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Příloha č. 1: RVP Osobnostní výchovy v RVP a v ŠVP ZŠ Duhovka 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka: 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

● vede k porozumění sobě samému a druhým  

● napomáhá ke zvládání vlastního chování 

● přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

● rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

● utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

● umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. 

konfliktů) 

● formuje studijní dovednosti 

● podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

● pomáhá k utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje k sobě samému a k druhým 

● vede k uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 

● vede k uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů k řešení problémů 

● přispívá k uvědomování si mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

● napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů 

chování (MŠMT, 2008) 

Osobnostně sociální výchova v Montessori škole (2019) 

Osobnostní rozvoj 

● Rozvoj schopností poznávání – cvičení smyslového vnímání, pozornosti 

a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro 

učení a studium 
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● Sebepoznání a sebepojetí – já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj 

informací o mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty); co 

o sobě vím a co ne; jak se promítá mé já v mém chování; můj vztah k sobě 

samému; moje učení; moje vztahy k druhým lidem; zdravé a vyrovnané sebepojetí 

● Seberegulace a sebeorganizace – cvičení sebekontroly, sebeovládání – regulace 

vlastního jednání i prožívání, vůle; organizace vlastního času, plánování učení 

a studia; stanovování osobních cílů a kroků k jejich dosažení 

● Psychohygiena – dovednosti pro pozitivní naladění mysli a dobrý vztah k sobě 

samému; sociální dovednosti pro předcházení stresům v mezilidských vztazích; 

dobrá organizace času; dovednosti zvládání stresových situací (rozumové 

zpracování problému, uvolnění/relaxace, efektivní komunikace atd.); hledání 

pomoci při potížích 

● Kreativita – cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, 

originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti dotahovat nápady do 

reality), tvořivost mezilidských vztazích 

Sociální rozvoj 

● Poznávání lidí – vzájemné poznávání se ve skupině/třídě; rozvoj pozornosti vůči 

odlišnostem a hledání výhod v odlišnostech; chyby při poznávání lidí 

● Mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy; chování podporující dobré vztahy, 

empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc; lidská 

práva jako regulativ vztahů; vztahy a naše skupina/třída (práce s přirozenou 

dynamikou dané třídy jako sociální skupiny) 

● Komunikace – řeč těla, řeč zvuků a slov, řeč předmětů a prostředí vytvářeného 

člověkem, řeč lidských skutků; cvičení pozorování a empatického a aktivního 

naslouchání; dovednosti pro verbální i neverbální sdělování (technika řeči, výraz 

řeči, cvičení v neverbálním sdělování); specifické komunikační dovednosti 

(monologické formy – vstup do tématu „rétorika“); dialog (vedení dialogu, jeho 

pravidla a řízení, typy dialogů);  
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● komunikace v různých situacích (informování, odmítání, omluva, pozdrav, prosba, 

přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost apoefektivní 

strategie:  

 asertivní komunikace, dovednosti komunikační obrany proti agresi a manipulaci, 

otevřená a pozitivní komunikace; pravda, lež a předstírání v komunikaci 

● Kooperace a kompetice – rozvoj individuálních dovedností pro kooperaci 

(seberegulace v situaci nesouhlasu, odporu apod., dovednost odstoupit od vlastního 

nápadu, dovednost navazovat na druhé a rozvíjet vlastní linku jejich myšlenky, 

pozitivní myšlení apod.); rozvoj sociálních dovedností pro kooperaci (jasná 

a respektující komunikace, řešení konfliktů, podřízení se, vedení a organizování 

práce skupiny); rozvoj individuálních a sociálních dovedností pro etické zvládání 

situací soutěže, konkurence 

Morální rozvoj 

● Řešení problémů a rozhodovací dovednosti – dovednosti pro řešení problémů 

a rozhodování z hlediska různých typů problémů a sociálních rolí, problémy 

v mezilidských vztazích, zvládání učebních problémů vázaných na látku předmětů, 

problémy v seberegulaci 

● Hodnoty, postoje, praktická etika – analýzy vlastních i cizích postojů a hodnot 

a jejich projevů v chování lidí; vytváření povědomí o kvalitách typu odpovědnost, 

spolehlivost, spravedlivost, respektování atd.; pomáhající a prosociální chování 

(člověk neočekává protislužbu); dovednosti rozhodování v eticky problematických 

situacích všedního dne 
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Příloha č. 2: Foto mírového koutku v Montessori třídě 

Obrázek č. 1: Koutek míru v Montessori třídě 

 

Příloha č. 3: Seznam aktivit respektování prostředí 

 

Obrázek č. 2: Seznam vytvořený pro děti, aby věděly, co mají trénovat 
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Příloha č. 4: Kouzelné mušle 

 

 

Příloha č. 5: Třídní bingo a konverzační karta 

 

Obrázek č. 4: Třídní bingo 

  

Obrázek č. 3: Kouzelné mušle 
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Obrázek č. 5: Konverzační karta 

Příloha č. 6: Plakáty – Základní pravidla respektu ve třídě

 

Obrázek č. 6: Plakát respekt k prostředí 
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Obrázek č. 7: Respekt k ostatním 

 

Příloha č. 7: Situační karty – prostředek výchovy k míru – řešení problémů 

1. část 

1. Oranžová třída jede na výlet tramvají. Nastoupíte do tramvaje. Jeden žák začne 

skákat a věšet se na tyče v tramvaji. Jak situaci vyřešíte? 

