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Milé kolegyně učitelky, milí kolegové učitelé, 

 

velmi mě těší Váš zájem o tak důležité téma, jakým 

komunikace ve škole je. 

 

Děkuji Vám, že jste si stáhli tento e-book a věřím, 

že popsané postupy Vám pomohou v profesním 

životě a usnadní cestu k Vašim pedagogickým cílům. 

 

Velmi si vážím vaší ochoty vzdělávat se a hledat nové 

možnosti na poli komunikace se žáky a při budování 

partnerského vztahu s nimi. 

 

Věřte, že v tom nejste sami. 

 

 

 

 Pokud Vás při čtení následujících řádků 

napadanou nějaké otázky či připomínky, 

napište mi o tom na 

info@ninasuchomelova.cz. 

Budete-li chtít šířit tento e-book mezi 

další kolegy učitele, použijte prosím 

odkaz s formulářem 
http://ninasuchomelova.cz/ebook-zdarma/. 

 

Tento e-book vznikl jako inspirační 

materiál pro učitelskou praxi. Opírá se o 

celou řadu informačních zdrojů a 

vychází zejména z pedagogické praxe 

autorky. 

Autorka nenese odpovědnost za 

nakládání s uvedenými informacemi. 

 

Pokud by Vás zajímala další témata 

z pedagogické praxe, naleznete je na 

mém webu. 
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Dlouhá cesta k pedagogickému bohatství 

Při zápisu do 1. ročníku na pedagogické fakultě jsem byla plná 

nadšení. Těšila jsem se na vše nové, co mi studium přinese a 

s napětím očekávala nadstandardní výkony vysokoškolských 

pedagogů, kteří nás za pět let připraví na tak důležité a 

odpovědné povolání, jakým učitelství nepochybně je. 

Čas plynul, nadšení opadalo, skripta v knihovničce přibývala 

stejně jako zápisky v poznámkových blocích. Už jsem znala 

latinské názvy mechů, siluety českých dravců, Platónovy 

dialogy a typologii sociálních skupin.  

V indexu se hromadila hodnocení z absolvovaných předmětů 

se vzletnými názvy: Motivace ve škole, Psychologie dětí, 

Oborová didaktika a podobné zajímavě nazvané bloky 

přednášek.  

Já ale stále čekala, kdy někdo přijde a prozradí všem 

budoucím kantorům, jak vlastně učit??? Jak komunikovat se 

žáky, motivovat je k učení, jak řešit problémy s přezouváním, 

opisováním, pozdními příchody… Jak připravit zajímavou 

hodinu, kdy žáci jen nesedí v lavicích a nebiflují fakta. 

 

Utopie? Ne, i takto může vypadat vyučování ve Vaší třídě. Stačí jen 

vhodná motivace, partnerský přístup a efektivní komunikace. 

Z džungle před tabulí se může rázem stát poutavé vyučování, 

z rozepří se žáky příjemné povídání a z vystresovaného učitele 

vnímavý partner. 

 

Můj příběh 

Pedagogické začátky v džungli před tabulí 

Snad se to po prvním roce zlepší… Po druhém budu mít 

více zkušeností… Příští rok už nebude moje třída v té 

nejhorší pubertě… V dalších letech snad rozšíří naše řady 

školní psycholog… 
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Jak se pohybovat v džungli 

O kolik jednodušší by byly mé pedagogické začátky, 

kdybych věděla vše, co vím teď. Pár let ve školství 

mě velmi rychle naučilo, že pokud chci učit jinak a 

nezbláznit se, pětiletka na vysoké škole mi stačit 

nebude.  

Vyhořelí kolegové moc inspirace nepřidají a děti se 

svatozáří se v lavicích také neobjeví.  

Musím s tím něco udělat sama. Ale ruku na srdce. 

Kolik pedagogických publikací Vám prošlo pod 

rukama a kolik jste jich opravdu přečetli? Kolik jich 

stálo za to? A kdo má po odškrtání třídnice, opravě 

písemek a přípravě prezentací ještě čas a chuť na 

jakékoli studium? 

