
ORGANIZACE PŘESTÁVEK  

Ve třídě jsme zavedli organizované přestávky. Máme herní přestávku — děti hrají hry nebo si hrají 
s hračkami, mobilovou přestávku a tichou přestávku — děti si mohou kreslit, svačit nebo potichu 
hrát hry. Různé přestávky se v průběhu dne střídají. 


Jak dlouho toto opatření využíváte?

Opatření využíváme již od první třídy.


Proč jste se rozhodla to využívat / co Vás k tomu vedlo? 

Je důležité aby si děti odpočinuly jinde než v lavicích a zároveň se naučily trávit čas různými způ-
soby. 


Splnilo to Vaše očekávání? 

Očekávání splněno! Děti si tvoří nové herní skupinky, učí se půjčovat a vracet hračky, nebýt lako-
mý. Při mobilové přestávce si děti fandí a tvoří zase jiné “herní kolektivy”. Při tiché přestávce je 
očekávání také splněno, především pro tiché a klidné děti je to forma odpočinku.


Jak na to reaguje dítě se sluchovým postižením?

Žákyně se sluchovým postižením si vždy upoutala pozornost svými originálními kostýmy, hrami a 
nápady. Velmi dobře vedla a vede svou partu kamarádů. Má tak příležitost rozvíjet osobnost a  
budovat kolektiv.


Jaké jsou kladné stránky opatření? 

Každé dítě si přijde na své. Děti jsou hodné a umí trávit čas. Těší se na mobilovou přestávku. Bě-
hem herní přestávky si ukazují svoje hračky. Rozdělují si “úlohy” a mluví za plyšáky. Dítě se slu-
chovou vadou si vybere svou skupinu, zapojí se se svými hračkami, upevňuje si pozici v kolektivu.


Zabírá to čas? Je to náročné? Je Vám to zcela přirozené?

Je potřeba se na to připravit a mít dostatek vlastních her, knížek, hraček. Děti nosí také své hry a 
hračky, které slouží ke hře pouze o přestávkách. 


Pomáhá to celé třídě?  

Dohodli jsme se na pravidlech - vše funguje bez problémů a každý si najde svoje. 


Proč byste to doporučila dalším kolegům a kolegyním?

Děti se učí trávit volný čas, každé dítě si přijde na své a hlavně si děti o přestávce odpočinou což 
je důležité. 
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