
TRIEDA PLNÁ POHODY 
P S Y C HO SO C I Á L N E  S K U P I N O V É  A K T I V I T Y  -

NÁME T Y  P R E  P E D AGÓGOV
 

 

Milí učitelia , pripravili sme
pre vás pár námetov pre
skupinovú prácu so žiakmi so
zameraním na skvalitnenie
klímy triedneho kolektívu . Sú
vhodné pre žiakov 3 .- 6 .

ročníka ZŠ , ale po
prispôsobení "jazyku
teenagerov" sa dajú použiť aj
vo vyšších ročíkoch .

CPPPaP Humenné, Mgr. Slávka Mervová, psychologička

Idelálne je , ak po skončení
aktivity máte dostatok času na
prezentáciu a diskusiu o
výsledkoch a o tom , ako sa
žiakom pracovalo . Ak však
niektorí žiaci nechcú pred
triedou prezentovať svoj výtvor ,

rešpektujeme to a prínosný pre
nich môže byť i samotný proces    

či počúvanie nápadov
spolužiakov .

Klíma triedy - to , ako sa v nej cítime , čo prežívame
- výrazne ovplyvňuje nie len psychosociálne zdravie
žiakov a vyučujúcich , ale prispieva aj k dobrému a

efektívnemu vyučovaniu a osvojovaniu si
poznatkov . Mnohým problémom v správaní v

triednom kolektíve sa dá predchádzať venovaním
pozornosti tejto oblasti - sledovať vzťahy v triede ,

viesť žiakov ku priateľskej komunikácii a riešeniu
nezhôd férovým spôsobom .

 

Aktivity môžte využiť na hodinách výchov , ale i
počas akejkoľvek hodiny nimi môžte žiakov

príjemne prekvapiť - vybratím si len časti aktivity či
nejakej podnetnej otázky smerovanej kolektívu

triedy - žiaci sa tak naučia všímať si a prirodzene sa
vyjadrovať k tomu , čo sa okolo nich deje . . . Želáme

plno pohody .
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Pokyny pre učiteľa
 

Pripravte si obrázky kotvy a balóna, alebo si ich 
 žiaci môžu sami nakresliť. Povedzte žiakom,

aby do kotvy napísali to, čo ich trápi, hnevá, čo
ich "ťahá ku dnu", čo ich stresuje či im prináša

zlú náladu.  A do balóna zase to, čo im robí
radosť, dobrú náladu, čo ich "povznáša".

Obmenou môže byť i zameranie pozornosti
priamo na správanie sa v triede, kolektíve -
dbáme však, aby žiaci kritizovali konkrétne

správanie a nie osobu spolužiaka. Svoje obrázky
môžu prezentovať v dvojiciach, skupinkách či

pred celou triedou. 

Pokyny  pre  žiakov
 

 Zamyslite sa nad tým , čo vás
povznáša a čo vás tiahne ku
dnu? Každý človek prežíva
šťastné i menej šťastné
obdobia . Dnes budete

premýšľať nad tým , čo vám
robí radosť a čo nie .

 

Každý máme nejaké pocity .

Cítime radosť , hnev , smútok ,

šťastie , bojíme sa , zúrime . . .

Keď sa to tak vezme , tak
vďaka našim pocitom je život

taký zaujímavý , ako je . . .

Pocity samé o sebe nie sú
dobré ani zlé , všetky sú naše ,

ľudské . . . Dobré alebo zlé už je
len naše správanie . . .

BA L ÓN Y  A  KO T V Y

DA T E
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Pokyny pre učiteľa
 

Rozdajte žiakom papiere. Povedzte im, aby na
jednu stranu napísali, čo im nerobí problém o

sebe prezradiť a na druhú stranu píšu o
veciach, ktoré spolužiaci ešte nevedia. 

Dobrovoľníci potom prečítajú, čo napísali. Ak žiaci
nechcú čítať pred celou triedou, tak ich do toho
nenúťte. Ak chcú, môžu to prečítať niekomu vo

dvojici alebo v malej skupine. Svoje pracovné listy
si žiaci zoberú so sebou domov - samotný akt

venovania pozornosti tejto téme, príp. načúvania
spolužiakom, môže mať na mnohých pozitívny

účinok, aj keď nenaberú odvahu prečítať svoj list.

