
Příloha 1  

Zdroj: Nelešovská (2005, s. 37 - 39) 

Tradiční uspořádání                                                          Krokev                    
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Příloha 2 

Zdroj: Gavora (2010, s. 241) 
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Příloha 6 

          U: Co si myslíte, že vám jde úplně bez problémů? Berme to jako třída.  

100   Ž: Dáváme si pozor na svoje a cizí věci.  

          ŽŽ: [Hmm, Ano.] 

          Ž: Ruka = ticho? 

          U: Ruka = ticho si myslíte, že jde taky? 

          Ž: No, no, tak trochu. Soňo, proč jsi neudělala i rovnou pusinku? 

105   Ž: Měl by tam být ještě obličej, kterej má rovnou čáru.  

          Ž: Nebo tam můžeme dát oba dva. (veselého i smutného emotikona) 

          Ž: Jako že půl na půl.  

          Ž: Někdy dobrý a někdy ne.  

          U: A co by vám pomohlo k tomu, abyste to dodržovali víc? Š. (vyvolávám žáka) 

 110 Ž: Abychom se nebavili při hodině, protože tím, že spolu povídáme, tak většinou když zvedneš   

          ruku, někdo třeba nedává pozor a tím to nedodržuje.  

          U: Co V.? (vyvolávám žákyni) 

          Ž: To, že jenom k tomu Š. Když si třeba povídáme při hodině, tak nedodržujeme dvě věci: Mluví  

               jen jeden a Nasloucháme si. 

115  U: Hmm. (souhlasně přikyvuji) K., ty ses ještě hlásil. 

         Ž: Že bys to mohla udělat tak, že bys zvedla ruku a řekla bys, že ta ruka je už zvednutá.  

         U: Že bych na to upozornila? 

         Ž: Ne, to bych právě neupozorňovala, protože potom se pozná, kdo nedává pozor.  

         U: Takže na základě toho, co říkala V., rozumím tomu, že Ruka ticho je pro některé z vás   

         obtížné dodržet, protože se nedodržují jiná pravidla: a to Mluví jen jeden a Nasloucháme si. Takže  

         tyhle dvě pravidla nám pláčou. Rozumím tomu dobře, že když budete dodržovat tady ty dvě  

         pravidla Mluví jen jeden a Nasloucháme si, tak bude mnohem snazší dodržet pravidlo Ruka ticho? 

         ŽŽ: [Ano.] 

         U: K. (vyvolávám žákyni) 

125  Ž: Že nám taky moc nejde Chleba máslo. Protože vždycky když se tady sejdeme na tom koberci, tak               

          … N se to potom musí rozhazovat a přemýšlet a potom to zdržuje. Tak nám nejde Chleba máslo. 

           U: A. (vyvolávám žákyni) 

           Ž: Já bych dala Chleba máslo půl na půl.  

           Ž: Já si myslím, že by to mělo být N (jiný žák vykřikuje) 

 130  Ž: Protože někdy se nám to povede, ale někdy se nám to nepovede, protože je nás tady třeba víc a    

            potřebujem na to víc času, tak u toho víc hlučíme.  

            Ž: Já si myslím, že nám to většinou moc nejde.  

            U: Nejde. Š. (vyvolávám žáka) 

            Ž: Že to Nasloucháme si a Mluví jen jeden je jedno pravidlo rozdělený na dvě. Protože když  

135      mluví, když nemluví jeden a někdo si třeba povídá, tak ostatní neposlouchaj.  

            U: Takže to spolu souvisí.  

            Ž: Ale že to Nasloucháme si a Mluví jen jeden se občas dodržuje.  



            U: V. (vyvolávám žákyni) 

            Ž: Že nám Hlásíme se o slovo taky moc nejde. 

140     Ž: Spíš nám to jde. Já bych tam dal smajlíka. 

            ŽŽ: [Já taky.] 

           

           U: O. (vyvolávám žáka) 

           Ž: Ale ještě k jiným pravidlům. Myslím, že by se ještě mělo dát pravidlo, že když někdo někomu  

            udělá, co se mu nelíbí, aby mu to řek, a aby to ten druhej přestal dělat. My to docela používáme,  

            ale není to tam napsaný.  

