětem čas na přemýšlení a diskusi ve dvojicích tím, že budou přemýšlet o 

svých předchozích nápadech.  

Závěr (Trvání: 5 

min) 

Na základě informací získaných z videa bude vytvořena tabulka nejlepších 

řešení poskytnutých dětmi. Učitel*ka se zaměřuje na to, jak je důležité být 

spravedlivý a jednat se všemi jako se sobě rovnými.  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel sleduje a zapisuje si poznámky týkající se:  

− jak dobře každé dítě vysvětlilo důvody, proč je spravedlivé  

− jak dobře se každé dítě chovalo k ostatním jako k sobě rovným  

− jak dobře každé dítě našlo řešení k nápravě nespravedlnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Lekce 7/Aktivita 10: Chůze důvěry  

Spravedlnost: Zaměření na → TÝMOVOU SPOLUPRÁCI 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● spolupracovat s týmem nebo dvojicí k dosažení úkolu  

● důvěřovat ostatním, že ho/ji vedou   

● diskutovat, aby splnily skupinový úkol  

Uspořádání  Venku, týmová práce  

Seznam věcí  
● kus látky  

● krabice 

Pedagogické strategie  ● Hra  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 3 min) 

Učitel*ka řekne dětem, že budou hrát hru. Klíčový předmět pro hru je 

ukryt v krabici a děti mají hádat, co to je. Jakmile se kus látky najde, 

učitel*ka vysvětlí dětem pokyny ke hře.  

Aktivita  

(Trvání: 14 min) 

Tuto venkovní aktivitu lze hrát ve dvojicích nebo ve skupinách. Ideální 

hrací plocha je bezpečná, uzavřená venkovní plocha (jako dvorek nebo 

malý park), ve které je startovní a cílový prostor. Jedno dítě má zavázané 

oči a točí se. Posuňte dítě o několik kroků, aby nebylo ve stejné poloze 

jako předtím. Pak ať přijde další dítě a bude fungovat jako průvodce. 

Průvodce musí dostat dítě se zavázanýma očima, aby se dostalo do 

cílového prostoru – ale nemůže se ho dotknout a může poskytnout pouze 

slovní vodítka. Aby byla hra obtížnější, průvodce nemůže používat žádný 

směrový jazyk. Takže místo toho, aby jednoduše řekl „jdi o pět kroků 

vpřed, pak jdi o pět kroků doleva“, může průvodce říct pouze příkazy jako 

„choď, dokud nešlápneš na větev“, následovaný „teď zamiř ke stromu“ a 

dítě se musí řídit umístěním hlasu průvodce.  

Závěr (Trvání: 3 

min) 

Na konci hry učitel*ka vyzve děti, aby se zamyslely nad rolí hráče a 

průvodce ve hře, aby vedly diskusi o důležitosti spolupráce a důvěry mezi 

partnery při dosahování skupinového cíle.  



 

 
 

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel sleduje a zapisuje si poznámky týkající se toho:  

− jak dobře každé dítě chápalo důležitost týmové práce  

− jak dobře každé dítě spolupracovalo s ostatními  

− jak dobře každé dítě dodržovalo pokyny osoby průvodce  

 

  



 

 
 

Lekce 8/Aktivita 11: Čas na zábavu  

Dokonalost: Zaměření na → HUMOR 

Cíle  

Na konci aktivity budou děti schopny:  

● sdílet zábavné hry/vtipy/filmy s týmem  

● vysvětlit, proč jim něco připadá vtipné  

● identifikovat výhody smíchu  

Uspořádání  Doma, ve třídě, celá třída v kruhu  

Seznam věcí  
● listy papíru  

● tužky, barevné fixy atd.  

Pedagogické strategie  
● Skupinová diskuse  

● Prezentace  

Rozšíření RESILIENT 

PRESCHOOLS Kurikula 
Modul 2: Silné stránky osobnosti a hodnoty 

Trvání  20’ 

Úvod k aktivitě  

(Trvání: 5 min) 

Děti jsou požádány, aby diskutovaly se členy rodiny a vybraly si jeden vtip, 

humornou hru nebo zábavný film, který znají, a podělily se nebo si zahrály 

se svými spolužáky.  

Aktivita  

(Trvání: 10 min) 

Každé dítě bude mít nějaký čas, aby představilo vtip/hru/film a vysvětlilo, 

v čem je vtipný. Ostatní děti dávají přednášejícímu zpětnou vazbu, co jim 

přišlo vtipné. Po prezentacích každé dítě vtipně nakreslí vtip/hru/film a 

podělí se o něj se svým kamarádem.  

Závěr (Trvání: 5 

min) 

Děti prezentují své vtipné malby zbytku třídy a poskytují informace o tom, 

co je dělá vtipnými. Krátká diskuse o důležitosti humoru probíhá tak, že se 

zaměří na výhody smíchu.  

Metodika 

hodnocení 

Při realizaci aktivit učitel*ka sleduje a zapisuje si poznámky týkající se toho:  

− jak dobře každé dítě rozumělo humoru  

− jak dobře každé dítě vysvětlilo výhody smíchu  
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