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14. neznají nepřekonatelné překážky 
15. jsou svobodní 
16. nalézají nová řešení 
17. znají svou cenu 
18. vidí sebe takovými, jací jsou 
19. mají rádi sebe samé 
20. nejsou lehce zranitelní 
21 zužitkovávají své zkušenosti 
22. jsou plni života   
23. umějí využít čas 
24. dokáží čekat 
25. zůstávají bdělí 
26. nejsou úzkoprsí 
27. nedělají si vážné starosti 
28. myslí pozitivně 
29. dokáží odolávat krizím 
30. mají smysl pro humor 
31. mají vlastním hlavu 
32. umějí říci ne 
33. umějí říci já 
34. se líbí sami sobě 
35. rozumějí signálům vlastního těla   
36. neusilují o harmonii za každou cenu 
37. dokáží usměrnit svoje city 
38. znají svoje síly 
39. mají svoji trucovnu 
40. se dovedou smát 
41. si umějí poplakat 
42. přiznávají svoje slabosti a chyby 
43. umějí řešení problémů odložit 
44. se dokáží vzdát věcí a vztahů 
45. umějí být vděční 
46. jsou hodni úcty 
47. nechají si pomoci 
48. jsou ochotni nechat se překvapit  
49. jsou snílci 
50. neohýbají páteř 
51. neprojevují falešnou skromnost 
52. dokáží učinit první vstřícný krok 
53. se dokáží koncentrovat 
54. dokáží oddělit zrno od plev 
55. se dokáží nadchnout 

 

  

 

18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

OOppttiimmiizzmmuuss  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 92 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří Klaban,Pardubice. Jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: optimizmus, kimovka 

   4.  Kód zaměření: 1,8 

  
  12.  Kód všestrannosti: 4 

  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: kdekoliv 

   6.  Věk účastníků: R,OSJ,OSS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: papír , tužka 

   8.  Potřebný čas: alespoň 30 min 

   9.  Počet účastníků: 1  

 10.  Datum vzniku:  19.12.2006 

11. Pramen inspirace: Klugeová: Optimisté žijí déle, Dialog.Liberec 2000 
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Vesmír a veškerenstvo je proniknuto výhradně nezdolným optimizmem a pesimizmus  v něm nemá a 
nikdy neměl významnější místo. Souvislost optimizmu se zdravím byla prokázána. Znát vlastnosti 
optimistů je proto velice účelné 
 

1. Sepiš všechny vlastnosti optimistů, které tě napadnou na papír, při čemž to 
nemusí být právě teď a najednou. Můžeš to dělat ve svých volných chvílích  
třeba měsíc, můžeš udělat anketu a zapisovat i názory jiných. 

2. Konečný soupis porovnej  s textem na str.3 a 4 a za každou svou vlastnost, 
která se shoduje s textem si zapiš bod. 

3.  test opakuj ještě dvakrát ( jde o kimovku a zároveň učící text) 

4.  sečti dosažené pokusy ve třech pokusech  
 

 15.  Hodnocení úkolu 

Je  popsáno v bodě 14. 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                Počet zapamatovaných vlastností 
% úspěšnosti = ---------------------------------------------------------  . 100 
                                                  165 
 
                      =    počet zapamatovaných vlastností . O,606                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Průměrný optimista  v podstatě očekává, že vše, co se kolem děje  nakonec dobře dopadne a že vše o 
čem sní se jednoho dne uskuteční, a tak se na svět okolo sebe usmívá a svět mu pak zákonitě  oplácí 
obdobným přístupem. 
"Pesimista  je člověk, který pokud má volit mezi dvěma zly, zvolí obě." 
"Pesimisté jsou spokojeni jen tehdy, objeví-li důvod k nespokojenosti" 
„Pesimista je člověk, který není šťastný, s vyjímkou chvil, kdy se cítí nešťastný, ale ani pak není zcela 
spokojen" 
"Pravý pesimista vychází své smůle vždy trochu vstříc" 
"Šťastní pesimisté mají radost jen tehdy, když dokazují, že žádná radost neexistuje!" 
"Optimista je člověk s nedostatkem informací, zatímco pesimista má informací nadbytek". 
Vesmír a veškerenstvo je proniknuto výhradně nezdolným optimismem a pesimismus v něm nemá a 
nikdy neměl významnější místo. Vždyť kdyby se někdy okolo nás prostíralo jeho panství, neproběhla 
by evoluce, neuskutečnily by se mnohé revoluční proměny a navždy by tak ustal proud všeho 
občerstvujícího a všeho nového. 
V  roce 1921 zorganizoval americký profesor Lewis Terman výzkumný projekt pro sledování 
psychických a společenských okolností lidského života  na 1500 nadprůměrných (IQ 135 a vyšší) z 
kalifornských škol. V roce 1991 výzkum uzavřen: 
- pesimistický životní postoj vyvolává citový stress, což může vést k onemocnění srdce i jiných 

důležitých orgánů 

- pesimistický životní postoj oslabuje imunitní systém a zvyšuje možnost vzniku nádorových 
onemocnění, 

- pesimistický postoj vyvolává nepozornost jak při rozvažování, tak při běžných činnostech, takže 
pak dochází k častějším nehodám a úrazům například v domácnostech, na silnicích  i na 
pracovištích 

- pesimistický postoj může vést zhoršováním psychického naladění k trvalejším a vážnějším 
depresím 

OPTIMISTÉ ŽIJÍ DÉLÉ ROTOŽE: 
 

1. očekávají jen to nejlepší 
2. věří ve štěstí 
3. jsou ochotni se změnit 
4. osvojili si dobré návyky a postoje 

5. uskutečňují svá přání 
6. jsou plni sebedůvěry 
7. věří v dobro 

8. přijímají dobré i zlé 

9. prožívají události vědomě 

10. se naplňují radostí 
11. mají v duši mír a klid 

12. vždy dokáží nalézt východisko 

13. žijí, jak chtějí 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


