
1# Nastavte si pravidla pro online třídnické hodiny 
Požádejte o zapnuté kamery pokud to jde. Pokud se osvědčí doporučujeme 
nechat zapnuté mikrofony, aby děti měly menší zábrany začít mluvit a byli slyšet i
bezprostřední reakce jako smích a podobně. I v třídnických hodinách kultivujte prosociální
chování. Zopakujte si si pravidla - mluví jeden, respekt, důvěra, právo jen poslouchat).

2# Nastavte si  cíl třídnické hodiny.
Cílem může být podpořit sdílení, společná zábava, pomoci dětem zvládat náročnou situaci,
vzájemně se inspirovat...  Náměty na cíle a jejich realizaci najdete níže.

Jak na online 
třídnickou hodinu?

Využijte toho, že žáci mají větší
”soukromí” a hrozí tak menší riziko
strachu z opisování.

Můžete pozvat třeba zajímavého hosta do
výuky (např. pro 9. ročníky o klikaté cestě
k současné práci, …).
 

Aktivita "Ruka" Žáci si obkreslí na papír
ruku a podle našeho zadání ke každému z
prstů vepisují nějaké přání,  svou dobrou
vlastnost, ...

Aktivita "Statistika pohybem" (otázky typu: 
Kameru si zapne ten, kdo....). Otázky můžete pokládat 
nejen vy, ale i děti. V otázkách můžete zjistit jak se
žáci cítí, jak zvládají úkoly, jak se těší do školy...
Hra Město, jméno... Jmenomesto.net je stránka, přes
kterou může hrát až 45 hráčů. Webová aplikace nabízí
24 kategorií, ve kterých mohou žáci vymýšlet slova.
Kromě klasických známých nabízí například: Země,
Řeka, Masožravec, Strom, Kniha a další..

Společně se zasmát, uvolnit se, 
S problémy jako "Jak 
zvládnout všechny 
úkoly včas? Jak zahnat
nudu?" si často žáci
navzájem  poradí lépe sami ,
než jak byste vymysleli vy.
Na vás bude jen rozproudit a
moderovat diskuzi. 

Vzájemně se inspirovat

Podpora seberozvoje 
žáků

Ukažte si navzájem své 
domácí mazlíčky, oblíbené hry,...

Třídnickou hodinu můžete zahájit
netradičně z jiné části bytu nebo žáky
přímo provést svým bytem. 

Aktivita "Co bych byl, kdybych byl... "
(zvíře, předmět, barva,…). Žáci mohou
svou odpověď třeba výtvarně ztvárnit a
přes webkameru mohou ostatní hádat.

Navázání osobního
vztahu s žáky
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