Pokyny  pre  žiakov
 

Čo ľudia  o vás vedia? Čo im o
sebe prezrádzate? Prečo? A
naopak , čo pred spolužiakmi
skrývate? Čo nechcete , aby
ľudia vedeli? Prečo? Ako by

ste sa cítili?

VO  VNÚ T R I  A  NAVONOK

DA T E

Cieľ:

 

Zamyslieť sa na vlastnými
silnými a slabými

stránkami , nad tým , ako
pôsobím na druhých ,

čo/aké pocity v nich môže
vyvolávať moje správanie . . . 
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Cieľ/podtémy: 
 

Čo pre nás znamenajú
spolužiaci? Čo nám dávajú?

Čo prinášajú do našich
životov? Môžme sa na nich
spoľahnúť? Zamerajme sa
na to , čo nás spája a nie na

to , čo nás rozdeľuje . . .

Pokyny pre učiteľa
 

Rozdeľte žiakov do dvojíc. Netvorte dvojice z
kamarátov. Dvojiciam dajte za úlohu nájsť 7

vecí, v ktorých sa jeden na druhého podobajú
a v ktorých sa líšia. 

V závere môžete dať žiakom nasledujúce otázky: 
Čo ste zistili o svojom spolužiakovi? Prišli ste na
niečo zaujímavé? Čo bolo pre vás ťažšie určiť?
Podobnosť alebo odlišnosť? Myslíte si, že po

tomto cvičené poznáte spolužiakov lepšie? Čo ste
zistili o sebe? Čo vás prekvapilo či potešilo?

PODOBNO S Ť  A  OD L I Š NO S Ť

Pokyny  pre  žiakov
Určite sa zhodneme v tom , že
v niečom sme všetci podobní ,

ale v mnohých veciach je
každý z nás iný . Aj preto je
svet taký zaujímavý . Dnes

budeme "skúmať", v čom sa na
seba podobáte a v čom sa

líšite . Čo myslíte , čoho bude
viac?
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Cieľ:

 

budovanie tímu triedy ,

vytvorenie
pozitívnej atmosféry ,

využitie tvorivosti detí pri
vnímaní triedy a pozitív
jednotlivých spolužiakov .

Pokyny pre učiteľa
 

Žiaci pracujú spoločne, alebo v skupinkách
(podľa veľkosti triedy). Kresbou, slovami,

básňou, kolážou či vtipnou scénkou sa snažia
vyjadriť pozitíva každého jedného člena triedy a

nakoniec i triedy ako celku. Zamerajme
pozornosť k tomu, čo by sa stalo, o čo by sme

prišli / boli "ochudobnení", keby niekto z našej
triedy odišiel alebo ak by sme ho sami "vylúčili".
 Ak dáme zoznam kladov dokopy, bude to príjemné
čítanie. Nemusíme byť dobrí vo všetkom, ale keď to
dobré z každého jedného z nás spojíme, dostaneme

super výsledok!

Pokyny  pre  žiakov
 

V televízii , na internete sa
stretávame s reklamou .

Zamyslite sa , ako by ste
spropagovali vašu triedu , čo
spoločne dokážete , čím ste

jedineční . . .

R E K L AMA  NA  NA ŠU  T R I E D U

DA T E
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Pokyny pre učiteľa
Aj trieda je jeden veľký tím. Stretáva sa každý deň v škole,

spolu sa učí tie isté veci, chodí na tie isté výlety. Výsledkom
tímovej spolupráce triedy je, či sa tam členovia tímu cítia
dobre alebo zle. Ak spolu vieme vychádzať, máme z toho

oveľa viac zábavy, učí sa nám ľahšie, môžeme sa spolu
stretávať aj po škole.

Ste v triede dobrý tím? Ako sa cítiš, keď ideš do triedy?
Čo by si nemohol robiť, keby ste nemal svoju triedu

(spolužiakov)?
Ste v triede rozdelení na skupiny, ktoré sa spolu

nerozprávajú?
Ako spolu vychádzate chlapci a dievčatá?