 

Výchova vlastních ratolestí 

Největší lekce však přišla mnohem později. Rady babiček a kamarádek na hřišti mě příliš 

neoslovovaly, rodičovské příručky, až na pár výjimek, nestály za čtení místo drahocenného spánku. 

V mé rodičovské úloze mě dál posunuly různé kurzy pro rodiče. A po pár letech na rodičovské dovolené 

mi docvakla řada věcí. Dílky skládačky zapadly na správné místo a vytvořily obraz výchovy a 

vzdělávání dětí, a to nejen vlastních. 

 

Věci se dávají do pohybu 

Zlom nastal po absolvování kurzů o respektování, 

kritickém myšlení a po dalším specializačním studiu. 

Tehdy jsem pochopila, že to jde. Začala jsem studovat 

odbornou literaturu, vyhledávat další možnosti 

vzdělávání. Objevila jsem principy, které opravdu 

fungují, efektivní komunikační postupy, co posilují 

partnerský vztah se žáky a jejich motivaci k učení. 

To vše mi báječně usnadnilo moji práci a přineslo více 

radosti z učitelského povolání. Jak úžasné je nemuset 

řešit každý kázeňský problém, dohadovat se se žáky o 

každou „prkotinu“, násilně přesvědčovat, manipulovat 

či prosazovat vůli silou. 
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Dobrá zpráva pro všechny přítomné učitele 

Kdyby tak existovalo místo, kde by všechny potřebné rady a doporučení pro učitele byly 

shrnuty a jejich studium nezabralo příliš času… To by byla paráda. 

 

Dobrá zpráva je, že takové místo již existuje. Všechny ověřené principy, tipy a náměty pěkně 

pohromadě. Místo, které může usnadnit spolupráci se žáky i Vám bez dlouhého sezení ve 

školicích místnostech, bez bloumání po knihovnách, bez večerů nad nudnými pedagogickými 

spisy… 

 

Podařilo se mi proklestit si cestu k úspěšným žákům a spokojenému učiteli. Chtěla bych všem 

kolegům sdělit, co skvělého jsem zjistila, co úžasně funguje a co by pomohlo i jim řešit největší 

problémy se žáky, jako je kázeň, motivace a nedodržování dohod.  

 

 

 

 

 

 

A tím můžete být i VY! 
 

Na půdě školy ale nebyl dostatek příležitostí k předávání postřehů, a tak se 

psaní článků na blogu, sestavení praktického e-booku 3 kroky ke zkrocení 

džungle před tabulí a příprava online kurzu pro učitele ukázalo jako ideální 

cesta ke sdílení zkušeností, jak se stát úspěšným a spokojeným učitelem. 
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Komunikace je základním kamenem vzdělávání a považuji za velmi důležité, jak k ní přistupujeme. 

Slova mají obrovskou sílu, mohou povznášet i zraňovat. Naše slova dokáží ovlivnit sebeúctu i 

sebevědomí dětí.  

 
Není jedno, jakým způsobem co říkáme 

Komunikace ve škole představuje ucelený systém, který je třeba budovat 

pěkně od základů jako dům. Jinak hrozí, že se další patra zboří jako 

domeček z karet.  

Asi si ťukáte na hlavu, to je přece každému jasné… Ale je to tak opravdu? 

Představte si, že se rozhodnete stavět novou školu. První, co budete řešit, 

je barva tašek na střechu ve chvíli, kdy stojíte v dešti na ulici a moknete.  

Velká část pedagogů při komunikaci ale tento nelogický model aplikuje. 

Používají neefektivní komunikační postupy (jako jsou výhrůžky, tresty, 

ponižování či ironii) ve vyhrocené situaci plné emocí. Navíc se nemohou 

opřít o kvalitní základy jejich vztahu se žáky.  

 
Výsledkem komunikace může být spokojenost na obou stranách, 

nebo taky neporozumění v doprovodu vyhrocených emocí.  

