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I. Úvod:
CO JE TO BEZPEÈNÉ KLIMA?
Proè se jím máme zabývat?
Když pedagog popisuje své pocity, které cítí ve tøídì bude nejspíše hovoøit o atmosféøe. Pokud se nad tím
hloubìji nezamyslíme, mùžeme termín atmosféra a klima považovat za synonyma. Atmosféra se však od
klimatu liší tím, že jde o okamžitý, krátkodobý stav. Jiná atmosféra bude ve stejné tøídì pøed tìžkou písemkou a
jiná tøi dny pøed prázdninami.
Klima je nìco dlouhodobìjšího. Je tvoøena jak faktory fyzikálními (velikost tøídy, osvìtlení, barvy) tak
psychosociálními. Psychosociální faktory jsou tvoøeny vztahy mezi úèastníky skupiny. Takže do klimatu tøídy
se promítají vztahy mezi žáky, mezi žáky a uèiteli. Zprostøedkovanì má na klima tøídy vliv i vztahy mezi
samotnými uèiteli, mezi uèiteli a vedením školy. Rovnìž do nìho zèásti zasahují rodièe.
Je ovšem velmi pravdìpodobné, že jediný, kdo bude ovlivòovat klima tøídy vìdomì je pedagog. Proto je
jeho role zásadní, právì tak jako pro klima školy je zásadní role øeditele.
Když to zjednodušíme, je to logické - ve tøídì, kde je dobré, bezpeèné klima se bude lépe pracovat žákùm
i uèitelùm. Žáci se v bezpeèném a pozitivním prostøedí cítí dobøe, lépe se soustøedí a snadnìji pøijímají nové
poznatky. Souèasnì, což je z našeho pohledu velmi podstatné, v takové tøídì jsou menší pøedpoklady ke vzniku
šikany a pokud už k ní dojde, jsou zde lepší podmínky pro její øešení.
Už jsme si øekli, že bezpeèné klima je dùležité. V našem materiálu se budeme zabývat dvìma oblastmi, které se
tohoto tématu týkají – jak poznat, jaké klima ve své tøídì máme a jak pøispìt k tomu, aby v ní bylo bezpeèné
klima nastoleno.
Nabízí se nám tedy otázky:
Jak mùžeme pøispìt k tomu, aby ve tøídì dobré vztahy fungovaly?
Jak uèitel pozná, že má ve tøídì dobré vztahy? Jde to zmìøit?
Odpovíme na nì na následujících stránkách.

II. PRAVIDLA ŠKOLNÍ TØÍDY
pro vytvoøení dobrých vztahù ve tøídì je nesmírnì dùležité nastavit pravidla. Práce s pravidly v bìžné
školní tøídì pøedstavuje trvalý systematický proces po celou dobu života této skupiny. Každý pedagog má
možnost vytvoøit svébytný nástroj, zcela individuálnì odpovídající jeho zpùsobu pojetí práce a konkrétní tøídì.
Jakýkoli systém by však mìl respektovat základní zákonitosti vzniku pravidel a øízené práce s nimi
v demokratické spoleènosti. Následující text shrnuje základní fakta a minimální doporuèení pro efektivní práci s
pravidly tøídy.

PROÈ VÙBEC PRAVIDLA?
Pravidlo není nièím jiným než zvìdomìním pøirozených zákonitostí pøíèin a následkù. V našem pøípadì
v kontextu vztahù a sociálních vazeb uvnitø tøídy, respektive školy. Práce s pravidly tedy pøedstavuje trvalé
zvìdomování kvality tìchto vazeb. Pracovat se vztahy a jejich zákonitostmi vìdomì pøináší pro každého èlena
skupiny možnost je pozitivnì ovlivòovat – být v bezpeèí.
Pokud nebudou pravidla vytvoøena (nedojde ke zvìdomìní), budou nastolena pravidla spontánnì (bez
uvìdomìní). Taková tøída pak jedná podle „nepsaných“ pravidel, která jsou èasto zcela bez možnosti reflexe
samotných žákù tøídy a pedagogù. Nelze samozøejmì zcela vylouèit možnost, že si dìti takto spontánnì
vytvoøí prosociální a demokratická pravidla, a budou se tak dobøe samy vychovávat. Taková možnost je však
setrvale ohrožována velkým množstvím vnìjších faktorù, které škola nemá možnost efektivnì ovlivòovat.
Dalším významným dùvodem pro systematickou práci s pravidly tøídy a školy je samotný fakt, že škola je
veøejnou demokratickou výchovnì vzdìlávací institucí. Školní tøída není nièím jiným než více èi ménì
náhodným výbìrem dìtí, obèanù tohoto státu, kteøí se uèí – dospívají. Nelze se tedy odvolávat na to, že výchovu
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tìchto dìtí v kontextu vztahù ve tøídì a jejich pravidel má provést rodina, nebo vztahy v rodinì fungují podle jiných zákonitostí. Škola má zásadní
povinnost provádìt výchovu žákù v kontextu generaèní formální skupiny (školní tøídy) a mezigeneraèní spoleènosti (spoleèenství školy) – tuto funkci ani
rodina sama plnit nemùže. Zjednodušenì øeèeno:
·
To, že žáci jedné tøídy mají zcela odlišné postoje k pravidlùm, nebo dokonce zcela rozdílnou míru uvìdomìní pravidel je zcela pøirozené.
·
Právì pro tyto odlišnosti, jsme se v rámci demokratické spoleènosti dohodli, že budeme budovat pravidla života ve spoleèném prostoru s
ohledem na lidskou dùstojnost, svébytnost rozhodování a osobní zodpovìdnost.
·
Škola, která na tuto svou funkci rezignuje, se vyhýbá svému veøejnému závazku a nadto i zákonné povinnosti.
Souhrnnì øeèeno: Pracovat cílenì se vztahovými pravidly ve tøídì a škole znamená, umožnit žákùm bezpeènou orientaci ve spoleèenských vztazích
mimo rodinu a zprostøedkovat jim znalost zákonitostí tìchto pravidel. Znát zákonitosti a orientovat se v pøíèinách a následcích pøináší každému èlovìku
možnost pøedjímat, co se bude za dané situace dít a jak tuto situaci ovlivòovat a tím uspokojuje jeho základní potøebu bezpeèí.

CO BY MÌLA PRAVIDLA TØÍDY UPRAVOVAT?
Pravidla tvoøená pro tøídy a školy by mìla upravovat vztahy. Mìla by jasnì definovat:
·
jak se k sobì budeme chovat a jak už ne.
·
co budeme dìlat, když mi bude nìco nepøíjemné.
·
jak budeme zacházet s osobními hranicemi.
·
postoje zachovávající lidskou dùstojnost, respekt k odlišnosti a svébytnému rozhodování.
Formulováním pravidel tøídy by nemìl být zdvojován školní øád. Mìla by rozvíjet tu jeho èást, která se týká vztahù.
Budování takových pravidel míøí k vytvoøení otevøenì komunikujícího spoleèenství tøídy a školy, ve kterém má každý své právoplatné místo.