Na čom sa viete celá trieda dohodnúť?
Na čom sa viete pohádať?

Čo by sa dalo urobiť, aby ste sa toľko nehádali?

Na úvod každého stretnutia
sa spýtame žiakov , čo zažili

za posledné dni . . . niečo
nezvyčajné , veselé , smutné ,

niečo , čo ich nahnevalo či
prekvapilo , doma , vonku či

v škole . Dáme priestor
každému .

 

Tím , kolektív , skupina ,

družstvo , to sú rozličné názvy
na to , keď sa viac ľudí spoločne

o niečo usiluje . Je veľa vecí ,
ktoré dokážeme sami bez

pomoci . Ale veľa vecí sa nám
podarí iba vtedy , keď sa do
toho pustíme viacerí naraz .

Sme jeden tím
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Pokyny pre učiteľa
 

Hádžeme si loptičku do kruhu. Ten čo hádže, povie
vymyslené meno a situáciu. Napríklad „Félix ťa drgol“.
Ten, čo dostane loptičku, má povedať, „Félix, vadí mi,

že si do mňa drgol“. Ak povie niečo na spôsob „Félix, ty
si ale sprostý“, tak zastaneme a preberieme, ako

vyjadriť svoj hnev. Diskutujeme o tom, ako nám to
išlo...

Deti môžu mať problém vymýšľať fiktívne situácie, potom
možno navrhnúť, aby si spomenuli na niečo z minulosti. Ak
ide hra v rýchlom tempe, deti si zapamätajú viac, pretože
nemôžu len mechanicky opakovať naučenú šablónu, ale

musia si ju zvnútorniť, keď ňou chcú automaticky reagovať.
(Na konci prinášame pár pracovných listov o
emóciách, ktoré môžte kedykoľvek využiť).

 

Každému z nás sa stane , že ho na
niekom inom niečo hnevá . Dobre

však vieme , že
keď niekto kritizuje nás , nie sme
tým nijako nadšení . Skúsme sa

teraz naučiť , ako niekomu
povedať , čo nám na ňom vadí ,
bez toho , aby sme ho urazili . 

 

HOVORÍM        NEHOVORÍM
Mne  vadí, ...   Ty si taký a taký

 

Mne vadí , keď robíš toto a
toto . . .  

 

Mne vadí , že si taký a taký , 

 Hnevá ma to...
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Pokyny pre učiteľa
Hľadáme asociácie na slovo konflikt (podľa počtu

hlások mena) – triedenie asociácií podľa podobnosti.
V diskusii sa zamerajme na to, či je väčšina myšlienok

o konflikte pozitívna, alebo negatívna.
Opýtajme sa, či môže byť konflikt dobrý. Je dôležité,

aby odpovede žiakov boli konkrétne
a požiadajte ich, aby uviedli príklady situácií, keď

konflikt niečomu pomohol alebo bol
užitočný.

Téma veľmi často spúšťa emócie a zážitky žiakov súvisiace
s hádkami či nezhodami v triede. V prípade, že žiaci

otvoria nejaký problém, je potrebné sa pri ňom pozastaviť
a rozdiskutovať ho (ak ho dokázali dobre zvládnuť,

môžte využiť Ocenenia uvedené nižšie).
 

 Hádame sa...

S konfliktami , hádkami ,
nedorozumeniami sa stretávame

takmer každý deň . Väčšinou
sú to nepríjemné udalosti .

Konflikt však môže mať aj svoj
význam , ak sa ho podarí dobre
vyriešiť . Konflikt upozorňuje na
to , že niečo je v neporiadku , že

niečo treba robiť . . .

Hádka sa najlepšie skončí vtedy , keď
sa obidve strany nakoniec na

niečom dohodnú . Nie je dobré , keď
vyhrá iba jeden , lebo v tom druhom
zostane hnev . Je pritom dôležité
podotknúť , že aktérom konfliktu

často ide o tú istú vec a ku konfliktu
dochádza kvôli nedorozumeniam v

komunikácii
a nedostatočnej schopnosti vcítiť sa

do pocitov druhých .


















