
 www.cedu.cz 

 PRÁCE SE TŘÍDOU - NEDOKONČENÉ VĚTY 

 Iden�ta: 
 Můj nejoblíbenější… je… 
 Kdybych měl jediné přání,… 
 Jsem nejšťastnější, když… 
 Otázka, kterou si v životě kladu, je… 
 Rozzlobím se, když… 
 Cí�m se nejdůležitější, když… 
 Když jsem smutný,… 
 Když se polekám,… 
 Poleká mě, když… 
 To, co chci, ale bojím se o to požádat, je… 
 Cí�m se statečný, když… 
 Cí�l jsem se statečný, když… 
 Miluju… 
 Vidím se jako.. 
 Věc, kterou dobře umím, je… 
 Mám starost o svůj… 
 Mou největší přednos� je… 
 Často myslím na… 
 Kdybych byl dospělý,… 
 Kdybych byl malé dítě… 
 Rád fantazíruju o… 
 Myšlenka, která se mi stále vrací, je… 
 Když se rozzlobím… 
 Nejlepší je na mně… 
 Nejhorší je na mně… 
 Nesnáším… 
 Potřebuju… 
 Jsem zvědav, jestli… 
 Vsadím se… 
 Cí�m se jako táta/máma, když… 
 Nejlepší práci odvedu, když… 
 Moje tělo je… 
 Můj obličej je… 
 Necí�m se dobře, když… 
 Nejvíc se bojím mluvit o… 
 Nechci… 
 Bojím se… 
 Kéž bych měl tu odvahu a… 
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 Propojenost: 
 Lidé jsou… 
 Mí přátelé jsou… 
 Dobrého přítele ze mě dělá… 
 U přítele hledám… 
 Mí rodiče… 
 Můj bratr/sestra… 
 Ostatní lidé mi dodávají pocit… 
 Starší lidé jsou… 
 Mladší lidé jsou… 
 Přál bych si, aby lidé.. 
 Kéž by má rodina… 
 Mám rád lidi, kteří… 
 Nemám rád lidi, kteří… 
 Věřím… 
 Cením si… 
 Mám přátele mezi… 
 Můj nejlepší přítel… 
 Můj učitel… 
 Kéž by můj učitel… 
 Ostatní žáci ve třídě… 
 Dívky… 
 Chlapci… 
 Lidi se mi přiblíží, když… 
 Dělat si z lidí legraci je… 
 Když si ze mě utahují… 
 Když mi někdo řekne, že jsem oblíbený.. 
 Jsem oblíbený, protože… 
 Lidi si o mně myslí, že… 
 Myslím si, že… 
 Koho bych rád lépe poznal, je… 
 Pro svoji matku dělám… 
 Pro svého otce dělám.. 
 Potěší mě, když o mně někdo řekne, že… 
 Kéž bych řekl… 
 Ve třídě přestanu mluvit, když si představím, že… 
 Nesnáším… , protože… 
 Oceňuji… 
 Požaduji… 
 Předs�rám, že jsem… , ale za�m jsem… 
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 Sebevědomí: 
 Umím dobře… 
 Zlepšuji se v… 
 Umím… 
 Jsem hrdý, že… 
 Pozornost lidí získám… 
 Prosadím svou tak, že… 
 Mou nejsilnější stránkou je… 
 Ostatní mě chválí, když… 
 Nejmocnější člověk, kterého znám, je… 
 Lidé mě respektují, když… 
 Chci být schopen… 
 Chci být silný, abych… 
 Vedoucí osobnos� jsem byl, když… 
 Ostatním můžu pomoct, aby.. 
 Naučil jsem někoho… 
 Potřebuju pomoct s… 
 Učím se… 
 Cí�m se skvěle, když… 
 Mám sílu na to, abych… 
 Dokázal jsem rozdělit… 
 Když se lidi snaží mít nade mnou navrch… 
 Nejsem rád, když mi lidé pomáhají s… 
 Lidi mě nepřinu�… 
 Mívám problémy, když… 
 Nebojím se… 
 Věc, kterou dnes umím udělat, ale loni jsem ještě neuměl… 
 Když chci, aby rodiče něco udělali… 
 Mám problémy, když zacházím s… 
 Když ode mě lidi očekávají příliš, cí�m, že… 
 Uskutečnil jsem… 
 Když chci, můžu… 
 Když se mnou lidi souhlasí, cí�m, že… 
 Silní nezávislí lidé… 
 Kdybych byl učitelem… 
 Kdybych byl psychologem… 
 Kdybych byl spisovatelem… 
 Kdybych doplňoval zboží v Makru… 