 

file:///C:/Users/Matouš%20%20Suchomel/Desktop/Nina/Podnikání%20z%20pláže/moje%20eBooky/www.ninasuchomelova.cz
http://ninasuchomelova.cz/tajemstvi-tri-komunikacnich-es/


  

 

7 www.ninasuchomelova.cz 

  

Pevné základy vztahu se žáky 

partnerský
přístup

respekt

vnitřní 
motivace

komunikační 
nástroje

Střípky komunikace 

Následující praktická část se zaměřuje na několik 

střípků z uceleného systému komunikace.  
 

Vybrala jsem jen pár dílků skládačky zobrazující 

efektivní komunikaci se žáky, a tak je třeba k dalšímu 

obsahu i přistupovat.  

 

Čtyřmi základními kameny vztahu se žáky jsou: budování partnerského vztahu, vzájemný 

respekt, podpora vnitřní motivace a vhodná komunikace. 

Všechny tyto stavební bloky jsou navzájem provázané a ovlivňují se navzájem. Není proto možné 

pečovat třeba jen o jednu část, je třeba věnovat pozornost celému komplexu. 

Tématu efektivní komunikace se komplexněji a více do hloubky věnuje e-book 3 kroky 

ke zkrocení džungle před tabulí. 

Jsou v něm vedle komunikačních technik poodhalena i základní tajemství motivace a 

budování partnerského vztahu. 

A pro učitele, kteří se chtějí do změn pustit naplno, je připraven online kurz 5 neděl 

v džungli před tabulí. 
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 Níže popisované triky zaručeně fungují a já Vám garantuji úspěch. Jen je třeba dodržet několik zásad. 

 

 Nestačí jen přečíst si následující kapitoly, tak to bohužel nefunguje. Nepřináším kouzelnou hůlku, která by 

jedním mávnutím odstranila všechny pedagogické problémy, na které během školního roku narážíte.  

 

 Bude třeba zapojit Vaše soustředění, ochotu zkoušet něco nového, zaměřit se na cíl a hlavně u postupu 

vydržet a projevit dostatek trpělivosti.  

 

 

 

 

 

Jak převést teorii v praxi 

Vyberte si proto vždy jen jeden trik a na ten se po určitou dobu zaměřujte. Doporučuji věnovat jednomu triku 

například týden a zkoušet ho cíleně aplikovat v co nejvíce třídách a třeba i doma při komunikaci s partnerem a 

dětmi. 

Velmi pomáhá mít vybraný postup stále na očích, připevněný na lednici, zápisníku, nad stolem, zkrátka tam, kam 

Vaše oči často zabloudí a kde Vám bude stále připomínat cíl Vašeho momentálního zaměření. 
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5 zaručených triků 

obecně 
 

Zde bych Vám ráda představila pět vybraných komunikačních triků, které jsem sama začala úspěšně 

aplikovat do výuky a pozorovala viditelné výsledky.  

 

V úvodu bych ještě chtěla říci, že se nejedná o 

postupy, které jsem sama vymyslela jako něco 

objevného. Jedná se o přirozené vyústění mého 

studia a zkušeností v komunikaci s dětmi i dospělými. 

 

Existuje několik zásad, které fungují jak v prostředí školy, ale použijete je i doma 

v komunikaci se členy rodiny, či s kolegy v práci. A to je skvělá zpráva, co říkáte? 

Jedná se o jednoduché techniky, o kterých je jen třeba vědět, mít je na mysli a najít 

vhodné příležitosti k převedení do praxe.  

 
Možná zjistíte, že řadu z popisovaných nástrojů používáte odjakživa naprosto 

přirozeně. Znamená to, že jste na správné cestě. Važte si toho, v jakém prostředí 

jste vyrůstali, i osob, které Vám efektivní nástroje komunikace předali.  

Pokud Vám popisované postupy neznějí přirozeně z úst, nezoufejte. Mám pro Vás 

velmi dobrou zprávu.  

