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Přílohy 

Příloha č. 1 – Tabulka Jak to mají děti v naší skupině (Felcmanová a kol., 2015, s. 40) 

 

Příloha č. 2 – Biografie panenky Emy 

Ema Vinšová bydlí v Novém Strašecí. Je to město ležící asi 

hodinu od Prahy. To Ema ví především díky několika 

návštěvám Prahy, zejména v období Vánoc. Ema má tmavě 

hnědé delší kudrnaté vlasy, které si nerada rozčesává. Má 

snědou barvu pleti a hnědé oči. Narodila se 6. června 2011. Od 

září nastoupila do první třídy do Základní školy v Novém 

Strašecí. Ema je velice usměvavé a hravé děvče, které chvíli 

neposedí.  

Bydlí ve větším domě s mnoha okénky a velkou zahradou. 

V tomto domě nežije se svou maminkou a tatínkem, ale 

s dalšími 24 dětmi a několika vychovatelkami, kterým ale 

všechny děti říkají tety. Tety se tam střídají, ale dohromady jich je pět. Ema totiž žije 

v dětském domově, ve kterém je od svých tří let. Dětský domov se nachází nedaleko školy 

a školky. O svých rodičích Ema nic neví. V domově má však ještě mladší sestru Lindu. 

Lindě jsou teprve 3 roky. Ema má sestru velice ráda a často o ni pečuje, ale občas ji i ráda 

škádlí. V domově má menší pokoj, ve kterém je s Lindou a dalšími dvěma děvčaty – 

s Péťou a Denčou. To jsou také její dvě nejlepší kamarádky. Spolu si nejčastěji hrají 

s panenkami či jinými dalšími hračkami. Další kamarádkou Emy byla Barča, ta ovšem 
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nedávno dětský domov opustila, protože si ji k sobě vzala náhradní rodina. V domově je 

hodně i chlapců, ale Ema se kamarádí především s děvčaty.  

Pokoj má dvě okna, jsou tam čtyři postýlky, dva psací stoly a veliké skříně. Děvčata mají 

v pokoji kout s hračkami a hry. Na podlaze je šedý koberec. V pokojíčku děvčátek je žlutě 

vymalováno. Nachází se tu čtyři postele a dva psací stoly se židličkami. U jednoho stolu 

Ema vždy píše domácí úkoly nebo si maluje. Nad svou postýlkou má Ema lampičku, která 

vypadá a svítí jako měsíc. V posteli má plyšového medvěda, bez kterého by neusnula. 

Pokojíček se Emě moc líbí. Koupelny a záchody jsou společné pro všechny dívky. Jsou na 

konci chodby. Na chodbě je dalších 6 dveří do jiných pokojíků ostatních dětí. Z chodby se 

dá dále projít do velké jídelny, kde všichni společně svačí, snídají, obědvají a večeří. Paní 

kuchařka stojí v malém okénku v rohu jídelny. Kromě jídelny se v domově nachází ještě 

herna, kde je více her a hraček pro všechny děti. Probíhají zde i další aktivity, jako jsou 

kroužky (například keramický). Ze vstupních dveří se dá jít na velkou zahradu, kde je i 

hřiště. 

Co má Ema ráda: 

Ema má ráda psy a kočky. Občas přivede psa vychovatelka Marie. Ema se s ním velice 

ráda mazlí. Paní Marie je Emy nejmilejší vychovatelka. Je na ní vždy moc milá a moc 

hezky se usmívá. Ema má ráda oranžovou barvu. Líbí se jí ale také fialová a modrá. 

Nejradši si obléká šaty nebo sukýnky, těch má v šatníku nejvíce. Nosí je teď hlavně do 

školy. V domově je oblečena ale nejčastěji do pohodlných tepláků a mikiny. Ema si 

nejradši hraje na schovávanou, nejlépe v létě na zahradě. Tuhle hru mají rády snad všechny 

děti z domova. S holkami si Ema hraje ještě s panenkami. Ty má dvě a k nim i několik 

oblečků, které panenkám neustále mění. Nejoblíbenějším jídlem Emy jsou palačinky s 

jahodami. Ema má totiž moc ráda sladké. Marie jí ale vždy říká, že sladké není vůbec 

dobré na zoubky. Ty si ale Ema vždy denně řádně čistí – ráno i večer. Nerada by totiž 

přišla o zuby kvůli zubnímu kazu. Ema ale miluje i kuřecí řízek s bramborovou kaší nebo 