2. Oranžová třída jede na výlet tramvají. Nastoupíte do tramvaje. Jeden žák hledá ve 

svém batohu klíče a nestihne nastoupit do tramvaje. Tramvaj odjíždí a on zůstává na 

zastávce. Jak situaci vyřešíte? 

3. Oranžová třída jede na výlet tramvají. Nastoupíte do tramvaje. V tramvaji jeden žák 

kouká z okna a zapomene vystoupit. Jak situaci vyřešíte? 

4. Oranžová třída je na školní zahradě a hraje si na schovávanou. Najednou jeden žák 

vidí, že za branou školy volá stará paní o pomoc, protože jí lupič ukradl kabelku. Jak 

situaci vyřešíte? 

5. Oranžová třída jde na školní zahradu. Když se děti převlékají, začne se z Rubínové 

třídy valit dým a smrad. Jak se budou žáci při této situaci chovat? 

6. Oranžová třída je na školní zahradě a hraje si na hřišti. Jedna holčička utíká, 

zakopne a upadne. Z kolene jí začíná téct trochu krve. Jak se budou žáci při této situaci 

chovat? 
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2. část 

1. Hrajete si po škole venku na hřišti na babu. Jeden z vás upadne a začne mu z nohy 

stříkat krev. Jak se budeš při této situaci chovat? 

2. Při mytí nádobí si tvoje spolužačka pustila na ruku horkou vodu. Celá ruka je 

červená. Jak se budeš při této situaci chovat? 

3. Oranžová třída je na školní zahradě a hraje si na hřišti. Za plotem na vás volá 

neznámý muž, ať si přijdete pohladit štěňátko. Jak se budeš při této situaci chovat? 

4. Oranžová třída jede na výlet tramvají. Nastoupíte do tramvaje. Jeden pán se zvedne 

a v tu chvíli spadne na zem a začne sebou házet a mlátit. Jak situaci vyřešíte? 

5. Oranžová třída je na školní zahradě a hraje si na hřišti. Děti z jiné třídy si začnou 

házet s čepicí tvého spolužáka. Spolužák začíná plakat. Jak se budeš při této situaci 

chovat? 

6. Na výletě Oranžové třídy k tobě přiběhne pes. Štěká a vypadá, že bude i kousat. Jak 

se budeš při této situaci chovat? 

7. Kamarád ti ukazuje v šatnách naší školy úplně nový zapalovač. Jak se budeš při 

této situaci chovat? 
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Příloha č. 8: Montessori narozeniny 

 

Obrázek č. 8: Narozeniny žáka Oranžové třídy 

 

 

Obrázek č. 9: První stránka knihy „Because of you“ 
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Příloha č. 9: Respekt online 

Připravené otázky vedoucí k vytvoření a dodržování pravidel při distanční výuce. 

 

RESPEKT ONLINE  

1. Co se vám líbí na online výuce? 

2. Co se vám nelíbí? 

3. Co vás nejvíce ruší při online lekci? 

4. Co vám pomáhá se soustředit? 

5. Jaké máme pravidla, která máme ve třídě, nejvíce využíváme? 

6. Jak se dá respektovat ostatní online? 

7. Pravidla pro ticho? Pamatujete? 

 

RESPECT ONLINE (English version) 

1. What do you like about online lessons? 

2. What do you dislike? 

3. What bothers you the most during online lessons? 

4. What helps you concentrate? 

5. What rules we use in class and also use in class online? 

6. How can we respect others online? 

7. Do you remember rules for silence? 
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Obrázek č. 10: Plakát k YouTube videu „Little Spot Learns Online“ (Malá tečka se učí 

online) 
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Příloha č. 10: Ticho 

 

Obrázek č. 11: Kobereček ticha – žák první třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek č. 12: Kobereček ticha – žačka druhé třídy 
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Příloha č. 11: Koncentrace – soustředěnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14: Kuličkové bludiště 

  

Obrázek č. 13: Kuličkové bludiště 

v akci 
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Obrázek č. 16: Jógové pozice – kartičky 

  

Obrázek č. 15: Kuličkové bludiště v 

koutku míru 
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Příloha č. 12: Love light – světlo lásky 

 

Obrázek č. 17: Prezentace světla lásky v kruhu 
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Obrázek č. 18: Světlo lásky  radost    

 

 

Obrázek č. 19: Světlo lásky – smutek 
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Obrázek č. 20: Podnos s připravenou pomůckou 

 

 

Obrázek č. 21: Karta ke koberečku ticha č. 1 
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Obrázek č. 22: Karta ke koberečku ticha č. 2 
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Příloha č. 13: Kamarádství – řešení konfliktů 

 

Obrázek č. 23: Růže míru – představení pomůcky 

 

Obrázek č. 24: Jak jsme propojeni? 
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Obrázek č. 25: Gordický uzel 

 

Obrázek č. 26: Jak jsme propojeni – síť 
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Obrázek č. 27: Jak jsme propojeni – reflexe 

 

Obrázek č. 28: Řešení konfliktů – jablko propíchané na začátku 
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Obrázek č. 29: Jablko zdravé nevyleštěné 

 

Obrázek č. 30: Jablko zdravé vyleštěné 
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Obrázek č. 31: Jablka týden stará 

 

Obrázek č. 32: Zkažené propíchané jablko 
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Obrázek č. 33: Jablko – vytahování párátek ze shnilého jablka 

 

Obrázek č. 34: Jablko v polovině aktivity 
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Obrázek č. 35: Závěrečné rozříznutí jablek 
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