JAK SE K PRAVIDLÙM TØÍDY A ŠKOLY DOPRACOVAT?
Je nezbytné, aby pravidla vznikla za úèasti žákù. V ideálním pøípadì by je mìli žáci sami vytvoøit a pedagog by mìl celý proces moderovat a facilitovat.
Závìreèná verze pravidel by mìla být formulována jazykem odpovídajícím vìku dìtí. Pravidla by mìla být všem srozumitelná a dostupná (vyvìšená).
Pokud chcete taková pravidla spoleènì se tøídou vybudovat, doporuèujeme proces øídit po následující ose:
·
Hovoøte s dìtmi o nutnosti vytvoøit pravidla, která nám pomohou se ve tøídì cítit dobøe a bezpeènì pøi práci i volném èase.
·
Øiïte s nimi proces, ve kterém se všichni mohou vyjádøit k tomu, co by pro to potøebovali a co naopak nechtìjí, aby se ve tøídì dìlo.
·
Na základì tìchto potøeb zaènìte budovat pravidla, která to podle Vás a dìtí umožní.
·
Výsledek bude první verze pravidel, se kterou se již mùžete pustit dlouhodobé práce.
Pøíklad: Pokud se pøi vyvozování potøeb objeví napøíklad: budeme se respektovat. Je vhodné nenechat tuto formulaci jako samotné pravidlo, ale
pokraèovat dotazováním: Jak se vlastnì takový respekt vypadá? Jak poznám, že mne druhý respektuje? Jak dám druhému najevo, že jej
respektuji? Velmi èasto se objeví tvrzení: … poslouchá mì co øíkám …. nenadává mi... atd. Je zjevné, že respekt se ve skuteènosti utváøí podle celé
øady pravidel.
Pro pøíklad použijme: … poslouchá mì co øíkám … Jednou z možných variant je vytvoøit pravidlo, které zabezpeèí, že každý kdo bude chtít øíci svùj
názor, tuto možnost dostane a nebude mu ostatními upírána. Souèasnì je dùležité, aby byl vyslechnut.
Je tedy dobré podpoøit žáky v hledání možnosti jak toho dosáhnout. Je možné, že se objeví tvrzení: …nechat každého øíct svùj názor…nechat mluvit
vždy jen jednoho…. poslouchat a nerušit, když nìkdo nìco øíká …. atd. Je dùležité vybrat formulaci, na které se dìti shodnou.
Co je rizikové:
·
Èekat s vytváøením pravidel až do doby, kdy se objeví vztahové problémy; ztrácí se tak jejich základní smysl a pùsobí spíš jako kárné opatøení.
Pokud se vztahové problémy ve tøídì objeví, je nejprve potøebné je odkrýt a vyøešit. Poté oznaèit jako souèást problému to, že neexistují jasná
pravidla a v jistém smyslu se vrátit na zaèátek.
·
Nechat proces sklouznout do oblasti technicko-organizaèních èi hygienických pravidel, která by mìl upravovat školní øád: napø. pøezouvání.
·
Vyvozovat pravidla, která se týkají spoleèenských konvencí, nikoli však dodržování lidských práv a vztahových pravidel: nošení pokrývek hlavy
atd.
Proces tvorby pravidel vždy øiïte z pozice dospìlé osoby vyjadøující postoje zachovávající lidskou dùstojnost, respekt k odlišnosti a svébytné
rozhodování.
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JAK PRAVIDLA TØÍDY FORMULOVAT?
Je potøeba, aby formulace byla blízká tìm, kdo je vytváøejí. Samotná formulace by mìla být srozumitelná a mìlo
být možné pochopit jakou vztahovou pøíèinu a následek se snaží ošetøit. Souèasnì je vhodné podpoøit dìti
v úvaze jaká formulace je nejvhodnìjší a co vlastnì vyjadøuje. Již charakter formulace pravidla ovlivòuje, jak
bude snadné èi obtížné je dodržovat je a jak bude pøípadnì vypadat jejich pøekraèování. Vše samozøejmì závisí
na vìku dìtí ve tøídì.
Pøíklad: Vrame se k našemu pøíkladu. Využijeme: Nechat mluvit vždy jen jednoho. Každé pravidlo je
možno formulovat na jedné stranì jako zákaz a na stranì druhé jako závazek. Od zákazu po závazek pøímo
úmìrnì stoupá míra uvìdomìní si odpovìdnosti za své jednání. Jaké formulace se v tomto pøípadì nabízí a co
s sebou pøináší:
·
Je zakázáno skákat do øeèi. Zákazy obecnì vyžadují setrvalou vnìjší kontrolu. Zákazy jsou
zpravidla pøekraèovány, tìmi, kteøí testují hranice a chtìjí vìdìt, co se stane (viz Sankce). Navíc není
patrný základní smysl tohoto pravidla, aby každý mìl dostatek prostoru pro vyjádøení svého názoru.
Zákazy obecnì nenabízí možnost øešení, nebo neøíkají, co se má dìlat, je vymezují co ne. (obdobnì
bude fungovat jakákoli další by mírnìjší negativní formulace: Neskákej druhému do øeèi.
Nebudeme si skákat do øeèi….)¨
·
Nechej druhého domluvit. Pozitivnì formulovaný pøíkaz poskytuje více návodu jak jednat
v konkrétní situaci a tím snižuje napìtí, které vyvolávají zákazy. Obdobnì jako zákazy, však zpravidla
vyžadují vnìjší kontrolu.
·
Pokud nìkdo hovoøí, nechám ho domluvit. Tato formulace je prohlášením a osobním závazkem.
Její výhoda spoèívá v tom, že dává jasný návod jak v dané situaci jednat a souèasnì pøedává kontrolu
každému jednomu èlovìku v dané skupinì.
Co je rizikové: Èasto dochází k zámìnì pravidel za práva. Pravidla tøídy by mìla umožnit zabezpeèení práv.
Není tedy užiteèné ponechávat v souboru pravidel formulovaná práva. Je naopak užiteèné formulovat práva
samostatnì, nebo z nich pøi formulaci pravidel vycházet.

JAK PRAVIDLA UDRŽOVAT V CHODU?
Základním pøedpokladem funkènosti tìchto pravidel je vìdomí, že je budujeme proto, aby se nám dobøe
pracovalo, abychom se ve tøídì a škole dobøe cítili, aby bylo možné zažívat uvolnìní a legraci bez zbyteèných
zranìní, aby bylo možné hájit své zájmy a souèasnì spolupracovat.
Pokud jsou již pravidla formulována je trvale sledovat jejich dodržování a pokud se ukáže, že jsou nìkterá
z nich nefunkèní nebo nedostateènì formulována, provést potøebné zmìny.
Základní doporuèení:
·
Pravidel tøídy by mì být omezený poèet, ideálnì 5-6 formulací.
·
Mìlo by být možné je dodržovat, jak žáky tøídy, tak pedagogy (všemi, kteøí v dané tøídì uèí, ideálnì
celou školou).
·
Již pøi jejich vytváøení by mìl být stanoven zpùsob, kterým se s nimi bude do budoucna pracovat.
Jak reflektovat jejich dodržování:
·
Pravidelnì si všímejte, jak se dìtem daøí je dodržovat.
·
Vždy když nìkdo jedná podle pravidel, dejte vìdìt, že jste si toho všimli a máte radost. Zvláštì pokud
bylo dodržet pravidla v dané situaci nároèné.
·
Vždy když jsou pravidla porušena, upozornìte na to. A podpoøte zúèastnìné v øešení v souladu
s pravidly.
·
Stanovte pravidelný systém pro diskusi o tom, jak se daøí pravidla dodržovat, èi zda se ukazuje, že je
tøeba systém pozmìnit a tento systém dodržujte (ideálnì v rámci tøídnických hodin).
Sankce: Výše popsaná reflexe a dodržování pravidel dospìlými dodává z vaší strany pravidlùm vážnost. Tento
pedagogický postup je nenahraditelným a jediným øešením, jak dosáhnout vìtšinového porozumìní
a dodržování tìchto pravidel.
Ziskem z dodržování pravidel tøídy je bezpeèná otevøená atmosféra, ve které je možné zažívat jak radost,
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dobrodružství a legraci tak konflikty, které mají øešení.
Pokud se pravidla nedodržují, nevede se dìtem ve tøídì pøíliš dobøe, dochází ke zraòování, konflikty jsou èasto neøešené a pøináší dlouhodobé napìtí
a to je pøirozeným dùsledkem.
Pouze zážitek bezpeèí, vlastní hodnoty a dùstojnosti pøinese pochopení proè tato pravidla dodržovat. Neexistuje sankèní aparát, který by toto
uvìdomìní vybudoval. Sankce by mìly být jasnì formulovány ve školním øádu, kterému pravidla tøídy pøirozenì podléhají. Pokud budou dìti na sankcích
pøi budování pravidel trvat, vysvìtlete jim, proè na nì nehodláte pøistoupit. Pokud vyvodíte pravidla s ohledem na pøíèinu a následek bude možné vždy
místo sankce využít efektivní zpìtné vazby:
Pøíklad: Bylo porušeno pravidlo: Pokud nìkdo hovoøí, nechám ho domluvit.
V rámci diskuse se dìti zaènou pøekøikovat a v závìru se pohádají. Reflektujte s nimi, že k hádce došlo právì proto, že nedodrželi toto pravidlo. Reflektujte
i to proè jej nedodržely (jde o nìco dùležitého….). Upozornìte na to, co všechno toto nedodržení zpùsobilo (napø. že jste nestihli diskusi dokonèit do konce
hodiny a tak teï asi všichni nejsou úplnì spokojeni s výsledkem).
Na závìr nezapomeòte:
·
Aktivní reflexí toho co se daøí a co je žádoucí, se logicky samo vynoøuje to co je nežádoucí a neužiteèné. Nebo obrácenì. Tím, že se budete
vìnovat pøevážnì prohøeškùm, dáváte vlastnì najevo, že vás baví víc. Dìti je pro vás rády pøipraví v neomezené míøe.
·
Ve svém aprobaèním pøedmìtu jste patrnì také zvyklí, hledat rùzné cesty k pochopení látky a vysvìtlovat vìci tak dlouho, dokud je žáci v rámci
svých možností nepochopí. Nauèit dìti životu v demokratickém spoleèenství je úplnì stejný pedagogický úkol.
·
Nebojte se využívat svùj svébytný pedagogický styl øízení a vedení. Nebojte se být direktivní, pokud je vám to vlastní. Direktivní (poskytující
vedení) je èasto mylnì zamìòováno za autoritáøský (svévolnì prosazující pouze své vidìní svìta). Nebojte se být liberální. Liberalismus
(svoboda rozhodování za jasnì daných pravidel) je èasto mylnì pøekládán jako výchova bez omezení, èi dokonce bez pravidel.

III. JAKÉ JE KLIMA V MÉ TØÍDÌ?
JAK UÈITEL POZNÁ, ŽE MÁ VE TØÍDÌ DOBRÉ VZTAHY? JDE TO ZMÌØIT?
V minulé kapitole jsme se vìnovali tomu, jak nastavit pravidla, které vytvoøí pro dìti bezpeèné prostøedí. Mùže se nám však stát, že z rùzných dùvodù se
setkáme se tøídou, kde cítíme, že její vztahy nejsou v poøádku. Mùže to být napø. tøída pøicházející z prvního stupnì, tøída, kterou získáme pøi pøíchodu do
jiné školy nebo i naše vlastní tøída, ve které se „nìco“ stalo a my nevíme co. Pokud máme pocit, že ve tøídì jsou narušené vztahy není dobré zaèít
s nastavením pravidel. Nejprve je potøeba zjistit, zda jsou naše pocity správné. K tomu, abychom si ovìøili jaké klima ve tøídì opravdu je nám poslouží tato
kapitola.

