
5. TŘÍDNICKÁ
HODINA/KOMUNITNÍ KRUH
Na začátek výuky, příp. i na konec výuky je vhodné zařadit aktivity

sdílení. Ptejte se dětí, jak se cítí, co se jim daří, nedaří, co se jim

dařilo doma, s čím měly obtíže. Ptejte se, co potřebují, co by chtěly,

co by si přály. Projev opravdového zájmu o dítě představuje nohdy

základ pro úspěšný učební proces. Respektujte, pokud se dítě do

aktivit sdílení nechce zapojit. Nabídněte dětem, že si mohou

popovídat také individuálně s vámi nebo s výchovným poradcem,

školním psychologem.

4. EMOCE
Můžete očekávat nejrůznější spektrum emocí: radost ze shledání;

pohodu; nechuť, že musí znovu do školy; strach ze známkování;

úleva, že některé prohřešky jsou zapomenuty; nejistota, co bude

dál; únava z dlouhotrvající intenzivní blízkosti v rodině; stres;

výčitky, co nezvládli; obavy z činností, které nejsou bezpečné

(shlukování lidí); šok z prožitých traumat... Je dobré je nechat

proběhnout – tak, aby nebyl nikdo ohrožován (vztek, hněv). Mluvte

o emocích – lze využít techniku semafor, karty emocí aj.
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3. OČIMA DĚTÍ
Zkuste si představit, jak situaci vnímají děti. Žádná reakce není

špatná. Jde o nestandardní situaci, mohou se objevit nestandardní

reakce (dětí i naše).

1.  POSTAREJTE SE O SEBE
Když budete v pohodě vy, děti budou také. Dostatečně se vyspěte,

odpočívejte, zdravě jezte, hýbejte se, mluvte s ostatními, sdílejte

své obavy a pocity. Přemýšlejte, co potřebujete, co vám pomáhá.

 
ZVLÁDNEME TO ;-)

rozsypalova@zsmlynska.cz, tel. 605012759

2. ORGANIZACE
Promyslete si, co jde realizovat, s čím by mohly být obtíže.

Jak budete postupovat, když se stane…
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7. JISTOTA/UKOTVENÍ
Připravte třídu tak, jak byla před karanténou, případně ji krásně
vyzdobte, aby se v ní děti cítily dobře. Pokud jste měli nastavená

pravidla třídy, své rituály, pokračujte v nich. Případně se můžete

domluvit na nových. Mluvte s dětmi o tom, co se bude dít, jak bude

výuka probíhat, co je čeká.

8. SPOLUŽÁCI
Pokud do školy nepřijdou všichni, naplánujte krátké online setkání i

s těmi, co jsou doma; po telefonu, přes videohovor, alespoň je 

s dětmi pozdravte. Můžete jim napsat dopis. Tímto jednáním je

ujistíte o tom, že jsou také součástí naší třídy a že s nimi počítáte.

10. PŘIPRAVME SE, ŽE…
Děti možná budou chtít: sdílet, ventilovat emoce, vítat se, budovat

či ověřovat vlastní pozici ve skupině, legalizovat navázané virtuální

přátelství, ukázat naživo to, co zažily online, neprozrazovat nic 

z toho, co zažily, nebo také nemusí chtít nic, protože se jich situace

výrazněji nedotkla.

6. ČAS A ENERGIE
Stanovte si, kolik času a energie chcete nabídnout jako individuální

pomoc; mnohé děti ji budou potřebovat; a nemůžeme pomoct 

100 % všem. Nebojte se oslovit kolegy či odborníky o pomoc, 

aby vás situace nezahltila. Není to projev slabosti, ale profesionality..

 
ZVLÁDNEME TO ;-)

rozsypalova@zsmlynska.cz, tel. 605012759

9. RODIČE
Komunikujte i s rodiči. Také oni potřebují ujištění, že o jejich dítě 

i o ně máte zájem. Krizový stav se podepsal na fungování mnohých

rodin. Zvláště negativní prožitky ovlivňují také proces učení.