špagety s červenou omáčkou. Školu navštěvuje sice zatím jen krátce, ale její nejoblíbenější 

předmět je prozatím výtvarná výchova, tělocvik a potom přestávky. Největší problém jí 

dělá matematika. Emy nejhezčí den v roce je samozřejmě den jejích narozenin. Když se 

ráno probudí, všechny děti i vychovatelky z dětského domova jí v jídelně zazpívají Hodně 

štěstí. Ema si připadá velmi důležitá. Potom dostane sladký koláč nebo dortík se svíčkou, 

kterou musí sfouknout na jeden nádech. Nakonec dostane dárek. Většinou se jedná o 
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plyšáka nebo knížku. Naposledy dostala knihu s velkými písmeny Moje první čtení. Měla 

z ní ohromnou radost. 

Co si Ema přeje: 

Až Ema vyroste, přála by si být paní učitelkou. Když si hraje s panenkami, vyskládá si je 

na postel a hraje si na učitelku. Učí je psát a číst. Občas místo panenek učí i svou mladší 

sestru, tu to ale vůbec nebaví. Největším přáním je vlastnit kouzelné sluchátko, jako má 

Mach a Šebestová. To je totiž její nejoblíbenější Večerníček. Sluchátkem by si vykouzlila 

svého vlastního psa, se kterým by si mohla hrát a mohl by s ním spát i v posteli. Občas by 

chtěla začarovat školu, když se jí nechce ráno vstávat.  

Co se Emě nelíbí a co nemá ráda: 

Nemá ráda, když venku prší nebo je mlha. Má raději teplé počasí, modrou oblohu a 

sluníčko. Ema se necítí dobře, když se jí někteří spolužáci ve škole posmívají. Nelíbí se jí, 

když je někdo druhý smutný nebo pláče. Nemá ráda zelenou barvu. Její nejméně oblíbené 

jídlo je čočka a játra. Nad tím se vždy šklebí.  

 

Příloha č. 3 – Lekce 4 z učebnice My jsme svět 2 
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Příloha č. 4 – Empatické mapy žáků (vstupní a výstupní) 
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Příloha č. 5 – Komiks (Glasser, Kuhsner, 2018) 

 

Příloha č. 6 - Obrázkové karty pro porozumění emocím a rozvoj sociálních dovedností – 

přiřazení karet 
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Příloha č. 7 – Kostka emocí a hodiny emocí 

 

Příloha č. 8 – Lidská mapa emocí z lekce 9 

 

Příloha č. 9 – Přepis rozhovoru s paní učitelkou X 

Rozhovor s paní učitelkou X, který proběhl v březnu po ukončení všech lekcí s dětmi. 

Písmeni K označuje otázky, které pokládám já. Písmeno X označuje odpovědi paní 

učitelky. Odpovědi paní učitelky jsou ve stylu písma kurzíva. Otázky jsem si předem 

vytvořila, jsou označené čísly 1-11. Ty paní učitelka předem dostala k nahlédnutí, aby si 
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mohla odpovědi lépe promyslet. V průběhu rozhovoru jsem kladla další doplňující otázky, 

které nejsou označené čísly. 

K: 1. Jak byste ohodnotila metodu Persona Dolls po shlédnutí všech mých návštěv 

s panenkou? Zdá se Vám metoda užitečná, a čím? 

X: Zpočátku jsem z této metody měla velké obavy, a to z důvodu toho, že tuto třídu 

navštěvuje 11 chlapců z celkového počtu 16 dětí. Protože se jedná většinou o chlapce, kteří 

se věnují různým sportovním aktivitám jak ve škole, tak mimo ni, nevěděla jsem, jaké 

budou jejich reakce. Ale hned s první návštěvou moje obavy zcela vymizely a přístup 

některých chlapců mě i překvapil. Všichni se velmi brzy s panenkou sblížili a považovali ji 

za svou kamarádku. Na této metodě se mi líbí, že se děti učí reagovat na různé situace a 

vymýšlejí, jak se zachovat. Je dobré, že pokud se někdo ten den necítil dobře, nemusel 

mluvit, že je vedeš k tomu, aby se vzájemně naslouchaly. 