PRÁCE S TØÍDNÍM KOLEKTIVEM
Práci s tøídním kolektivem mùžeme rozdìlit na dvì èásti:
§
preventivní práce – týká se tøídy, ve které jsou vztahy v poøádku a my chceme aby to tak i zùstalo – pomùže nám k tomu nastavení pravidel,
kterým jsme se zabývali v první èásti.
§
intervenèní práce – práce se tøídou, ve které jsou narušené vztahy

Intervenèní práce
Intervenèní práce zaèíná diagnostikou tøídy, ve které jsou sledovány špatné vztahy mezi spolužáky, nebo ve které se již problém šikany v nìjaké míøe
objevuje, nebo ve které na šikanu podezøení.
Mùžeme použít tøi zdroje informací:
§
informace pedagogù, kteøí hodnotí tøídu z vlastního pohledu, informace rodièù, kteøí upozoròují na nìjaký problém, vlastní pozorování
§
práce s dynamikou tøídy, rùzné druhy aktivit, pøíklady vám nabídneme dále
§
standardizovaná dotazníková šetøení - musí provádìt odborník nebo vyškolený pedagog, je potøebný souhlas rodièù dìtí
Po provedení diagnostiky, zvláštì pokud jde o standardizovaná dotazníková šetøení následuje zpracování sociometrických dotazníkù a oznámení
výsledkù žákùm, pedagogùm a rodièùm, vèetnì dalších doporuèení pro práci ve tøídì èi se tøídou.
Na základì výsledkù šetøení se pøipraví intervenèní program pro daný kolektiv.
Cílem je zlepšení vztahù ve tøídì, aktivace pozitivního potenciálu skupiny, vyjadøování pocitù, vlastní reflexe, nácvik asertivního chování, vedení
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k zodpovìdnosti, naslouchání druhému apod. Teprve po ukonèení intervenèního programu a zlepšení vztahù
se mùžeme vrátit k nastavení pravidel, abychom pøedešli opakování problémù.
Pøi práci s tøídním kolektivem, ve kterém jsou komplikované vztahy, bychom mìli dodržovat následující
pravidla:
1.

velmi dobøe pozorujeme – jak kdo pøichází, co øíká, kde si sedne.... zapisujeme si, co vypozorujeme

2.

dáváme najevo, že nás problémy dìtí zajímají

3.

nebagatelizujeme

4.

máme snahu pochopit, emoènì pøijmout, nemusíme však souhlasit

5.

podporujeme rozhovor a diskuzi

6.

nemoralizujeme

7.

neradíme – radìji motivujeme dìti, aby øešení našly samy

8.

neslibujeme nìco, co nelze dodržet

9.

dokumentujeme vše, co probìhlo

NÁSTROJE DIAGNOSTIKY TØÍD
A. Nestandardizované
a)

klinické metody (pozorování, rozhovor, ...)

b)

pohybové hry (Dotkni se toho, kdo..., Místo vedle mì je prázdné....Místa si vymìní ti,
kteøí,...)

c)

techniky tužka-papír (Tøída jako indiánský kmen, Medvídci, Ruka…)

Jsou urèeny pro bìžného pedagoga, nìkteré jsou obecnì známé, jiné uvádíme dále.
B. Standardizované – dotazníky – jen pro vyškolené pedagogy, psychology a jiné odborné pracovníky
Nìkteré z dotazníkù v další èásti uvádíme. Je to proto, abyste získali pøedstavu, co obsahují. Pøesto varujeme
pøed jejich užíváním, pokud jste neabsolvovali výcvik, který danému dotazníku odpovídá. Výsledky, které
získáte je tøeba interpretovat se znalostí dané metody, protože jejich povrchní zpracování vám mùže dát velmi
zkreslené informace

A. Nestandardizované nástroje diagnostiky tøídy
DOTAZNÍK SPECIFICKÝCH SOCIÁLNÍCH ROLÍ – NEDOKONÈENÉ VÌTY
Autor: Michal Koláø
Urèen pro: dìti od tøetích tøíd ZŠ. Dotazník lze upravovat podle vìku žákù (pøeformulovat tak, aby dìti
porozumìly)
Použití: metoda, ve které žáci odpovídají na otázky rolí ve tøídì. Napø. Kdo se umí nejlépe prát?....Kdo umí
nejlépe uklidnit hádku?… Kdo nejvíc žaluje?…atp.
- obsahuje soubor dotazù na specifické sociální role, nepøímo na postoje a vlastnosti, mùže být více nebo ménì
bohatý a rùznì zamìøený
- sestavení dotazníku je závislé na tom, co v dané chvíli ve tøídì sledujeme.
Administrace:

-

hromadnì (dotazník + tužka)

-

dìti dostanou nedokonèené vìty a jejich úkolem je dopsat jména spolužákù

-

doba asi 30 minut

Vyhodnocení dotazníku: tužka + nevyplnìný dotazník. K jednotlivým nedokonèeným vìtám dopisujeme
jména, která jsou uvedena ve vyplnìných formuláøích. Doba vyhodnocování je závislá na poètu žákù ve tøídì
(cca 120 minut).

NEDOKONÈENÉ VÌTY - pro 1. stupeò

Kdo je kamarádský?

. …...................................................................

Kdo ubližuje slabším?

…….................................................................

Kdo zastrašuje spolužáky?

…....................................................................

Kdo se zastává slabších?

…....................................................................

Kdo umí nejlépe uklidnit hádku?

…....................................................................

Kdo zesmìšòuje spolužáky?

…....................................................................

Kdo nejvíce ponižuje spolužáky?

…....................................................................

Kdo má dobré nápady?

…....................................................................

Kdo se stává terèem rùzných vtipù a legrací?

........................................................................

Kdo má strach z nìjakého spolužáka?

…....................................................................

S kým je nejvìtší legrace?

…….................................................................

Kterého spolužáka se bojíš ty?

…....................................................................

Koho ostatní pøehlížejí?

…....................................................................

Kdo je spolehlivý?

…....................................................................

Kdo nejvíce žaluje?

..…..................................................................

Kdo je fyzicky napadán?

.…...................................................................

Koho mají uèitelé rádi?

..…..................................................................

Koho bys chtìl za pøedsedu tøídy a proè?

…....................................................................

….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

NEDOKONÈENÉ VÌTY - pro 2. stupeò
Kdo je pøátelský a kamarádský?

…..................................................................

Kdo se zastává slabších?

…..................................................................

Kdo ubližuje slabším?

…..................................................................

Kdo dává tøídu dohromady?

…..................................................................

Kdo zastrašuje a ponižuje spolužáky?

…..................................................................

Kdo umí nejlépe uklidnit hádku?

…..................................................................

Kdo je spolehlivý a zodpovìdný?

…..................................................................

Kdo zesmìšòuje spolužáky?

…..................................................................

Kdo nejvíce pošuchuje?

…..................................................................

Kdo je nejobìtavìjší?

…..................................................................

Kdo se umí ze spolužákù nejlépe prát?

…..................................................................

Koho považuješ za nejchytøejšího?

…..................................................................

Kdo se nejvíce ve tøídì pere?

…..................................................................

Komu to myslí a má dobré nápady?

…..................................................................

Kdo se stává terèem rùzných vtipù a legrací?

.....................................................................

Kdo je odvážný a nebojí se?

…..................................................................

Kdo má strach z nìjakého spolužáka?

…..................................................................

S kým je nejvìtší legrace?

…..................................................................

Koho ostatní pøehlížejí a odmítají?

…..................................................................

Kdo nejvíce žaluje?

…..................................................................

Kdo je fyzicky napadán a neumí se bránit?

......................................................................

Koho mají uèitelé rádi?

…..................................................................

Koho bys chtìl za pøedsedu tøídy a proè?

…............................................................................

….......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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TØÍDA JAKO INDIÁNSKÝ KMEN
Autor: Michal Èerný
Komu je urèen: pro žáky od tøetích tøíd ZŠ po šesté tøídy ZŠ
Použití: pro zmapování jak se navzájem mezi sebou spolužáci vnímají, jejich charakteristického chování
Pøíklad dotazování:
Náèelník Moudrý Bizon – jeho slovo má u ostatních velkou váhu, co øekne, to obvykle platí…
Bílá Holubice – obìtavá, kamarádská, ráda pomáhá druhým…
Jezevèí Chlup – nikdo se s ním nechce bavit, žije osamìla na okraji vesnice…
Hadí Jazyk – pomlouvá ostatní, roznáší klevety…atp.
Žáci dopisují k jednotlivým indiánským jménùm jednoho chlapce a jedno dìvèe ze své tøídy.
Administrace dotazníku:
-

hromadná, žáci dostanou dotazník a mají za úkol si svou tøídu pøedstavit jako indiánský kmen

-

v dotazníku jsou jim nabídnuto nìkolik indiánských jmen s popisem charakteristického chování a jejich úkolem je k daným indiánským
jménùm pøiøadit jména svých spolužákù, mohou dopsat i sebe

-

na konci mají možnost pøidat ještì jméno spolužáka na kterého se žádná z uvedených charakteristik nehodí a vymyslet pro nìj své
jméno

Vyhodnocení dotazníku: tužka + papír, zapsat které jména se opakovanì v daném øádku vyskytují. Významná jsou ta jména, které se u jednotlivých jmen
vyskytují opakovanì.

NAŠE TØÍDA JAKO INDIÁNSKÝ KMEN
Zakroužkuj: jsi

NEPODEPISUJ!

KLUK nebo HOLKA?

Pøedstav si, že vaše tøída je indiánský kmen. Zkus ke každé postavì pøiøadit jméno spolužáka a
spolužaèky, kteøí nejvíce odpovídají dané charakteristice. Mùžeš napsat sám (sama) sebe. Pokud
podle tebe ve vaší tøídì nìjaká postava chybí, rubriku proškrtni.
Nejprve si vše poøádnì pøeèti, rozmysli a pak teprve doplòuj.