170  U: Takže O. má pocit, že by mělo být napsáno, že když někomu něco udělá, co není pěkné, aby to  

           řekl, že je mu to nepříjemné. 

           Ž: No, aby mi s tím pomohl, protože já to občas nedodržuju.  

           U: Takže by ti pomohlo to mít napsané.  

           Ž: No. 

 

          U: Co si o tom myslí ostatní? Udělat to jako nové třídní pravidlo, co říká O. 

          Ž: Nedávat to mezi pravidla. To je samozřejmost. 

          Ž: Ať si to třeba napíše na lavici jako třídní pravidlo, protože ostatní to skoro vždycky dodržujou.   

          On to většinou nedodržuje, tak aby si to napsal na lavici.   

185   Ž: Jako K. (odkazuje na spolužačku, která má na lavici lístek s poznámkou, co nemá dělat) 

          Ž: Tak to je docela dobrej nápad, kterej by mi pomoh.          

 

           U: B. chce něco říct? 

           Ž: Že Hlásíme se o slovo a Ruka ticho je to samý.  

200   Ž: Není. Když mluví hodně lidí… Protože Hlásíme se o slovo že když mluví jeden a ty chceš mluvit,   

            tak se přihlásíš a můžeš mluvit. Ruka ticho je, když mluví hodně lidí, tak aby bylo prostě ticho.  

            Takže to není stejný.  

            

245    U: Já bych to zhodnotila tak, že souhlasím s tím, že Dáváme si pozor na svoje a cizí věci 99% z vás  

             dodržuje. A ten jeden ví, o koho jde a bude si na to dávat větší pozor. Nasloucháme si.  

             Souhlasím s tím, že … by to mohlo být ještě lepší. Mluví jen jeden. Opakují se tady situace, kdy  

             vás mluví víc najednou a potom si nemůžete Naslouchat. Chleba a máslo. S tím bych  

             souhlasila, že je to lepší, ale myslím si, že vám to trvá zbytečně moc dlouho, že ten čas by mohl  

             být kratší. Nemusíte u toho  

250     ani používat slova. Stačí ukázat a je to jasné. Ruka a ticho. Myslím si, že je to taky lepší. Někteří  

              z vás na to reagují velmi rychle, což je super. Ale někteří z vás, protože mluví, tak jim to trvá dýl,  

              než na to zareagují. A Hlásíme se o slovo. Jsou tady děti, kterým to jde úplně bez problémů,  

              v pořádku. Ale jsou tady děti, které ještě pořád vykřikují. Někdy vykřikují a přihlásí se. Ale  

              ideální je se jenom přihlásit. 

255      Ž: Jako například já. Někdy vykřiknu a někdy se přihlásím. (vykřikne) 

             U: Ale celkově musím říct, že mám pocit, že je to mnohem, mnohem lepší, než to bylo ve druhé  

              třídě. Je tady mnohem víc situací, kdy jste ticho, fakt pracujete, kdy to fakt odsýpá a jde to  

              rychle, což je úplně perfektní. Já bych potřebovala, aby takových chvil tady bylo mnohem víc.  



              Protože potom stihneme mnohem víc práce, vy se víc naučíte, budete méně unavení, já budu  

260     méně unavená a ze všeho budeme mít mnohem lepší pocit. Takže určitě vás oceňuju za to, že jste           

              za ten měsíc udělali velký kus práce. Je to opravdu vidět to zlepšení celkově jako třída. Ale  

              myslím si, že všichni vidíme, že tam máme ještě nějaké rezervy, že to může být ještě lepší. 

 

             Ž: Já si myslím, že se to zlepšilo od tý doby, co odešel R. V první a druhý to bylo strašný. Teď tu   

             R. není a je to dobrý. (jeden spolužák navštěvuje od nového roku jinou ZŠ) 

285      Ž: Ale to není jenom tím. To je i náma.  

             U: Já bych chtěla ještě zareagovat na to, co říkal K., že každé pravidlo má svého správce. Myslíte  

             si, že nám to fungovalo, to správcovství? 

             ŽŽ: [Ne.] 

             U: Vidím, že je to něco k čemu se budeme muset vrátit.  

 


