V rámci preventivních aktivit, které škola zařazuje do výuky, bylo s žáky 3. – 5. ročníku probráno téma: Co nemáš rád sám, nedělej druhým.
Žáci o tématu diskutovali, shlédli krátké video, které připomnělo situace s tímto tématem souvisejících, někteří vyprávěli o svých vlastních zážitcích. Na závěr děti vyplnily krátký dotazník, který shrnoval dané téma a zjišťoval porozumění dětí dané problematice.
file_0.png

file_1.wmf


www.jezkovyvoci.info
RESPEKT
MOŽNÁ TO TAK NEVYPADÁ, ALE KAŽDÝ NĚKDY ŠPATNĚ ODHADNE, CO OPRAVDU UMÍ NEBO CO ZVLÁDNE. NEBO SE STYDÍ ŘÍCT, ŽE NĚCO DĚLAT NECHCE, ABY SE MU OSTATNÍ NESMÁLI. NEBO SE TŘEBA NĚKOMU POSMÍVÁ, ŽE NĚCO NEUMÍ. V NÁSLEDUJÍCÍCH OTÁZKÁCH ZJISTÍME, JESTLI DOKÁŽEŠ SPRÁVNĚ ODHADNOUT SVOJE SÍLY A TAKY BRÁT OHLED NA OSTATNÍ. NEBOJ, NENÍ TO NA ZNÁMKY. JDE JEN O TO, ABY Z TOHO NAKONEC NEBYL MALÉR. ZAKROUŽKUJ ODPOVĚDI, KTERÉ JSOU PODLE TEBE SPRÁVNÉ. TAM, KDE NEVÍŠ, RADĚJI NEKROUŽKUJ NIC. 
1. Co podle tebe také znamená respekt?
a) můžu si dělat, co chci
b) úcta, člověk si nedovolí ublížit jinému člověku 25
c) být nejlepší za každou cenu
bez odpovědi 2

2. Co uděláš, když něco, kamarádi dělají, co ty dělat nechceš?
a) jdu do toho, i když se bojím 2
b) zkusím se vymluvit
c) na rovinu řeknu, že to dělat nechci 25

3. Když se s kamarádem z legrace perete nebo pošťuchujete a on řekne „dost”, co uděláš?
a) přestanu 27
b) dělám, že neslyším, je to jen hra
c) přidám, ať si to užije, o nic přece nejde

4. Co uděláš, když tě někdo šikanuje?
a) raději to vydržím, aby to nebylo ještě horší 1
b) svěřím se někomu dospělému 26
c) oplatím mu to

5. Co uděláš, když nějakou sportovní aktivitu neumíš, ale chceš ji zkusit?
a) začnu se ji učit 21
b) rovnou to zkusím, když to vypadá jednoduše 
c) podívám se, jak se to dělá, a pak jdu do toho 5
bez odpovědi 1

6. Co podle tebe znamená přecenění sil?
a) když jsem nafoukaný 1
b) když si myslím, že něco umím nebo zvládnu a není to tak 18
c) když něco umím a chci v tom být ještě lepší 3
bez odpovědi 5

7. Co podle tebe znamená být tolerantní k lidem?
a) přijímat ostatní bez ohledu na to, jak moc jsou podle mě jiní 12
b) umožnit ostatním, aby si mohli dělat, co chtějí 2 
c) ukazovat ostatním jejich nedostatky 5
bez odpovědi 8

8. Jak se zachováš, když ti rodiče řeknou, abys něco nedělal, protože by sis mohl ublížit?
a) nevšímám si toho, mají zbytečné obavy 26
b) poslechnu, vím, že mají pravdu
c) budu se bát, ale vyzkouším to 
bez odpovědi 1

Myslím, že by bylo velice přínosné, kdybyste si i VY rodiče se svými dětmi o tomto tématu popovídali, popřípadě „mrkli“ na výše uvedené stránky.
Marie Byrtusová