1. Náèelník Moudrý Bizon – jeho slovo má u ostatních velkou váhu, co øekne, to obvykle platí:
kluk: .......................................................... holka: …...............................................................
2. Orlí Pero – stateèný bojovník, který nikdy nezradí kamaráda a je vždy spravedlivý:
kluk:............................................................ holka: …...............................................................
3. Vlèí dráp – lstivý bojovník, který nìkdy bojuje zákeønì. Nìkteøí se ho trochu bojí:
kluk:........................................................... holka: …................................................................
4. Bílá holubice – obìtavá, kamarádská, ráda pomáhá druhým:
kluk: .......................................................... holka: ….................................................................
5. Šaman Pìnící voda – žije ve svém svìtì kouzel, ostatní mu pøíliš nerozumí, moc se s ním
nebaví, ale respektují ho:
kluk:........................................................... holka: ….................................................................
6. Uštìkané štìnì – nezkušený bojovník, který je všem pro legraci:
kluk:….…................................................... holka: ….................................................................
7. Mìnící se vítr – vždy se pøidá na stranu toho silnìjšího:
kluk:….…................................................... holka: ….................................................................
8. Jezevèí chlup – nikdo se s ním nechce bavit, žije osamìle na kraji vesnice:
kluk:….…................................................... holka: ….................................................................
9. Hadí jazyk – pomlouvá ostatní, roznáší klevety:
kluk:….…................................................... holka: ….................................................................
10. Žabí noha – kdykoli mùže, škodí ostatním. Je velmi neoblíbený.:
kluk:….…................................................... holka: ….................................................................
11. Pokud je ve tøídì ještì nìkdo, na koho se žádná z uvedených postav nehodí a chybí Ti tady,
vymysli mu jméno a charakteristiku:
…................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
kluk:….…................................................... holka: ….................................................................
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„KSICHTÍKY“
Autor:
Komu je urèen:
Použití:

I. - II. stupeò základních škol
- zmapování momentální naladìní a pocitù žákù
- na papíøe jsou pøedkresleny oblièeje v rùzných emocionálních situacích. Pøíklad popisek pocitù: zamilovanì, královsky, uliènicky,
rozzuøenì, atp.

Použijeme napøíklad na zaèátku a konci pøíkladnì tøídnické hodiny, když potøebujeme zmapovat jak se cítily dìti na zaèátku a jak na konci.
Pøíklad dotazovaní:

- jak se cítíš ve tøídì
- jak se cítí ostatní?
- když dìti ještì neumí èíst, jenom vymalují (nebo jinak oznaèí) pøíslušný ksichtík
- jak se cítí na zaèátku práce se tøídou a na konci
- jak se cítí a jak by se chtìli cítit…

Administrace:

- hromadnì
- pokud žáci umí èíst, pøeètou si a oznaèí jeden z pøedkreslených oblièejù a oznaèí. Pokud ještì neumí èíst, oznaèí jen podle
výrazu, který na obrázku je.

Vyhodnocení: Na konci hodiny probereme buï v komunitním kruhu nebo posbíráme a necháme si pro sebe na pøíští práci.

DVA SMAJLÍCI
Autor: Zdeòka Marková
Komu je urèen: od páté tøídy ZŠ a výš
Použití: mapování vztahù, pochopení jak se jednotlivci navzájem vnímají, hledání spoleèných znakù nebo naopak individualit.
Administrace:

-

hromadnì

-

žáci dostanou arch papíru na kterém je pøedtištìný z jedné strany smajlík – „šklebík“ na druhé stranì smajlík „neutrál – šedá
myš“. Ke každému z nich tøi stejné otázky:

1.

V èem je (doplní jméno spolužáka, kterého vnímají negativnì nebo neutrálnì) nejlepší a co by mne mohl nauèit?

2.

V èem nebo s èím mu mohu pomoci?

3.

Co bychom mohli dìlat spoleènì a budeme mít úspìch?

Vyhodnocení: cílem je uvìdomìní, že každý z nás má nìco v èem vyniká, potøebuje pomoci a co máme spoleèného. Zaøazení do kolektivu a zmìnit
vnímání dotyèných více pozitivnì. Spoleèná reflexe v komunitním kruhu.

KSICHTÍKY
Zatrhni, jak se cítíš

DVA SMAJLÍCI
Ten, co s ním nejsem kamarád

V èem je …....................................................... nejlepší a co mì mùže nauèit?

V èem nebo s èím mu mùžu pomoci?

Co mùžeme dìlat spoleènì a budeme mít úspìch?

“Šedá myš”

V èem je …....................................................... nejlepší a co mì mùže nauèit?

V èem nebo s èím mu mùžu pomoci?

Co mùžeme dìlat spoleènì a budeme mít úspìch?
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MEDVÍDCI NA STROMÌ
Autor: Eva Drlíková
Urèen pro: všechny stupnì ZŠ i speciální školy
Použití: mapování jak dìti vnímají své místo ve skupinì, popøípadì jejich plán, jaké místo by chtìli zaujímat
Administrace:
1.

Hromadná. Žáci dostanou pøedkreslený formuláø na kterém jsou znázornìni medvídci na stromì
v rùzných situacích (nìkterý se houpe na vìtvi, jiný se objímá s druhým, jeden pomáhá druhému
vylézt na strom, atp). Pøi hromadném zadání dostanou za úkol vybarvit toho medvídka, který nejlépe
vystihuje, jak se sami ve tøídì cítí. Pokud máme èas mohou vybarvit nebo jen popsat ostatní
medvídky, podle toho, jak vnímají své spolužáky. Potom následuje reflexe, kdy se vyjadøují
k obrázkùm – jednotlivým medvídkùm jak se cítí a proè si vybrali právì tohoto medvídka. Mùžeme se
také dotazovat zda jsou s tímto medvídkem spokojeni a pokud ne, a oznaèí toho, kterým by chtìli být.
Opìt si necháme vysvìtlit co by jim ta zmìna pøinesla.

2.

Na flip nebo tabuli se vyvìsí strom s medvídky a každý žákù jde a nalepí barevné koleèko nebo
nakreslí znaèku na toho medvídka podle toho, jak se ve tøídì vnímají. Je jisté, že na nìkterém bude
více znaèek. Pak stejná reflexe jako u hromadného zadání. Je nutné vìnovat pozornost tìm, kteøí
oznaèili medvídky, kteøí se zrovna necítí dobøe.

Vyhodnocení: Spoleèná reflexe v komunitním kruhu.
Riziko: Žáci mohou vidìt jednotlivé medvídky jinak než vy! Nechte si od nich vysvìtlit, jak jednotlivé postavièky
na stromì vnímají oni.

POSTAVIÈKY V RÙZNÝCH EMOCIONÁLNÍCH SITUACÍCH
Autor: Lucie Hermánková
Urèen pro: žáky všech stupòù ZŠ i školy speciální
Použití: mapování emocionálního naladìní, rozpoznávání emocí
Administrace:
-

hromadnì. Na papíru je deset postavièek v rùzných emocionálních situacích.

-

cílem je zmapovat pocity jednotlivcù i jak vnímají ostatní spolužáky. Mají k pøedkresleným
postavám pøipsat jméno svoje a svých spolužákù, jak je sami vnímají a k postavì pøipsat
emoci, kterou tam vidí oni sami.

Pøíklady dotazování:
-

jak se cítíš nejèastìji ty? Dotaz na vlastní osobu. Oznaèit postavu i zapsat emoci
a zdùvodnit

-

jak vidíš ostatní spolužáky? Jméno spolužáka, popis emoce a zdùvodnìní.

Pak posbíráme a získáme „mapu“ jak se jednotlivci vnímají vzhledem ke skupinì a jak vnímají ostatní
spolužáky.
Vyhodnocení: tužka papír, u jednotlivých jmen žákù dopisujeme, kolikrát byly ostatními oznaèeni Je možno
použít i spoleènou reflexi v komunitním kruhu.

MEDVÍDCI NA STROMÌ

POSTAVIÈKY V RÙZNÝCH EMOCIONÁLNÍCH SITUACÍCH
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RUCE
Autor: Martincová
Komu je urèen: pro žáky tøetích tøíd a výše
Administrace:
-

hromadnì

-

dìti mají za úkol pøekreslit si na jeden papír formátu A4 svou pravou ruku. Do té mají za úkol napsat, co se jim ve tøídì nelíbí (jen
vztahové vìci), co by potøebovali, aby se zmìnilo. Mají napsat vzkaz smìrem k jednotlivci nebo celé tøídì. Do každého prstu jeden
(pokud mají míò, tak míò). Upozornìte, a nepíší vulgarismy, že všechno jde pojmenovat slušnou formou.Tento papír nepodepisují.
Pak papíry sesbíráte, zamícháte a ètete nahlas, to co tam uvedli. Pokud ve vzkazech pøíliš silná slova, tak filtrujete. Upozornìte, že teï
budou zticha, nikdo nebude nic komentovat ani se vyjadøovat, k tomu bude pøíležitost až pozdìji, jenom a se snaží zapamatovat
poselství, která jsou tam napsána

-

pak v kruhu rozebereme, jaké to bylo, jestli je to pravda nebo je pisatel úplnì vedle, kdo je spokojený a nespokojený, jestli s tím chce
nìco dìlat…Nebrat to jako kritiku své osoby, ale to chování, které je uvedeno, že mi vadí mùžu zmìnit a budu mít víc kamarádù ve
tøídì

-

do levé ruky – od srdce napíší, co nabízí oni sami co mohou udìlat proto, aby se zmìnila atmosféra ve tøídì, aby se zlepšily vztahy

-

opìt probereme v komunitním kruhu

Cílem je uvìdomit si, že každý z nich má hranici citlivosti jinde, že nìkoho mùže zraòovat nìco, co je pro jiného legrace, stmelení kolektivu, nastavení
spolupráce a zlepšení vztahù ve tøídì.

