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Mgr. Petra Šílená PhDr. Otakar Dobrotivý

1. Na hodinu bude připravena
 

třída. To znamená, že bude 

smazaná tabule, odpadky, 

které patří d
o koše, nebu

-

dou ležet libovo
lně kdekoli. 

Závěsy budou standard-

ním způsobem rozhrnuty. 

Na stole budou ležet indexy
 

s omluvenkami.

4. Mluvit ve dvoji-ci bude jen tehdy, když k tomu budu vyzván a bude to součástí vyučování.

5. Pokud jsem se v minulých 

hodinách př
íliš nesoustředil/a 

a doma se nepřipr
avoval/a a n

eu-

mím, nezaměstnávám svou nevědo-

mostí svého 
souseda či něko

ho 

vzdálenějšíh
o a zbytečn

ě na svou 

nevědomost neupozorňuji. Natož 

abych učiteli s výči
tkou v hlase 

říkal, že „se
 přeci bavím

 k věci.

6. Pokud jsem při studiu narazil na něco nejasného a nejedná se o něco, co jsme probírali před měsí-ci, zeptám se učitele v úvodu hodiny. 

7. Pokud někdo vznese 
takový dotaz a učitel 
ho zodpovídá, odpověď 
je určená všem, nejen 
tomu, kdo ho položil. 
Tak se zamezí tomu, aby 
se studenti ptali na to-
též. V naší škole probíhá 
frontální výuka.

8. Pokud někomu trvá od-pověď déle, dám mu čas a nechám ho přemýšlet a nebavím se se sousedem o čemkoli. Napovídám-li mu při procvičování, jedná se o falešnou solidaritu. Naopak mu mohu nabíd-nout pomoc po vyučování.

9. Při vyučování se so
ustře-

dím, naslouchám, nezamo-

távám si hlavu do mikiny či 

jiného svrch
ního ošacení

. 

Učiteli pak neo
dpovídám, že 

naslouchám, i když mám hlavu 

zamotanou do mikiny. Musí 

to být na mně jednoduše vidět, 

nemusím nic vysvětlo
vat.

10. Při vysvětlování 

nové látky se  

nehlásím a neptám 

na to, co je právě 

vysvětlováno.

11. Jestli něčemu nero-
zumím, přijdu po hodině 
za učitelem a zeptám 
se, kdy by na mě měl 
čas a látku mi ještě 
jednou vysvětlil v rámci 
konzultačních hodin.

13. Na učiteli nechám, jestli se jedná o větší či menší chybu, která je také v testu různě hodnocena.

3. Při hodině bu
du respekto-

vat všechny
 zúčastněné a 

to 

jak učitele, tak i
 své spo-

lužáky. To znamená, že když
 

někdo z těc
hto mluví, budu 

mu naslouchat a nebu
du se 

prosazovat 
sám. Většinou 

bude mluvit jen jeden
 člověk. 

Následky své 
nekázně musím 

statečně unést a nearg
umento-

vat iracioná
lním způsobem.

2. Na hodinu budeme připraveni i my, žáci. To znamená, že bu-deme po zvonění na svém místě, v žádném případě již mimo třídu. Na stole budou položeny pouze věci, které mám nosit na hodinu a které budu používat (učebnice, sešit, slovníček, penál s psací-mi potřebami, apod). I psychicky budu připraven na to, co bude. 

12. Abycho
m netrá

vi-

li ve š
kole d

alší h
odiny 

v pod
obě t

řídnic
kých 

ho-

din, b
udu  před

 hodi
nou, 

tj. ješ
tě v d

obě p
řestá

vky 

v blíz
kosti

 třídy
 a uvi-

dím-li, že
 se b

líží tř
ídní, 

přijdu
 do t

řídy a
 zjist

ím, 

oč se
 jedná

.p
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LES DÉPRESSIONES „J´ai la dépression.“ Au présent nous entendons 
cette phrase souvent. C´est la faute  
du stress qu´il y a les dépressiones. Mais la  
plupart des gens est de mauvaise humeur ou  
il a de mauvaise impression de leur actiones.  
Cette sort de „dépression“ est trés obsédant,  
mais innocent! Différente sorte de dépression  
peuve-être trés dangereuse. Principalement  
pour gens, qui ils ont la mauvaise psychique.

D.M.: La fin de dépressiones, parce que on 
a beaucoup d´étages. Alors ne sautez pas!!!

LES DÉPRESSIONESLES DÉPRESSIONES
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