Lze se jim naučit. 
 

Jednoduché techniky ve škole i doma 
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Komunikační nešvary 

Někdy stačí jen uvědomění si komunikačních 

nešvarů a vyvarování se jim. Nic se neděje, pokud 

Vám zase zpět naskočí neefektivní komunikační 

modely.  

Můžete být v emocích, stresu, nebo jiné 

nepohodě, a pak je pochopitelné, že se na prvním 

místě chcete negativních dopadů emocí zbavit. 

 

Samotné uvědomění je velkým posunem 

k lepšímu.  

Výborným cvičením je sledovat rozhovory 

ostatních lidí. Jistě kolem sebe uslyšíte příklady 

této neefektivní komunikace. I to je skvělá 

„škola“, můžete totiž při tom nezaujatě 

pozorovat reakce všech účastníků a sami 

posoudit, nakolik je jejich způsob komunikace 

efektivní. 

 

Zázraky dnes nebudou?  

Ne, neslibuji žádné zázraky, tu hlavní práci za Vás nikdo 

neudělá. Také nestačí jednou vyzkoušet a říci: „nefunguje 

to“. Každá změna vyžaduje z Vaší strany více času, 

trpělivosti a zaměření. Proto neházejte flintu do žita, když 

neuvidíte výsledky hned.  

 

Pokud jste zvyklí používat určité komunikační vzorce, 

možná Vám ze začátku bude dělat problém formulovat 

věty jinak. Věřte, že je to jen otázka času, než začnou ta 

správná slova proudit z vašich úst. 

 Možná Vám některé věty budou znít strojeně a uměle, pak 

je nejlepší napsat si pár vět, které Vám „sedí“, udělat si 

z nich vzorce a mít je někde na očích. 

Většina popisovaných triků ale není nijak složitá a s trochu 

cviku věřím, že si je velmi rychle osvojíte, stanou se Vaším 

komunikačním stereotypem a nebudete na ně muset ani 

myslet.  

 

Než se pustíme do představení první techniky, pojďte se na chvíli přenést 

do svých školních let. Nebojte, nikdo Vás nebude zkoušet. Jen si zkuste 

pomocí imaginace vzpomenout, jaké to je být žákem.  
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Sedíte v lavici, na stole připravené pomůcky, otevřený sešit, v ruce tužku a něco píšete. Vyučování je v plném 

proudu a Vás zrovna zaujala straka, která přiletěla na nedaleký strom. Zahledíte se na ni a říkáte si, že by 

bylo prima být taky venku.  

 

 

Najednou uslyšíte, jak paní učitelka křičí: „Proč pořád civíš z okna? 

Zrovna probíráme důležitou látku. Tak se soustřeď a piš.  

Když nebudeš dávat pozor, určitě to nepochopíš a z písemky dostaneš pětku.  

Víš, že zrovna nepatříš k elitě třídy! Zrovna včera tvůj test nepatřil mezi nejlepší. 

Podívej, jak Kája pozorně pracuje.  

Ach jo, teď mě z tebe rozbolela hlava. A jestli nebudeš dávat pozor, dostaneš 

poznámku do žákovské.“ 

 
To byla komunikační smršť, co říkáte? Paní učitelka by asi musela sáhnout po pilulce na uklidnění.  

Spojila jsem do jednoho monologu co nejvíce způsobů neefektivní a zraňující komunikace, abych Vám 

mohla ilustrovat, co vše se může stát součástí našich komunikačních strategií. 

 

Jaké neefektivní komunikační postupy paní učitelka použila? Naleznete je v textu?  

VÝČITKY, POUČOVÁNÍ, MORALIZOVÁNÍ, KRITIKA, NEGATIVNÍ SCÉNÁŘ, 

NÁLEPKOVÁNÍ, POKYNY, PŘÍKAZY, VYHROŽOVÁNÍ, KŘIK, PONIŽOVÁNÍ, IRONIE 
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Sedíte v kabinetě a už více než hodinu připravujete na počítači písemné opakování látky pro Vaše žáky.  

