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Zaškrtněte jedno  řešení, které považujete ze svého pohledu za optimální: 

1. Děti ráno rozházely spoustu hraček, nikdo si s nimi nehraje, ale nikomu se nechce do 
uklízení: 

a) Učitelka zatleská: „Děti, to je ale nepořádek, kdo co rozházel, ten si to musí uklidit!“ 

b) Učitelka zacinká na zvoneček: „Děti, líbí se vám ten nepořádek? Mně tedy vůbec ne. Co 
s tím budeme dělat?“  

c) Učitelka zpívá: „Uklízíme, my to víme, my si hračky uklidíme. Když tu chceme hezky mít, 
musíme si uklidit !“  

 

2. Jirka (5 let) vysypal v šatně na podlahu písek z bot. Učitelka si toho všimne a reaguje:  

a) „Jirko, písek z bot sypeme do koše. Co s tím budeš dělat?“ 

b) „Jirko, to se bude paní uklízečka zlobit! “ 

c) „Paní uklízečko, máme tu vysypaný písek, pojďte nám ho, prosím, uklidit!“  

 

3. Učitelka ve třídě tříletých dětí měla na stole položené dva nugátové, čokoládové bonbóny. 
Najednou je tam jen jeden a Kuba, který před chvílí kolem stolu obcházel,  sedí  
u stolečku, něco má v puse a  na bradě hnědou čmouhu. 

a) Učitelka: Kubíčku, pojď mi, prosím, ukázat, co máš v puse!“ 

b) Učitelka: „Děti, na stole jsem měla dva bonbóny a jeden mi někdo vzal. Nevíte, kdo to 
byl? Nesmíme si brát cizí věci!“ 

c) Učitelka se na Kubu zamračí, uklidí poslední bonbón a příště dává zbylé bonbóny mimo 
dosah dětí. 

 

4. Paní kuchařka nalila Janičce (4 roky) rajskou  polévku a ta se dala do pláče. 

a) Učitelka: „Janičko, je  nějaký problém? S čím ti můžu pomoct?“ 

b) Učitelka: „Janičko, neplakej! Jestli ti polévka nechutná, tak jí nejez.“  

c) Učitelka: „Janičko, to je výborná polévka, jestli chceš, tak tě nakrmím!“ 

 

 

5. Ke svačině je rybičková pomazánka. Ondra reaguje: „Fuj, to nejím, to smrdí!“ 

a) Učitelka: „Ondro, takhle se o jídle nemluví! Sedni si a jez! Víš, že máme pravidlo, že 
každé jídlo alespoň ochutnáme.“ 

b) Učitelka: „Ondro, to, co někomu smrdí, může jinému vonět. Mně rybičková  chutná a 
voní,  příště to, prosím, neříkej, ať nám nekazíš chuť. Děkuji.“ 

c) Učitelka: „Ondro, to je mi líto, že tak škaredě o té pomazánce mluvíš. Tak ji nejez 
a mlč!“  

 

 



6. Každé ráno dostávají předškoláci grafický list, který musí vypracovat, dříve, než si 
půjdou hrát. Anička, když jí učitelka podává grafický list, reaguje: „Já to nechci, mě to 
nebaví.“ 

a) Učitelka: „ Jen si ho, Aničko, vezmi! Přece se nenecháš přemlouvat! Už jsi velká 
holčička, a určitě nechceš, aby byla maminka smutná, žes dneska nevypracovala úkol!“ 

b) Učitelka: „Aničko, tohle na mě zkoušíš každý den! Vezmi si papír a pusť se do toho! Jsi 
už -skoro školačka! Nemůžeš se vymlouvat.“ 

c) Učitelka: „Aničko, každého něco nebaví a něco baví. Mně třeba nebaví mýt nádobí. 
A psát do třídnice. A také to dělám. Ach jo. Tady máš svůj grafický list. Ať se ti pěkně 
podaří.“ 

 

7. Děti sedí u oběda a jí polévku. Jindra volá na učitelku: „Paní učitelko, já jsem první, už 
jsem to snědl!“ 

a) Učitelka: „V pořádku, Jindro. Počkej si na druhé jídlo.“  

b) Učitelka: „To jsi šikula.“ 

c) Učitelka: „Děti, podívejte se, Jindra je dneska první!“  

 

8. Děti si udělaly domeček pod stolem a hezky si v něm hrají, učitelka začíná připravovat 
svačinu a stoleček jí schází: 

a) Učitelka: „Děti, uklízíme, domeček bude stoleček a zítra si z něj zase můžete udělat 
domeček!““ 

b) Učitelka: „Děti, stůl je na jídlo a ne na hraní. Ukliďte to, rychle, ať můžeme jíst!“ 

c) Učitelka: „Děti, nemáme kam dát svačinu. Co s tím budeme dělat?“ 

 