KUFR
Autor: Zdeòka Marková
Urèen pro: od první tøídy
Použití: zmapování, jak se dìti vnímají navzájem, zpìtná vazba pro každého z nich
Administrace: Dìti sedí v kruhu, každý dostane svùj kufr, který si do jmenovky podepíše. Jednotlivé „kufry“ se posílají po kruhu, každý kreslí nebo píše jak
jednotlivé spolužáky vnímá, s tím, že hledá pozitivní vlastnosti nebo èinnosti.
Variace: hodnì variabilní technika, jedno z využití mùže být co by dìti do kufru pøibalily, co by potøebovaly,…nebo když odchází nìkdo za tøídy pø. pøestup
na jinou školu, co mu nabalí, a se mu dobøe jinde zaèíná…
Vyhodnocení: dìti se mohou v kruhu pochlubit, co dostali nabaleno do kufru, jinak si ho nechávají .

KUFR
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B. Standardizované nástroje diagnostiky tøídy
DOTAZNÍK CES (Classroom Environment Scale)
Autor:

(E. J. Trickkett, R. H. Moos, B. J. Fraser , pøeklad a úprava J. Mareš, J. Lašek)

Urèen pro:

- žáky druhého stupnì ZŠ a studenty støedních škol (12 – 18 let)
- mohou jej vyplòovat i uèitelé

Použití:

- popis stavu klimatu v dané tøídì z pohledu žákù
- porovnání názoru žákù a uèitelù na klima dané tøídy
- zjišování rozdílù mezi uèiteli vyuèujícími na tutéž tøídu

Pozn. : v dotazníku se porovnává aktuální (dotazník forma A) a preferovaný (dotazník forma P) stav klimatu tøídy (tzn. porovnává souèasný stav s pøáním
žákù)
Administrace dotazníku:

- používá jen pouèený pracovník
- zadává se hromadnì
- všichni dotazovaní odpovídají na otázky buï ano nebo ne zakroužkováním zvolené odpovìdi v dotazníku

Vyhodnocení: neuvádíme, k tomuto testu je potøeba být speciálnì vyškolen.

DOTAZNÍK B- 4
Autor:
Urèen pro:

Richard Braun
- žáky 2. a 3. tøídy a pro nižší tøídy zvláštních škol (první test)
- žáky od 4. tøídy po maturitní roèníky (druhý test)

Použití:

- staví proti sobì kladné a záporné body z preferencí ve tøídì a zároveò sonduje spokojenost žáka se svou tøídou
- vyhodnocuje se kvalitativnì i kvantitativnì, což umožòuje srovnání tøíd v jedné škole diagnostika tøídních kolektivù
- získáme celkový obraz atmosféry vztahù ve tøídì (jak se žáci ve tøídì cítí, jestli mají èi nemají kamarády, jestli je nìkdo
odstrèený…)

Administrace dotazníku:

- zadává se hromadnì (dotazník + tužka)
- žáci odpovídají jmenovitì, napø. koho mají ze spolužákù nejradìji, kdo jim není sympatický, kdo je spolehlivý,
protivný, jestli jsou ve tøídì spokojeni, jestli je nìkomu ubližováno, atd.

Vyhodnocení: neuvádíme, k tomuto testu je potøeba být speciálnì vyškolen.

DOTAZNÍK CES - forma A
Jméno žáka/žákynì:

Škola:

Tøída:

Obec:

Uèitel/ka:

Dnešní datum:
Nevyplòujte, dokud nedostanete pokyn!

1. Žáci z naší tøídy vkládají do školní práce pomìrnì dost úsilí, energie.

ano - ne

2. Žáci se v naší tøídì navzájem dobøe znají, vìdí o sobì dost vìcí.

ano - ne

3. Tento uèitel (tato uèitelka) s námi málokdy diskutuje o vìcech, v nichž bychom potøebovali poradit, pomoci.

ano - ne

4. V naší tøídì vìnují žáci více èasu debatováním o mimoškolních vìcech, než debatám o uèivu a uèení.

ano - ne

5. Naše tøída je velmi dobøe organizovaná.

ano - ne

6. Naší tøídì byla jasnì øeèena pravidla, která se mají dodržovat bìhem hodiny (pøi zkoušení, pøi písemkách...)

ano - ne

7. Žáci v naší tøídì pøi vyuèování rádi sní, pøemýšlejí o úplnì jiných vìcech.

ano - ne

8. Žáci z naší tøídy nemají moc chuti se zajímat o ty druhé.

ano - ne

9. Tento uèitel (tato uèitelka) se nás snaží poznat hloubìji, než statní vyuèující.

ano - ne

10. Žáci z naší tøídy se snaží, aby za nimi byl po hodinì vidìt kus práce.

ano - ne

11. V naší tøídì jsou žáci témìø stále potichu.

ano - ne

12. V naší tøídì se pøíliš èasto mìní pravidla hry a pak nevíme, co se mùže a nemùže.

ano - ne

13. Žáci naší tøídy se obvykle nemohou doèkat konce hodiny; to, co se uèí, je moc nezajímá.

ano - ne

14. V naší tøídì se žáci mezi sebou dost kamarádí.

ano - ne

15. Tento uèitel (tato uèitelka) se k nám chová víc kamarádsky než autoritativnì.

ano - ne

16. V naší tøídì se žáci pøi vyuèování pøíliš nenamáhají.

ano - ne

17. V naší tøídì se žáci pøi vyuèování mohou dokonce najíst.

ano - ne

18. Uèitel (uèitelka) nám vysvìtlil(a), co se stane, když porušíme „pravidla hry“.

ano - ne

19. Vìtšina tøídy dává pøi vyuèování pozor.

ano - ne

20. Tento uèitel (tato uèitelka) dokáže žákùm, kteøí mají nìjaké problémy, skuteènì pomoci.

ano - ne

21. Naše tøída je spíš zábavným prostøedím, nìž místem, kde se èlovìk nìèemu nauèí.

ano - ne

22. Naše tøída je pøi vyuèování velmi èasto hluèná.

ano - ne

23. tento uèitel (tato uèitelka) nám jasnì øekl(a), za jakých podmínek s ním (ní) budeme dobøe vycházet.

ano - ne

Dotazník CES – forma P
Jméno žáka/žákynì:

Škola:

Tøída:

Obec:

Uèitel/ka:

Dnešní datum:
Nevyplòujte, dokud nedostanete pokyn!

1. Pøál(a) bych si, aby žáci z naší tøídy vkládali do školní práce víc úsilí.

ano-ne

2. Bylo by dobré, kdyby se žáci v naší tøídì navzájem dobøe znali, vìdìli o sobì dost vìcí.

ano-ne

3. Myslím, že by tento uèitel(ka) mìl(a) s námi více diskutovat o vìcech, v nichž bychom potøebovali poradit, pomoci.

ano-ne

4. Chtìl(a) bych, aby žáci naší tøídy vìnovali více èasu debatování o mimoškolních vìcech, než debatám o uèení.

ano-ne

5. Pøál(a) bych si, aby naše tøída byla lépe organizovaná, než je teï.

ano-ne

6. Bylo by dobré, kdyby naší tøídì byly mnohem jasnìji øeèená pravidla, která se mají dodržovat bìhem hodiny
(pøi zkoušení, pøi písemkách, atd.).

ano-ne

7. Myslím, že by se žáci naší tøídy mìli pøi vyuèování víc zasnít, pøemýšlet o úplnì jiných vìcech.

ano-ne

8. Chtìl(a) bych, aby se žáci naší tøídy mnohem ménì zajímali o ty druhé; a se každý radši stará o sebe.

ano-ne

9. Bylo by dobré, kdyby tento uèitel (tato uèitelka) se nás snažil(a) poznat hloubìji, víc než to dìlají ti ostatní.

ano-ne

10. Pøál(a) bych si, aby se žáci naší tøídy v hodinì víc snažili; aby za nimi po hodinì bylo vidìt víc práce.

ano-ne

11. Chtìl(a) bych, aby žáci naší tøídy byli víc potichu.

ano-ne

12. Pøál(a) bych si, aby v naší tøídì byla ustálená pravidla hry; teï èlovìk neví, co se mùže a co se nemùže dìlat.

ano-ne

13. Myslím, že by se žáci naší tøídy mìli víc zajímat o to, co se v hodinì uèí. Zatím se hlavnì tìší na konec hodiny.

ano-ne

14. Byl(a) bych rád(a), kdyby žáci naší tøídy mezi sebou více kamarádili.

ano-ne

15. Bylo by dobré, kdyby se tento uèitel (tato uèitelka) k nám choval(a) víc kamarádsky a ne tak autoritativnì.

ano-ne

16. Myslím, že by se žáci naší tøídy mìli pøi hodinì ménì namáhat, ménì se døít.

ano-ne

17. Myslím, že by žáci naší tøídy mohli pøi vyuèování i trochu víc flinkat.

ano-ne

18. Pøál(a) bych si, aby nám tento uèitel (tato uèitelka) jasnìji vysvìtlil(a), co se stane, když porušíme „pravidla hry“,
když nedodržíme to, co se požaduje.

ano-ne

19. Chtìl(a) bych, aby naše tøída dávala pøi vyuèování vìtší pozor, než teï.

ano-ne

20. Pøál(a) bych si, aby tento uèitel (tato uèitelka) dokázal(a) víc pomáhat žákùm, kteøí mají nìjaké problémy.

ano-ne

21. Myslím, že by tøída mìla být víc místem zábavy; v naší tøídì se nic zábavného nedìje, každý se jenom poøád uèí.

ano-ne

22. Chtìl(a) bych, aby naše tøída byla pøi vyuèování ménì hluèná, než je teï.

ano-ne

23. Bylo by dobré, kdyby nám tento uèitel(ka) jasnìji øekl(a), za jakých podmínek s ním (ní) budeme dobøe vycházet.

ano-ne

Dotazník B- 4 „Jaká je naše tøída?“
Na naší tøídì se mi líbí :
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................
…....................................................................................................................................