Práce Vám jde pěkně od ruky a v tom vtrhne do místnosti Vaše kolegyně. Zadýchaně běží ke svému stolu, něco 

drmolí a je evidentně ve stresu. V tom zahlédne, že už máte téměř hotovou práci a říká: „Jé Jani, ty už máš 

připravenou tu písemku pro osmáky? Viď, že mi ji půjčíš i pro moji třídu? Ty jsi taková hodná a máš vždy vše 

připravené včas. Já už na to nemám sílu. Jestli mi ji nedáš, tak mě asi budeš mít na svědomí.“ 

Pokud odmítnete, monolog kolegyně pokračuje: „Ty jsi ale nechápavá, co ti to udělá? Radka by mi ji určitě 

půjčila, ta není jako ty.“  

Dále pokračuje v lamentaci šeptem: „Tak já s tebou už nepromluvím ani slovo a taky ti nic nepůjčím, ty naše 

hvězdo! Stejně ty tvoje písemky nestojí za nic.“ 

 

 

Neefektivní a zraňující komunikace neprobíhá jen mezi dospělými a dětmi. 

Můžeme se s ní setkat v jakémkoli dialogu, například i s kolegyní v práci. 

 

Opět se pokuste odhalit komunikační nešvary kolegyně učitelky. 

PONIŽOVÁNÍ, IRONIE, SROVNÁVÁNÍ, NÁLEPKOVÁNÍ, 

CITOVÉ VYDÍRÁNÍ, VYHROŽOVÁNÍ, VÝČITKY, KRITIKA 

 

Teď se pojďme se podívat na pět triků, které mohou řadu problémů ve třídě vyřešit i bez 

výše uvedených komunikačních nešvarů. Začneme od těch složitějších komplexnějších 

nástrojů a postupně se dostaneme k těm jednodušším, snadněji aplikovatelným. 
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1) Popis činnosti, ne osoby

2) Pozitivní sdělení bez NE 

3) Možnost volby

4) 1+1 = Oslovení + jedno slovo

5) Práce s hlasem

U každého komunikačního triku naleznete 

více než jeho popis.  

 

Čekají na Vás příklady efektivní a 

neefektivní komunikace a několik 

praktických tipů.  

 

Na úplný závěr e-booku je pro Vás ještě 

připraven praktický bonus, ve kterém 

naleznete přehled triků a praktická 

cvičení, abyste si mohli vyzkoušet 

formulace vět nanečisto. 
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1) Popis činnosti, ne osoby

Naopak pokud hodnotíme osobu, posuzujeme tak její 

vlastnosti či charakter. Toto hodnocení může být 

pozitivní i negativní, obojí v sobě ukrývá hrozbu 

nepříjemných následků spojených s přisuzováním 

určitých rolí a nálepkování. 

 

Při popisování situace nám pomůže použití našich smyslů. 

Zaměřte se na to, co vidíte a slyšíte.  

Vidím, že nemáš přezůvky (místo Okamžitě se běž přezout).  

Slyším, tady řešíte nějaký problém (místo Buďte ticho. Co to 

tam řešíte?). 

 

Popisujeme-li činnost nebo chování žáka, 

jedná se o mnohem přijatelnější způsob 

sdělení, který získává neutrální výraz.  

 

Říkáte si, jaký je v tom rozdíl? Pojďte se podívat na několik vzorových dialogů. 

 

Nehodnotíme osobu, nýbrž situaci! A v tom je velký rozdíl. 

 

Jirko, už zase jdeš do hodiny pozdě! (výčitka, „zase“, útok) 

X  Jirko, včera i dnes jsi přišel pozdě do hodiny. 
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2) Pozitivní sdělení bez NE 

Učitelé se velmi často zaměřují na kritiku práce žáků a vyjmenování chyb, kterých se dopustili. 

