RITUÁLY
Otázka na začátku TH
Ne v lavicích
o Stůl na občerstvení
o Hnízda
Reflexe
Plánování
o Rozmýšlení nad plánem
o Shrnutí nad plánem
o Na začátku mají prostor zástupci žákovskéh
o parlamentu
o Práce s diářem
o Kruhové uspořádání
o Představení

TÉMATA TŘÍDNICKÝCH HODIN
Společné akce (naplánovat
a uskutečnit společné akce
s celou třídou)
Zásady slušného chování,
umět se vhodně chovat
v různých životních situacích,
společnostech a místech
Naše škola, diskuse- co se
mi na naší škole líbí, co asi
funguje jinak
Příprava třídních Vánoc
Sexualita
Příprava společného
setkání dětí, rodičů a učitelů,
hledání společné cesty
Ohleduplnost – žák si
uvědomí, že ve třídě není sám
Jak dosáhnout úspěchu v
učení – poznání různých stylů
a nalezení vlastního
Plnění úkolů,
zodpovědnost za sebe a své
činy, umět přijmout a

Práce se skupinou
Dynamika rámci TH
Rituály v TH
Příprava třídy (uspořádání)
Pravidla pro TH (základní)
ŽK, ŽD + Propiska pod židlí
Práce na bezpečné skupinové dynamice třídní
ho kolektivu
Tvorba třídních pravidel
(nenaplněné potřeby --- zakázka žáků)
Naslouchání, dodržování pravidel,
komunikace, vztahy …
Reflexe
Techniky

uvědomit si důsledky svého
chování, neničení věcí
Volný čas – sdílení o
trávení volného času
Komunikace (pravidla,
formy, otevřená, efektivní
komunikace)
Důvěra – nemít strach
svěřit se
Bezpečné prostředí ve
třídě
Spolupráce
Kyberšikana, žák se
bezpečně pohybuje na
internetu, uvědomuje si
případné dopady své činnosti
při práci na internetu
Šikana, agrese, prevence –
aby se každý žák nebál
pojmenovat jednání, které mu
vadí

Umět chválit i kritizovat –
víme, jak říct něco negativního
a nezranit
Vyjasnění pojmu: Dobrý
kolektiv. –Víme, k čemu
směřujeme
Zapomínání – snížit ve
třídě míru zapomínání
pomůcek
Mezitřídní vztahy – hlubší
poznání spolužáků, stmelování
kolektivu
Guth, Jarkovský – jak na
pravidla slušného chování
Hranice mezilidských
vztahů, cílem je tolerance a
respekt
Odlišnosti
Vyčleňování spolužáků
z kolektivu (diskuse
k tématům Nálepkování,
elitářštví, nadržování ze strany
učitele, apod.)

6.ROČNÍK
ZÁŘÍ- Pravidla třídy, tmelení kolektivu
ŘÍJEN- Komunikace (v kolektivu, ve škole), pravidla slušného chování (měsíc září až červen)
LISTOPAD- Spolupráce
PROSINEC- Příprava školních vánoc
LEDEN- Jak dosáhnout úspěchu v učení
ÚNOR- Důvěra, umět chválit i kritizovat
BŘEZEN- Sociálně-patologické jevy
DUBEN- Volný čas

KVĚTEN- Příprava týdne sportů, bezpečné chování
ČERVEN- Naše škola, naše třída + hodnocení
JINÁ SKUPINA – 6.ROČNÍK
ZÁŘÍ- Mapování rituálů z I.stupně, nastavování pravidel
ŘÍJEN- Prožívání změn na II.stupni
LISTOPAD- Reflexe pravidel třídy
PROSINEC- Vánoce, blízkost, bezpečné prostředí
LEDEN- Komunikace
ÚNOR- Pozitivní a negativní vlivy ve třídě, šikana
BŘEZEN + DUBEN- Práce s časem (volný čas, relaxace, učební styl)
KVĚTEN- Můj styl učení
ČERVEN- Reflexe pravidel
7.ROČNÍK
ZÁŘÍ- Nastavení pravidel, bezpečí ve třídě
ŘÍJEN + LISTOPAD- Tmelení kolektivu (vztahy v třídním kolektivu)
PROSINEC- Příprava třídních Vánoc
LEDEN + ÚNOR- Šikana a kyberšikana, seznámení s pojmy a příčinami
BŘEZEN- Příprava na společnou akci (vedení k samostatnému společnému rozhodování)
DUBEN + KVĚTEN- Komunikace
ČERVEN- Ukončování školního roku, zahradní slavnost, ohlédnutí za školním rokem, těšíme sde na
prázdniny
Dlouhodobé téma – Ohleduplnost a zodpovědnost za své chování
8.ROČNÍK
ZÁŘÍ- Svědomité plnění povinností (osvojení si zodpovědnosti vzhledem k povinnostem)
ŘÍJEN- Komunikace ve škole – respekt k ostatním
LISTOPAD- Vyčleňování spolužáků z kolektivu (nálepkování, elitářštví, nadržování, šikana)
PROSINEC- Příprava třídních Vánoc
LEDEN + ÚNOR- Vztah učitelé X žáci (práva žáka a učitele, vzájemné vědomí o nich)
BŘEZEN + DUBEN + KVĚTEN- Sexualita
ČERVEN- Hranice mezilidských vztahů
Dlouhodobé téma – Odpovědnost za sebe a své činy (umět přijmout a uvědomit si důsledky svého
chování, neničit věci apod.)
9.ROČNÍK
ZÁŘÍ- Komunikace –pravidla a formy
-Plánování společných akcí
-Nastavení pravidel třídy - oprášení
ŘÍJEN + LISTOPAD- Vztah učitel X žák – práva a povinnosti (vede ke zlepšení klimatu)
-Osvojování si zásad slušného chování – taneční, divadlo…
PROSINEC- Tradice – příprava třídních vánoc + Mikulášského dne (klima školy, školní rituály)
LEDEN + ÚNOR- Podpora a pomoc při výběru SŠ
BŘEZEN- Příprava týdne sportů
DUBEN- Uvědomit si trestní odpovědnost
- Prevence rizikových jevů – návykové látky, sex
KVĚTEN- Příprava na obhajobu OP, rozloučení + rituály = příprava
ČERVEN- Reflexe – 9 let školní docházky, rituál závěru školního roku
Dlouhodobé téma – zodpovědnost za své chování po celý rok