Nejvíce se kamarádím s:
…...............................................protože.........................................................................
…...............................................protože.........................................................................
…...............................................protože.........................................................................

Vùbec se nekamarádím s:
…...............................................protože.........................................................................
…...............................................protože.........................................................................
…...............................................protože.........................................................................

Chtìl bych se ve tøídì kamarádit s:
…...............................................protože.........................................................................
…...............................................protože.........................................................................
…...............................................protože.........................................................................

Kdyby mi kouzelník mohl splnit jedno libovolné pøání týkající se naší tøídy, tak bych si nejvíce ze všeho pøál:
….....................................................................................
….....................................................................................
….....................................................................................
….....................................................................................

(2. a 3. tøída)

Dotazník B- 4 „Jaká je naše tøída?“
tøída)

(od 4. tøídy)

Jméno:

Tøída:

1. Kterého ze spolužákù (nebo spolužaèek) máš nejradìji?
Mùžeš zvolit až tøi z nich:

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

2. Který ze spolužákù (èi spolužaèek) Ti není sympatický?
Opìt mohou být tøi:

1. ............................................................................
2. ............................................................................
3. ............................................................................

3. K uvedeným vlastnostem uveï jméno jednoho spolužáka. Který je:
spolehlivý:

…...................................................

protivný:

…...................................................

zábavný:

…...................................................

nespolehlivý:

…...................................................

se všemi kamarád:

…...................................................

osamocený

…...................................................

4. Odpovìz na tyto otázky:
Ve tøídì jsem spokojen

ano-ne

Jsme spíš hádavá tøída

ano-ne

Do školy se obvykle tìším

ano-ne

Máme spolužáka, který nám ubližuje

ano-ne

Nìkterému spolužákovi je ubližováno

ano-ne
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DOTAZNÍK B- 3 “Naše tøída”
Autor: Richard Braun
Urèen pro:

- žáky od 4. tøídy po maturitní roèníky
- pro vyšší tøídy zvláštních škol

Použití:

- podobná konstrukce jako dotazník B4. Jedna z mála dostupných metod pro takto
komplexní analýzu tøídního kolektivu.
- žáci odpovídají na dotazy napø: kdo patøí ve tøídì mezi jejich pøátele, koho by si za
kamarády nevybrali, dále hodnotí své postavení ve tøídì, jak se ve tøídì cítí, jestli
jsou v centru dìní èi spíše na okraji.
- hodnotí, kdo je spravedlivý, spolehlivý, zábavný a naopak.
- odpovídají Ano nebo Ne na otázky, jestli je ve tøídì nìkdo, komu ostatní ubližují, jestli
se do školy tìší apod.
- na škále 1 – 7 hodnotí míru pocitù ve tøídì, a to pocity bezpeèí, pøátelství, atmosféru
spolupráce, pocity dùvìry a tolerance.

Administrace dotazníku: hromadnì (dotazník + tužka)
Vyhodnocení: neuvádíme, vyhodnocuje pouze vyškolený pracovník.

DOTAZNÍK D-1
Autor: N. Martincová, R. Braun, P. Doležal
Komu je urèen:

- vhodný pro žáky od II. stupnì základních škol

Použití:

- poskytuje komplexní obraz o tøídním kolektivu, vztazích

mezi jednotlivci

- diagnostikuje sociopatologické jevy ve tøídì, dokáže zmapovat poèínající fáze šikany
Administrace dotazníku:

- hromadnì (dotazník + tužka) doba trvání asi 1 hodinu

- žáci se vyjadøují smìrem k ostatním, kdo z nich se kamarádí a naopak, koho
by chtìli mít za kamaráda, koho by zvolili za kapitána na lodi ( kormidelníka,
technika…), a pro které jeho vlastnosti
- výsledkem je 32 indexù (tabulek) žákù, se kterými je možné pøipravit dobrou
intervenci ve tøídì
Vyhodnocení dotazníku: neuvádíme - nároèné (nejen èasovì), potøeba zaškolení.

DOTAZNÍK B – 3 „NAŠE TØÍDA“
Tøída: ..................

Jméno: …...........................................

1. Mezi mé pøátele v naší tøídì patøí:

….............................................................................
….............................................................................
….............................................................................

2. Jako pøítele (pøítelkyni) bych si nevybral:

…..................................................................
…..................................................................
…..................................................................

3. Sám sebe hodnotím:

a) jsem vždy v centru dìní ve tøídì
b) obèas se úèastním a jsem o akcích ve tøídì informován
c) párkrát jsem se akcí ve tøídì úèastnil, ale nebývám informován
d) zdá se, že o mou úèast tøída pøíliš nestojí
e) o dìní ve tøídì nejevím zájem

4. Odpovìz na následující otázky ano-ne:
Ve tøídì je nejménì jeden žák, který je nešastný

ano-ne

Ve tøídì je nìkdo, komu ostatní obèas ubližují

ano-ne

Stává se, že se do školy tìším

ano-ne

Vìtšinou se najde nìkdo, kdo mi pomùže s problémy

ano-ne

Spoleèné problémy øešíme vìtšinou v klidu

ano-ne

5. Zakroužkuj èíslici, která vyjadøuje míru tvých pocitù ve tøídì:
pocit bezpeèí

1

2

3

4

5

6

7

pocit ohrožení

pocit pøátelství

1

2

3

4

5

6

7

pocit nepøátelství

atmosféra spolupráce

1

2

3

4

5

6

7

atmosféra lhostejnosti

pocit dùvìry

1

2

3

4

5

6

7

pocit nedùvìry

tolerance

1

2

3

4

5

6

7

netolerance

6. Najdi jednoho spolužáka, který je:
Spravedlivý:

Protivný:

Spolehlivý:

Nespravedlivý:

Zábavný:

Nevdìèný:

Vždy v centru dìní:

Osamocený:

DOTAZNÍK D-1

Pøíjmení: …..........................................

Pohlaví: ….........................................

Všechny úlohy øeš co nejodpovìdnìji a pøemýšlej o nich. Pokud tì v nìkteré úloze nenapadne odpovìï, mùžeš ji nechat nevyplnìnou. Snaž
se však, aby nevyplnìných èástí bylo co nejménì.
1. Napiš dvojice pøíjmení tìch spolužákù (dívek i chlapcù), o nichž se domníváš, že jsou dobrými pøáteli. Sebe neuvažuj. Mùžeš napsat jedno
pøíjmení do více dvojic.
............................................................ a …........................................................... jsou pøátelé
............................................................ a …........................................................... jsou pøátelé
............................................................ a …........................................................... jsou pøátelé

2) Napiš dvojice pøíjmení tìch spolužákù (dívek i chlapcù), o nichž se domníváš, že se nemají moc rádi. Sebe neuvažuj. Mùžeš napsat jedno
pøíjmení do více dvojic.
............................................................ a …......................................................... nejsou pøátelé
............................................................ a …......................................................... nejsou pøátelé
............................................................ a …......................................................... nejsou pøátelé

3) Napiš pøíjmení spolužáka (chlapce), kterého bys mìl(a) rád(a) za kamaráda. ...... ...................................................................................

4) Napiš pøíjmení spolužaèky (dívky), kterou bys mìl(a) rád(a) za kamarádku.

5) Mezi tvé pøátele ve tøídì patøí (uvažuj dívky i chlapce, ne však sebe):

. .........................................................................................

1. ….......................................................................................
2 ….........................................................................................
3 …........................................................................................

6) Jako pøítele by sis nevybral(a) (uvažuj dívky i chlapce, ne však sebe):

1. ….......................................................................................
2 ….........................................................................................
3 ….........................................................................................

7) Myslíš, že bys dokázal(a) odhadnout, který žák je ve tøídì nešastný? Pokud ano, napiš jeho pøíjmení.
..............................................................................................................................................................
8) Pøedstav si, že jsi pasažérem na lodi a máš možnost si vybrat posádku. Napiš k jednotlivým funkcím pøíjmení svých spolužákù (dívek i
chlapcù), kteøí by byli podle tebe na uvedené funkce vhodní. Sebe neuvažuj a každé pøíjmení napiš jen jednou.
Potom ke každému zapsanému spolužákovi napiš do pøíslušného øádku tabulky èíslice od 1 do 5, podle toho, jak které vlastnosti ne nìm
hodnotíš. (1 – výborné, 2 – velmi dobré, 3 – dobré, 4 – dostateèné, 5 – špatné). Vyplò všechna pole tìch øádkù, do nichž jsi zapsal pøíjmení.

Kapitán

…...........................................

Zástupce kapitána

…...........................................

Kormidelník

…...........................................

Ochranka

…...........................................

Technik

…...........................................

Plavèík

…...........................................

Napiš pøíjmení spolužáka, kterého bys do lodi nevzal a vyplò tabulku.

povaha

dovednosti

inteligence

vzhled

povaha

dovednosti

inteligence

vzhled

dovednosti

inteligence

vzhled

dovednosti

inteligence

vzhled

….................................................

9) Na jakou pozici bys zaøadil sám sebe, kdybys nebyl pasažérem, a jak by ses ohodnotil v tabulce?
a) kapitán
b) zástupce kapitána
povaha
c) kormidelník
d) ochranka
e) technik
f) plavèík

10) Na jakou pozici si myslíš, že by tì zaøadila tøída, a jak by tì hodnotila v tabulce?
a) kapitán
b) zástupce kapitána
c) kormidelník
d) ochranka
e) technik
f) plavèík

povaha

29
SO-RA-D
Autor: Hrabal
Urèen pro: dìti od 12ti let
Použití: nástroj pro diagnostiku vztahù a interakcí v malých sociálních skupinách, vèetnì diagnostiky
nìkterých sociálnì-psychologických charakteristik jednotlivých èlenù tìchto skupin
Administrace dotazníku:

- hromadnì (papír + tužka)
- žáci se vyjadøují ke svým spolužákùm, jakou mají pozici, vliv…

Vyhodnocení výsledkù: výsledky je nutno zanést do PC, je to èasovì velmi nároèné, musí provést
vyškolený pracovník.
Výsledky:

- zjistíme pozici jedince ve skupinì s hledem na zvolená kritéria vzájemného hodnocení
- pozitivní, negativní volby (jednostranné, oboustranné) mezi jednotlivými èleny skupiny
s ohledem na zvolená kritéria vzájemného hodnocení
- skupinové charakteristiky, napø. výskyt a poèet podskupin, soudržnost skupiny apod.

Informace:

- o tøídních charakteristikách, zejména celkové soudržnosti tøídní skupiny, stavu
emocionální atmosféry, zjištìní, zda je tøída rozdìlena na nìjaké podskupiny a jaké
jsou mezi tìmito podskupinami interakce a vztahy, o struktuøe tøídní skupiny, které dìti
jsou ve tøídì populární a které naopak odmítané
- o té èásti osobnosti žáka, která se projevuje ve vztazích mezi lidmi, a to zejm. o vlivu
žáka na spolužáky, jeho oblibì u spolužákù a jeho celkové pozici ve tøídì, o dùvodech
obliby èi neobliby žáka, o vztahu žáka k ostatním spolužákùm a o jeho ovlivnitelnosti
ostatními spolužáky

BARVY ŽIVOTA – www.barvyzivota.cz - speciální program na PC, mapuje klima tøídy. Placená služba – jak
snímání, tak konzultant na interpretaci výsledkù

JAK NA TO
(ukázky cílených aktivit pro žáky)
Na následujících stránkách najdete aktivity, které nám pomohou objasnit dìtem jak by mìla správnì
fungovat komunikace mezi lidmi.

KOMUNIKACE - PRAVIDLA
90 min
Klíèové pojmy:

komunikace, verbální komunikace, pravidla komunikace

Cíle:
žáci se seznámí s pojmy a pravidly komunikace a verbální komunikace a vypracují vlastní seznam
pravidel. Aktivita, která nám mùže pomoci nastavit pravidla.
Pomùcky: tabule s pøedepsanou doplòovaèkou, archy papíru, psací potøeby, kartièky s èísly v krabièce
Úvodní motivace: pøedem si na tabuli pøipravte doplòovaèku (vytvoøte ji adekvátnì vìku dìtí. Tajenkou je
slovo KOMUNIKACE). Na zaèátku hodiny dìtem øeknìte, že dnešní téma je zatím tajné a zjistí ho tím, že
spoleènì vyplní doplòovaèku.
„Dnes si budeme povídat o jedné dovednosti, která nás provází po celý život. Neobejdou se bez ní dìti ani
dospìlí. O jakou dovednost se jedná, to je zatím tajné. Zjistíte ji z tajenky doplòovaèky, kterou vidíte na tabuli. Ke
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každému øádku vám pøeètu zaèátek vìty a vy ji doplníte o poslední slovo. Slovo musí mít stejný poèet písmen jako je v øádku políèek. Kdo si bude myslet, že
slovo zná, øekne ho nahlas. Kdo ho první øekne správnì, pùjde ho zapsat na tabuli.“
Aktivity:
1. Nechte dìti vyluštit tajenku a pøeètìte ji nahlas.
„ Z tajenky nám vyšlo slovo komunikace. Ví nìkdo, co to slovo znamená?“
2. Poté co dìti vyèerpají svoje nápady, shròte:
„Komunikace je cizí výraz pro to, když spolu dva nebo víc lidí mluví a naslouchají si. To znamená, že si vymìòují informace, myšleny, pocity, názory,
vìdomosti. Když se s kýmkoli, kdekoliv a o èemkoliv bavíte, tøeba ve škole, na høišti nebo v obchodì, když telefonujete, píšete si sms, když si povídáte s
rodièi nebo s paní uèitelkou, když si posíláte dopisy, tak komunikujete. Takové komunikaci se øíká „verbální komunikace“, kdy verbální je cizí výraz pro
slovní. Takže verbální komunikace je vyjadøování pomocí slov, slovní dorozumívání. Komunikovat ale mùžeme i neverbálnì, tím jak se tváøíme, jak se
postavíme, v jaké poloze máme ruce nebo hlavu.“ (15 - 20 min)
Variace:

- menším dìtem mùžete do doplòovaèky vepsat pomocná písmena.
- starší dìti mùžete nechat luštit samostatnì ve dvojicích
- napište na tabuli „komunikace“ a použijte techniku brainstormingu (myšlenkové bouøe).

„Na tabuli máme napsáno komunikace. Øíkejte nahlas všechna slova, která vás k tomuto výrazu napadnou a o kterých si myslíte, že s ním jakkoliv
souvisejí. Nebojte se vyslovit opravdu všechna slova (kromì neslušných výrazù), která vás napadnou, protože tady neexistují špatné odpovìdi. Platí
pravidlo, že se neobvyklým výrazùm nikdo nesmìje a nikdo nikoho nekritizuje, protože smyslem je zapsat co nejvíc nápadù. Já budu slova zapisovat na
tabuli.“
Po ukonèení brainstormingu se ujistìte, že dìti všem výrazùm rozumìjí a pak jim na základì zapsaných slov vysvìtlete, že komunikace není jen pouhé
mluvení a poslouchání:
„Když se na všechna slova na tabuli podíváte, vidíte, kolik rùzných slov vás napadlo a všechna nìjak se slovem komunikace souvisejí. Komunikace není
jen to, že mluvíme, ale patøí k ní i to, že pozornì nasloucháme a snažíme se druhého pochopit. Pøitom dodržujeme nìjaká pravidla - když spolu mluvíme,
díváme se na sebe, neskáèeme si do øeèi a necháváme se navzájem domluvit. Jsme trpìliví a nedokonèujeme vìty za druhé. Neodbíháme od toho, o èem
mluvíme. Když nám nìco není jasné, tak se ptáme a tím také projevujeme svùj zájem. A samozøejmì nelžeme, jsme upøímní, slušní a ohleduplní. Pøi
komunikaci se také vždycky nìjak tváøíme a chováme - tøeba pøikývneme hlavou na znamení souhlasu, zdùrazníme svoje slova pohybem ruky nebo se
usmìjeme.“
(15 - 20 min)
3. Rozdìlíme dìti na skupiny napø. pomoci kartièek s èísly - v krabièce máte pøipravena èísla na kartièkách podle toho, kolik skupin chcete vytvoøit
(napøíklad chcete-li vytvoøit ètyøi skupiny po ètyøech, pøipravte si šestnáct kartièek, které budou oznaèeny èísly 1 - 4 po ètyøech od každé hodnoty).
4. po rozdìlení na skupiny, žákùm oznamte, že každá skupina má za úkol sepsat vlastní návrh nejdùležitìjších pravidel pro komunikaci.
5. až budou všechny skupiny hotové, nechejte každou skupinu pravidla pøeèíst.
Reflexe:
Jaká pravidla máte ve skupinách stejná?
Která má jen nìkterá skupina?
Rozumíte všem pravidlùm?
Která pravidla jsou podle vás nejdùležitìjší a proè?
Má nìkdo nìjaké zkušenosti s nìkterým z pravidel?
Kdo o sobì ví, že má s nìkterým pravidlem potíže?
Znáte ve tøídì nìkoho, kdo je v nìkterém pravidle dobrý?
Co je pro vás pøi komunikaci obtížné? Snadné?
Co jste se nového dovìdìli?
atd.
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Pomozte dìtem s formulací a zapište spoleèný seznam pravidel na vìtší papír, který si vyvìsíte ve tøídì. Dbejte
na to, aby byla zastoupena všechna dùležitá pravidla komunikace, pøípadnì chybìjící pravidlo doplòte a
vysvìtlete, proè je dùležité.
(40 – 45 min)
Shrnutí: „Komunikovat s ostatními budeme celý náš život. Nelze se tomu vyhnout. Pokud budeme pøi
komunikaci dodržovat urèitá pravidla, hodnì nám spoleèné dorozumívání a vzájemnou spolupráci usnadní.
Když se budeme vyjadøovat pro druhé jasnì, slušnì a srozumitelnì a budeme je pozornì a se zájmem
poslouchat, budeme umìt pøedcházet zbyteèným nedorozumìním, budeme se navzájem lépe chápat a naše
vztahy budou upøímné a pohodové. Budeme snadnìji navazovat kontakty, na ostatní zapùsobíme dobrým
dojmem a oni nás pak rádi vyslechnou a budou nám vycházet vstøíc. Zkoušejte si v dalších dnech pravidla
dodržovat ve škole, doma i venku a uvidíte, že vaše komunikaèní dovednosti se zlepší.
Dnes si všichni zasloužíte pochvalu, protože aktivity byly nároèné na pøemýšlení a správnì komunikovat není
jednoduché.“

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE - SEBEPREZENTACE
90 min
Klíèové pojmy:

verbální komunikace, prezentace, sebeprezentace

Cíl:
žáci si v hraných rolích procvièí slovní pohotovost a prezentaci pøed ostatními, vyzkouší si
sebeprezentaci vytvoøením vlastní vizitky
Pomùcky: papíry, pastelky
Úvodní motivace: „Dnes si na zaèátku uspoøádáme interview a ve druhé èásti budeme vyrábìt vizitky. „Víte,
co znamená slovo interview?“
Nechejte dìti odpovídat a pak pokraèujte: „Interview je slovo z angliètiny a znamená rozhovor. Interview èasto
poskytují slavné osobnosti novináøùm, kteøí se pomocí otázek snaží o slavné osobnosti zjistit nìco zajímavého,
co si pak mùžeme pøeèíst tøeba v novinách nebo se na takové interview podíváme v televizi.“
Aktivity
I. Interview
1. „Teï se rozdìlíme do dvojic. Jeden bude pøedstavovat smyšlenou slavnou osobnost z jakékoli oblasti.
Vymyslí si jméno a obor, ve kterém je slavný, napø. fyzik, sportovec, zpìvák, cokoliv. Druhý bude novináø –
reportér, který nejdøív zjistí vaše jméno a povolání a pak bude klást otázky, kterými se bude snažit dovìdìt se
co nejvíc zajímavých informací Bude se snažit všechny odpovìdi zapamatovat.“
Nechejte dìti po pìti minutách vystøídat.
2. Reportéøi slovnì ostatním krátce pøedstaví „svou“ slavnou osobnost.
Reflexe:
Která role byla jednodušší?
Bylo tìžké vymýšlet otázky?
Bylo obtížné pohotovì odpovídat?
Dìlalo vám potíže pøedstavit „slavnou“ osobnost ostatním?
Dokázali jste si zapamatovat vìtšinu informací, které jste získali?
Která osobnost se vám nejvíc líbila?
Kdo ji dokázal nejlíp pøedstavit?
atd.
(35 min)
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II. Vizitky
1. Rozdejte dìtem papíry a výtvarné pomùcky.
„Teï jsme si vyzkoušeli pøedstavit se jako nìkdo cizí a teï to zkusíme sami za sebe Pøedstavíme se druhým a udìláme to pomocí vizitky, kterou si každý z
vás nakreslí. Pokuste se jakoukoliv výtvarnou èi grafickou formou vyjádøit to, co pro sebe považujete za typické, co vystihuje vaši povahu nebo vaše zájmy,
co máte rádi a co se vám na vás líbí, co byste rádi o sobì øekli ostatním. Mùžete použít slova, symboly, obrázky a všelijak je zkombinovat, jak sami budete
chtít.“
2. Po ukonèení práce ukazujte vizitky po jedné a žáci se nejdøíve pokusí uhádnout, co chtìl majitel svojí vizitkou øíct. Potom autor sám vysvìtlí, co o sobì
chtìl sdìlit.
Variace - pokud máte dostatek místa, rozmístìte dìti co nejdál od sebe tak, aby nevidìly, co kreslí jiní. Hotové vizitky pak shromáždíme a zamícháme, aby
nikdo neznal autora jiné než vlastní. Vizitky po jedné ukazujte a pokuste se hádat, komu vizitka patøí a podle èeho to jde poznat. Až poté se pøihlásí autor a
ostatním vysvìtlí, co chtìl vyjádøit.
Reflexe:
Bylo snadné pøenést sebe samého na vizitku?
Co bylo obtížné?
Bylo tìžké uvìdomit si svoje kladné stránky a pøednosti?
Co vás pøekvapilo na jiných vizitkách?
Jak bylo snadné uhádnout, co vizitka pøedstavuje?
Co byste ještì chtìli ke svým vizitkám øíct?
Èí vizitky jsou nejvýstižnìjší?
(45 min)
Variace - místo vizitky kreslíme osobní erb
Závìreèná chvilka pro zklidnìní:
Nechejte dìti rozdìlit do dvojic tak, jak chtìjí. Jeden sedí (pøípadnì leží na bøichu), druhý mu bubnuje prsty po celých zádech.
„Zlehka poklepáváme spolužáka po celých zádech, nejdøíve jen trochu, jako když si hraje a skotaèí malé medvídì….pak se k nìmu pøidá máma
medvìdice, takže chvílemi poklepáváme trošku víc a pomaleji….a ještì se k nám pøidá táta medvìd, takže poklepáváme ještì o malinko víc, na nìkterých
místech rychleji a víckrát, jinde zas pomaleji a silnìji, protože teï jsou naše prsty jako celá medvìdí rodinka, nevynecháme žádné místo na
zádech….jenže medvìdi jsou po chvíli hrou unavení a postupnì odcházejí a ukládají se ke spánku, takže zpomalujeme až všichni medvìdi spí….“
Po pìti minutách nechejte dìti ve dvojici vystøídat. Zdùraznìte, že poklepávání má být lehké a pøíjemné. Ten, kdo leží, si øekne, pokud by mu to bylo
nepøíjemné nebo by poklepávání bylo pøíliš silné.
(10 min)
Variace - poklepávání po zádech mìníme podle intenzity deštì
Shrnutí: „Dnes jsme si zahráli a vyzkoušeli si role slavných osobností a reportérù. Procvièili jsme naši fantazii i slovní pohotovost a pøedvedli jsme si, jak se
slavné osobnosti prezentují na veøejnosti. Kdoví, tøeba se nìkdo z vás takovou osobností nìkdy stane. Pomocí ztvárnìní své vizitky jsme se pokusili ve
zkratce výstižnì pøedvést a pøedstavit. Zamysleli jsme se nad tím, co nás samotné nejvíc vystihuje, co je pro nás typické, èeho si na sobì ceníme, co je pro
nás dùležité a co bychom chtìli, aby se o nás jiní dovìdìli. Mohli jsme si uvìdomit nejen svoje pøednosti, ale také pøednosti svých spolužákù, jak se vidí oni
a co je dùležité pro nì. Když si èlovìk uvìdomí kladné stránky svoje i druhých, podpoøí svoje zdravé sebevìdomí, uvìdomí si, že všichni mají svou cenu a
jeho vztahy jsou pak upøímnìjší a otevøenìjší.“
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IV. NEJSME NA TO SAMI
SPOLUPRÁCE ŠKOLY A RODINY
Jak už jsme zmínili v úvodu, do klimatu ve tøídì mohou zasahovat i rodièe. Je dobré se snažit budovat
komunikaci založenou na dùvìøe rodièù ke škole tak, aby byly vztahy mezi školou a rodièi co nejlepší – dá
se pøedpokládat, že se pak budou kladnì promítat i do klimatu tøídy.
K tomu, aby to bylo nám pomohou:
-

informaèní letáky

-

besedy s odborníky

-

spolupráce se všemi rodièi - sdružení rodièù

-

v oblasti šikany je tøeba rodièe požádat o spolupráci, ukázat jim, že chceme šikanu øešit a zabývat se
jí, a pak informujeme rodièe o tom, co dìláme. Škola by mìla v tomhle smyslu plnit úlohu osvìtovou,
koordinaèní a poradenskou

SPOLUPRÁCE ŠKOLY S JINÝMI INSTITUCEMI
Ne všechny problémy týkající se vztahù a šikany mùže škola vyøešit sama. Nìkdy je užiteèné a potøebné
se obrátit na jiné instituce, které nám pomohou:
-

Støediska výchovné péèe

-

Pedagogicko psychologické poradny

-

Kurátoøi pro mládež

-

Policie èeské republiky

-

Prev-centra – nabízí aktivity v oblasti prevence šikany

-

Komunitní programy pro rizikovou mládež

-

Obèanská sdružení, nadace

S kým ještì mùžeme spolupracovat:
-

Linky dùvìry

-

Bílý kruh bezpeèí

-

5P – Program Velký bratr – velká sestra

-

Diagnostický ústav

-

Psychiatrické léèebny

V. ZÁVÌR:
DOPORUÈENÍ PRO PRÁCI SE SKUPINOU
Závìrem bychom chtìli zdùraznit obecná pravidla pro práci se skupinou:
Zasahujte do èinnosti dìtí pouze v pøípadì, kdy je to nezbytnì nutné. Nechejte dìti pracovat samostatnì
a pozorujte (pøípadné postøehy si mùžete zapisovat).
Na psychosociálních aktivitách hraje velmi dùležitou roli reflexe, proto ji vìnujte patøiènou pozornost
a dostatek èasu. Z reflexe se mnohdy vyvine velmi zajímavá a pøínosná debata. Slouží také k tomu, aby se
uèitel dovìdìl, jak kdo z dìtí reagoval, co cítil, atd. a také poskytuje uèiteli možností hodnocení aktivity.
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Vždy se snažte o to, aby dìti neodcházely v nepohodì nebo s pocitem „nedokonèenosti“ a toho, že nìco neumí. To znamená vždy uzavírat aktivitu
souhrnem, pochvalou a podìkováním za spolupráci.
V závìru vìnujte pozornost každému jednotlivci, dejte prostor každému, kdo to (dle vašeho uvážení) potøebuje nebo kdo si to øekne.
Nejdùležitìjší je pocit bezpeèí a jistoty.
Komentujte, ale nehodnote negativnì, podporujte, oceòujte. Povzbuzujte dìti k otevøenosti a upøímnosti.
Velmi pøínosným je, zapojení uèitele do aktivity.

Použité zdroje: Michal Koláø: Bolest šikanování, Nová cesta k léèbì šikany, materiály z kurzu Práce ze tøídou od Richarda Brauna.
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