Říkáte si, vždyť je to moje práce. Od toho tady jsem. A máte pravdu, ale jde to sdělit i jinak a 

efektivněji. 

 Jak se cítíte, když někdo hodnotí Vaši práci, na které jste 

si dali hodně záležet, ale přesto není dokonalá? Jaké 

pocity ve Vás vyvolává negativní hodnocení hemžící se 

předponou „ne“ a větami plnými kritiky. Možná se 

budete cítit poníženě, méněcenní, vzbudí se ve Vás pocit 

viny, možná Vás to hrozně naštve. A učitel to přitom tak 

vůbec nemyslel, chtěl jen ukázat, co je špatně. 

 

Stačí podat zpětnou vazbu pozitivním popisem.  

 

Začnete-li tím pozitivním, celé sdělení hned získá úplně jiné vyznění.  

 

Tuhle písemku jsi tedy dost zvoral, máš tam 6 chyb v 10 větách. 

 X V písemce máš 4 věty zcela správně, ve 2 chybí čárka a v dalších jsem našla 4 pravopisné chyby. 
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3) Možnost volby

TIP: Vyzkoušejte svou kreativitu a sepište si, v jakých situacích by bylo možné výběr použít. 

 

Představte si, že jste na návštěvě u přátel, ráno vstanete a 

na stole máte nachystanou snídani. Káva voní přes celou 

jídelnu, na talířku na Vás čeká volské oko se slaninou a 

křupavé rohlíčky. No, nezní to báječně? Ano, ale pokud máte 

rádi kávu, nejste vegetarián a netrpíte celiakií.  

 
Někdy i snaha připravit druhým to nejlepší nemusí vyhovovat všem. A tak je to nejen ve škole.  

Můžete nabídnout dvě nebo i více možností. Žáci budou volit, porovnávat a hodnotit Vaše 

nabídky, a tím rozvíjet nejednu kompetenci. Povedete je tak k samostatnému rozhodování.  

 

Výběrem se Vám otevírá 

skvělá příležitost posilovat 

partnerský vztah se žákem. 

Všechny možnosti ale musí 

být přijatelné pro Vás i pro 

žáky.  

 

Na tenký led se můžeme dostat při nabízení výběru celé třídě. Důležité je způsob výběru nejprve se žáky 

prodiskutovat. Přesto můžeme nakonec sklouznout k hlasování, které je sice v demokratické společnosti uznáváno, 

ale nese s sebou rizika zklamání, nátlaku a obviňování. Lepším způsobem volby pak může být losování.  
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4) 1+1 = Oslovení + jedno slovo

Žádné nadávky. (…když uslyšíme nehezká slova a nechceme pátrat po viníkovi a řešit problém zdlouhavě) 

Žádné rvačky. (… když se do sebe žáci pustí a strhuje se k bitce) 

 

Jde o jednoduchou rovnici:  

 
1+1 = Oslovení + klíčové slovo 
Oslovení zahrnuje většinou křestní jméno. Klíčové slovo vyplývá ze situace a 

pro oslovovaného žáka je jeho význam jasný. 

 

1+1 = vymezení nesouhlasu s chováním 
V nebezpečných situacích, kdy by mohlo dojít ke zranění či když hrozí nebezpečí, není čas na 

dlouhé monology. Je třeba rychle a rázně zasáhnout. I to lze bez ponižování, křiku a výhrůžek.  

 

1+0 = Oslovení + pohled / výraz / gesto 
V některých situacích můžeme ušetřit své hlasivky ještě víc a žáka oslovit pouze jménem. 

Zbytek obstaráme neverbálně pomocí pohledu, výrazu tváře, gesta či pohybu. 

 
Stačí oslovit nepozorného žáka, zkorigovat nevhodné chování, varovat v případě nebezpečí a podobně.  

Někdy je méně opravdu více. 
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5) Práce s hlasem

Šeptání a křik 

Naprosto neefektivním způsobem řešení problému s kázní je křik. Nejen, že vyvolává negativní vlnu 

emocí, ale často se na něj nabalují další zraňující a ponižující důsledky, přitahuje k sobě výhrůžky, 

tresty, citová vydírání a manipulaci. A to jistě nechceme. 

Posledním z vybraných triků je práce s hlasem.  

Určitě jste při svých studiích zažili mnoho přednášejících a snadno si vzpomenete i na případ, kdy 

zajímavé téma bylo přednášeno tak nepoutavým způsobem, že jste co chvíli pozorovali, že usínáte.  

Poutaví řečníci pracují se svým hlasem. Zaměřují se na artikulaci, sílu hlasu, rychlost, délky vět, 

rytmus – gradace, pauzy. 

 

TIP: Zkusili jste někdy při výuce ztišit hlas na minimum?  

Možná Vás to překvapí, ale většinou dojde k naprosto opačnému efektu, než který byste očekávali. Žáci 

se ztiší a zbystří, protože se děje něco důležitého. Dokonce si začnou navzájem vynucovat klid u rušících 

spolužáků. Tak proč toho nevyužít, když se hluk ve třídě zvýší nad akceptovatelnou míru?  
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Pevně věřím, že Vám představené postupy usnadní práci, 

zefektivní komunikaci se žáky a upevní Váš partnerský vztah.  

Výše uvedené triky jsou jen malou ochutnávkou efektivních 

komunikačních postupů.  

Obsáhleji se jim věnuji v e-booku s názvem 3 kroky ke zkrocení 

džungle před tabulí. Najdete v něm také mnoho užitečných rad a 

postřehů v oblasti motivace a budování respektujícího 

partnerského vztahu se žáky.  

 

Budu Vám velmi vděčná za zpětnou vazbu, postřehy a komentáře k obsahu tohoto e-booku.  

Nina Suchomelová 

 

Teď už na Vás čeká slíbený bonus v podobě připomenutí 

pěti popsaných triků a procvičení nových technik. 

Doporučuji si je vytisknout a vyvěsit na viditelném místě 

spolu s Vaším plánem jejich využití. 

 

 
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší pedagogické praxi. Ať Vám přináší mnoho radostných chvil, 

zajímavých podnětů pro práci a hlavně, ať Vás učitelské poslání baví.  
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Nehodnoťte osobu, nýbrž situaci. 

Popis pomocí smyslů: Vidím…, slyším… 

 
Začněte pozitivním popisem.   

 

Nabídněte 2 nebo více možností. 

V jakých situacích by bylo možné výběr použít? 

 

1+1 = Oslovení + klíčové slovo 

1+1 = vymezení nesouhlasu s chováním 

1+0 = Oslovení + pohled / výraz / gesto 

Zkuste během hodiny ztišovat hlas a pozorujte reakce žáků.  

Natočte si zvukový záznam z vyučování. Získáte skvělý studijní materiál. 

Zaměřte se na artikulaci, sílu hlasu, rychlost, délky vět, rytmus – gradace, pauzy. 

 

POZNÁMKY: 

info@ninasuchomelova.cz 
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info@ninasuchomelova.cz 

Okamžitě vstaň a běž 

vyhodit ten papírek. 

Proč tak hlasitě křičíte? 

Mlčte už konečně. 

 

Nemohli byste se 

už pustit do 

práce? 

Pavlo, nepřinesla bys mi 

zítra sešit na domácí úkoly? 

Vezměte si modrou 

pastelku a načrtněte 

obrázek vpravo nahoru. 

 Začněte pracovat na 

prvním úkolu a pak 

pokračujte cvičením 6 a 8. 

Přestaňte na 

sebe hulákat! 

POPIS 

NE 

PRACOVNÍ LIST       U každé bubliny vhodně přeformulujte text. 

k procvičení 5 triků           Využijte volného prostoru. 

VOLBA 

1+1 

Ondro, hned se 

běž přezout. Do 

třídy se v botách 

nechodí. 

HLAS – Vaše nápady:  
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