
Zamysli se nad následujícími otázkami a odpověz podle pravdy. Výsledky nám můžou 
pomoct si udělat představu jak funguje naše třída a jaká témata jsou pro tebe zajímavá. 

Děkujeme za tvůj čas. Pokud vyplňuješ online, nezapomeň soubor uložit.

1/ Dokonči následující větu, aby nejlépe charakterizovala vaši třídu. 
„Naše třída je….“

2/ V čem jste jako třída dobří? Napiš až 3 silné stránky vaší třídy.

 

 

3/ Oznámkuj jako ve škole vztahy ve vaší třídě. Jaké známce odpovídají?

    

4/ „Naše třída je schopná se na něčem dohodnout.“ Platí tento výrok o vaší třídě? Vyber jednu 
z možností.

 Určitě ano    Spíše ano    Nevím    Spíše ne    Určitě ne

5/ Je něco, v čem by se vaše třída měla zlepšit nebo změnit? Napiš, co tě napadá (klidně více věcí).

6/ „Jsem rád/a, že jsem součástí naší třídy.“ Jak moc tento výrok platí o tobě? Vyber jednu z mož-
ností:

 Určitě ano    Spíše ano    Nevím    Spíše ne    Určitě ne

7/ „Baví mě při diskuzi poslouchat názory ostatních.“ Souhlasíš s tímto výrokem? Vyber jednu 
z možností:

 souhlasím     nesouhlasím

8/ „Rád/a se ve škole dozvídám a diskutuji o problémech a otázkách, které se jsou aktuální v ČR.“ 
Platí tento výrok o tobě? Vyber na semaforu jednu z barev – zelená barva = ano, červená barva 
=ne, oranžová barva =nevím
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9/ „Rád/a se ve škole dozvídám a diskutuji o otázkách a problémech, které se týkají celého světa.“ 
Vyber jeden z následujících obrázků, který vystihuje, zda tento výrok o tobě platí. Palec nahoru = 
ano, palec dolů = ne, palec na stranu = nevím

             

10/ Myslíš si, že je důležité mluvit i o vážných, nepříjemných nebo smutných tématech (např. válka, 
bída, šikana, domácí násilí atd.)? Vyber jednu z možností a doplň proč.

Ano, protože 

Ne, protože 

Nevím, protože 

11/ Jak by se o těchto citlivých tématech mělo ve škole mluvit? Vyber jednu z možností:

 Jen s učitelem/kou.

 Měl by o tom přemýšlet každý sám.

 Mluvit o tom společně ve třídě.

 Napadá tě něco jiného? 

12/ Čemu by ses chtěl/a věnovat v třídnických hodinách? Napiš všechno, co tě napadá a co považuješ 
za důležité.

13/ Vyber témata, která se tě nějak dotýkají nebo jsou pro tebe zajímavá (zvolit můžeš až 7 
možností).

 mezilidské vztahy ve třídě, neshody se spolužáky

 pocit odlišnosti

 šikana

 rodina, domov

 dialog s pra/rodiči

 stáří

 odpuštění

 smrt

 rozvod

 domácí násilí

 online závislosti (pc hry apod.)

 kyberšikana

 hatespeech (nenávistné projevy)

 mediální gramotnost

 psychické problémy

 poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie..)

 homofobie, LGBT+

 život s postižením

 rasismus

 alkohol a drogy

 bezdomovectví

 migrace

 jiné: (doplň vlastní nápad)
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