9. Děti se oblékají na vycházku, Aneta si odmítá vzít čepici, že jí mamka dala „tu hnusnou“, 
a ona chtěla jinou: 

a) Učitelka: „Anetko, venku fouká vítr, i já si vezmu čepici a nosím jí dost nerada. Jednou 
mi nafoukalo do uší a dostala jsem zánět středního ucha. Ten bych znovu nechtěla.“  

b) Učitelka: „Anetko, chceš, aby ti nafoukalo do uší? Víš, jak bolí zánět středního ucha?“ 

c) Učitelka: „Jedna, dva, tři, čtyři, pět, čepice si vezmem hned. Ten, kdo nemá čepici, 
nemůže na ulici.“ 

 

 

10.  Pepa jezdí na koloběžce přes obrubník chodníku: 

a)   Učitelka: „Pepo, stop! Nejezdi přes ten obrubník, nebo spadneš a natlučeš si. A ničíš 
tím koloběžku!“  

b) Učitelka: „Pepo, stop! Jízda přes obrubník je nebezpečná pro děti i pro koloběžku.“ 

c) Učitelka: „Pepo, stop! Chceš tu koloběžku rozbít?“ 

 

11. Pepa paní učitelku poslechl, ale když se na něj přestala dívat, vrátil se k obrubníku 
a jezdí přes něj znova. Po chvíli  se mu koloběžka podvrtne a upadne jí kolo. Pepa leží 
na zemi a z kolena mu teče krev: 



a) Učitelka: „Co jsem ti, Pepo, říkala! A už je to tady. Teď musíme koleno ošetřit 
a koloběžka je rozbitá.“ 

b) Učitelka: „Vidíš, Pepo! To máš za tu neposlušnost! Kdybys mě poslechl, tak by se to 
nestalo.“ 

c)  Učitelka: „Pepo, to jsem se lekla. Já ti teď ošetřím koleno, a pak potřebuji vědět, kdo 
ošetří tu koloběžku.“ 

 

U následujících otázek se pokuste určit, kdo z účastníků konfliktu má prioritně problém, 
který bude muset řešit, nebo se s ním vyrovnat.  

 

12. Hanička si hraje s dětmi, účastní se všech činností ve školce, ale odmítá jíst jídlo ze 
školni kuchyně. Pije pouze vodu a jí suchý chléb. Rodiče donesli do mateřské školy 
potvrzení od pediatra, že Hanička nemusí celý den jíst nic jiného než suchý chleba a pít 
vodu. Při obědě si děti pochutnávají na těstovinách s omáčkou a Hanička spořádaně 
přežvykuje suchý chléb a zapíjí vodou. Komu tato situace dělá největší problém? 

a) Rodičům 

b) Učitelce   

c) Haničce 

 

13. Toník vzal doma tatínkovi zapalovač a vymyslel, že si budou hrát ve školce na 
požárníky. Vysvětlil hru kamarádům, za živým plotem, kam paní učitelka z pískoviště 
nedohlédla, nahrabali suchou trávu,  nanosili suché větve a zapalovačem zapálili.  Pak 
šli s kbelíčky pro vodu do bazénu. Cyklista, který jede kolem, volá na učitelku: „Paní 
učitelko, měla byste ten oheň hlídat, nebo vám zapálí živý plot! Nějak se vám to 
rozhořelo!“ Kdo má problém v této situaci?  

a) Cyklista 

b) Toník a jeho kamarádi 

c) Učitelka 

 

14. Učitelka jde s dětmi do bazénu. Vede skupinu deseti dětí,  když jsou asi v půlce cesty 
(1 km od školky), prohlásí Kačenka s úsměvem na rtech. „Paní učitelko, já mám dneska 
průjem.“  Učitelka: „A vydržíš to do bazénu, Kačenko?“ „Nevydržím, já už ho mám 
v legínách.“ Paní učitelka volá mamince, která je doma na mateřské dovolené, ale 
maminka telefon nebere. Kdo má největší problém v této situaci? 

a)  Učitelka 

b)  Maminka 

c)  Kačenka  

 

 

 

 

 



U dalších otázek zatrhněte variantu, která nejlépe vyjadřuje vaše představy o budoucím 
povolání: 

 

15. Učitelka MŠ by měla být pro děti prioritně … 

a) druhou maminkou  

b) kamarádkou 

c) vzorem  správného chování 

 

16. Učitelka mateřské školy… 

a) … by se neměla nikdy na děti zlobit 

b) … by si neměla dělat z dětí legraci  

c) … by neměla nikdy říkat dětem nepravdu 

 

17. Učitelka mateřské školy by nikdy neměla zapomínat: 

a)  že děti potřebují správnou a vyváženou stravu 

b) že děti potřebují její důvěru 

c) že děti potřebují po obědě alespoň hodinu odpočívat 

 

18. Nejvíce bych děti chtěla… 

a) připravit na školu 

b) naučit žít spolu 

c) učit vnímat umění 

 

19. Předškolní pedagog má ve vztahu k rodičům: 

a) doplňovat jejich výchovné působení 

b) nikdy jim neodporovat 

c) usilovat o naplnění všech požadavků rodičů 

 

20.  Učitelka MŠ nese odpovědnost mimo jiné i za to, aby … 

a) děti měly dostatečný přísun tekutin 

b) děti dostatečně jedly 

c) byly všechny děti kamarády        
           
           
           
           
           
           


