
Přečti si text v učebnici na straně 79-80.

Zápis do sešitu:

ŠIKANA, TÝRÁNÍ A SEXUÁLNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

Šikana (nejen ve škole)

- úmyslné a opakované ubližování spolužákovi
- tělesná (bití,…) nebo psychická (ponižování, nadávky, zesměšňování,...)
- šikanovaný žák se nedokáže bránit
- o šikanu jde i tehdy, když někdo někoho navádí (aby se např. s někým nekamarádil)
- je možné se poradit v internetové poradně nebo na Lince bezpečí
- více informací na: www.minimalizacesikany.cz nebo na www.policie.cz     

Týrání

- pokud dítě zažívá ve své rodině místo lásky a porozumění zažívá násilí, jedná se o týrání

1. tělesné týrání
• nepřiměřené bití, kopání, další fyzické útoky
• dítě nedostává dostatek jídla ke svému růstu a vývoji

2. psychické (citové) týrání
• na rozdíl od tělesného nejde vidět
• nadávky, ponižování, zesměšňování, zastrašování
• má velký vliv na další citový vývoj dítěte

Sexuální zneužívání

- zahrnuje např. mazlení doprovázené dotýkáním se na intimních místech, ukazování nevhodných  
pornografických obrázků
- takové jednání je trestné
- člověk, který sexuálně zneužívá děti, se nazývá pedofil
- nemusí se jednat pouze o dospělého, může to být i spolužák nebo jiný „kamarád“
- všechno, co se děje proti vaší vůli, není správné

Části těla, na kterých se vás dospělí nesmějí dotýkat!

http://www.minimalizacesikany.cz/
http://www.policie.cz/


DOJDE-LI K TÝRÁNÍ NEBO SEXUÁLNÍMU ZNEUŽÍVÁNÍ, JE NUTNÉ SE SVĚŘIT 
NĚKOMU, KOMU DŮVĚŘUJETE!!

TELEFONNÍ ČÍSLA, NA KTERÝCH MŮŽETE NAHLÁSIT TÝRÁNÍ, SEXUÁLNÍ 
ZNEUŽÍVÁNÍ NEBO POŽÁDAT O RADU:

158 – Policie ČR
112 – Tísňové volání
116 111 – Linka bezpečí
608 902 410 – Modrá linka
777 715 215 – Linka důvěry

Úkol: PS str. 55/1,2,3,4,5 (pokud cvičení v sešitě nenajdeš, vypracuj pracovní list – níže)



1. Vyberte jen správná tvrzení o šikaně. Nesprávná tvrzení škrtněte.

Šikana je, když:
• jeden žák ubližuje druhému
• někdo omylem shodí druhého tak, že mu teče krev z  nosu
• se někdo bojí zkoušení
• více žáků ubližuje jednomu žákovi
• někdo navádí druhé proti jednomu žákovi
• někdo ve třídě vypráví vtipy

2. Oprav věty tak, aby odpovídaly správnému řešení šikany.

Pokud mi někdo ubližuje, tak to nikomu neřeknu, protože by to pak bylo ještě horší.

Pokud mi někdo ve škole bere svačinu nebo peníze, tak si to nechám pro sebe.

Svačinu mi může vzít jen ten spolužák, který má velký hlad.

Když nikomu nic neřeknu, tak mi útočníci dají pokoj. 

O šikaně nikdy neřeknu rodičům, protože by jim to bylo líto.

3. Najdi na internetu názvy organizací, které se věnují problematice šikany, a zapiš je:

4. Vyber správná tvrzení:
• na intimních místech se mě (smí/nesmí) ostatní dotýkat
• na prohlídce u lékaře se (smím/nesmím) svléknout
• pohlazení od rodičů (patří/nepatří) mezi běžné projevy chování

5. Napiš telefonní čísla, na kterých můžeš nahlásit sexuální zneužívání.

Policie ČR: 

Tísňové volání:

Linka bezpečí:


