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 Pozitívne emócie  

Aká najvtipnejšia udalosť sa 

stala vo vašej triede, na ktorej 

ste sa všetci spoločne zasmiali? 

Zaujatie činnosťou, silné 

stránky..  

Povedz, o čom by si sa chcel 

dozvedieť viac? Po čom 

túžiš? Čo túžiš spoznať? 

Vysvetli prečo. 

Pozitívne vzťahy  

Akými troma  pozitívnymi 

slovami by si opísal 

triedu? 

Zmysel  

Ak by si mohol dať svetu 

(triede) jeden darček, čo 

by to bolo? 

Úspech  

V čo dúfaš na budúci rok? Čo 

by si chcel aby ti priniesol? 

Empatia 

Čo si vážiš na osobe vedľa 

teba? Prečo? 

 

Emocionálna inteligencia 

Uveď príklad, kedy niekto 

z triedy pozitívne a vnímavo 

zareagoval v ťažkej situácii? 

Kreativita 

Ak by ste mali vymyslieť 

novú triednu tradíciu, čo 

by to bolo? 

Rozhodovanie 

Aké dobré rozhodnutia si 

urobil v tomto roku? A čo ti 

to prinieslo? 

Starostlivosť 

Kto bol z triedy tohto roku 

najviac nápomocný? 

(pomáhal, posielal úlohy, 

spolupracoval...) 

Odpustenie 

Spomeň si na situáciu, keď ti 

niekto odpustil a ako ti to 

pomohlo?  

Vďačnosť 

Za čo si tohto roku najviac 

vďačný? 

Zvedavosť a záujem 

Koho z triedy by si chcel 

spoznať viac a prečo? 

Ciele 

Čo si myslíš, kto z triedy 

dosiahol svoj cieľ, vysvetli 

to a povedz čo si na ňom 

vážiš. 

Formovanie charakteru 

Vyber si tri osoby z triedy a 

povedz aké dobré vlastnosti 

na nich vidíš? Aké sú ich silné 

stránky podľa teba? 

Tímovosť 

Spomeň si na situáciu kedy sa 

ukázala vaša tímovosť.  

Optimizmus 

Na čo sa najviac tešíš 

budúci rok? 

Sebapoznanie 

Povedz dve svoje silné 

stránky a uveď ako ti 

pomáhajú.. Zároveň 

povedz ako tieto silné 

stránky ovplyvňujú ľudí 

okolo teba.   

Flow 

Kedy si naposledy stratil 

prehľad o čase? Čo si robil? 

(nie počítačové hry a 

pod...) 

Vytrvalosť 

Kto z triedy je podľa teba 

najviac vytrvalý? Kto vie dobre 

prekonávať překážky? 

Nevzdáva sa? Prečo si to 

myslíš? 

Sebaovládanie 

Kedy si sa naposledy ovládol a 

ako ti to pomohlo? 

Nadšenie 

Kto je z triedy vždy plný 

energie, nápadov a chuti 

niečo robiť?  

Motivácia 

Kto z triedy je najviac 

motivovaný  niečo 

dosiahnuť? A prečo? 

Nastavenie mysle 

Spomeň si na nejaké svoje 

zlyhanie. Čo ťa to naučilo? 

Akú lekciu ti to dalo? 

Zmysel  

Ak by si mohol nechať odkaz 

na bilboarde, ktorý by videlo 

milión ľudí –čo by si napísal? 

 