K: Čím vás přístup chlapců překvapil?  

X: Tím, že kluci se do hry zapojili zcela bez problémů. Že neodmítali přistoupit na hru 

s panenkou, i když jsou kluci a s panenkami si nejspíš nehrají.  

K: 2. Jaký vliv má na děti panenka?  

X: Po několika tvých návštěvách s panenkou se děti cítily určitě uvolněně, byly otevřenější 

než kdykoli jindy. Nebály se vyjádřit svůj názor, pocit. Zdálo se mi, že díky panence byli 

žáci i mnohem koncentrovanější, někteří ji opravdu berou a vnímají, co říká a nechají se 

do té hry vtáhnout. Především během prvních návštěv se snažili Emu také zaslechnout a 

soustředěně pozorovali, jak jí nasloucháš. Persona Dolls rozvíjí u dětí sebevyjádření, 

respekt, péči o druhé. Příběh panenky jsi situovala do dětského domova. Děti tak 

nenásilnou, citlivou a šetrnou formou poznaly, že v kolektivu dětí se nachází chlapec 

v pěstounské péči a proč ty, které považuje za své nejbližší, oslovuje teta a strejda.  Sám 

chlapec o své situaci v přítomnosti Emy zpočátku nehovořil vůbec, ale později se mnou i 

dětmi již vypravoval bez obav, v klidu. 

K: 3. Objevují se ve třídě nějaké sociální či předsudkové problémy, které musíte 

řešit?  

X: Zatím ne.  
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K: Je to dané dobrým sestavením třídního kolektivu, nebo jste pro sociální rozvoj 

něco dělala třeba již v první třídě? 

X: Je to dáno složením kolektivu dětí a rodinným prostředím. 

K: 4. Všimla jste si v průběhu doby, ve které Vás navštěvuji, změn v chování u žáků 

z hlediska hodnot a postojů?  

X: Zkvalitnila se určitě například schopnost vyslechnout toho druhého, popřípadě 

navrhnout řešení, pomoci druhým osobám v jakékoliv nouzi.  

K: 5. Spatřila jste propojení metody s reálným chováním dětí ve škole mimo mou 

přítomnost? Kde ano, popřípadě kde ne?   

X: Myslím, že kdyby se objevilo nějaké nefér chování vůči jim samým nebo některému ze 

svých spolužáků, či cizí osobě, budou vědět, jak se zachovat. Ale například nyní jsem řešila 

situaci, kdy jeden ze žáků navedl ostatní, aby se s jedním z chlapců ostatní nebavili. 

Jednalo se o spor při hře během přestávky. V ranním kruhu, kde toto vyšlo najevo, jsme vše 

společně s dětmi prohovořili, vysvětlili negativní chování chlapce, někteří navrhli řešení a 

kluci si nakonec vše mezi sebou sami vyříkali a udobřili se. 

K: 6. Domníváte se, že další obohacující metody a aktivity kromě návštěv s Emou 

byly pro žáky přínosné? Čím? 

X: Určitě ano. Návštěvy rozvíjely ve větší míře komunikační kompetenci, žáci se navzájem 

poslouchali a nebáli se vyjádřit. Proto navrhovali také více řešení v diskuzi. Kromě toho 

další aktivity probíhaly na koberci, v lavicích i různě po třídě. Střídala jsi také smysly, 

kterými žáci vnímali příběh, měli možnost shlédnout videa, četla jsi příběhy nebo jste 

diskutovali nad fotografiemi. I formy práce se různě obměňovaly, střídala jsi skupinovou 

práci, individuální práci i práci společnou. To mělo za následek, že se určitě měli možnost 

zapojit všichni a i ti, co mají problém s udržením koncentrace. 

K: 7. Zařadila byste metodu i další aktivity do vlastní výuky?  

X: Pokud bych tu možnost měla, určitě ano. Ráda ji doporučím i kolegyním na naší škole i 

z jiných škol. 

K: 8. Do jakých předmětů byste takové povídání vkládala?  



14 

 

X: Určitě do hodiny prvouky, čtení nebo třídnické hodiny, kdy bych řešila nějaký problém. 

Nebo právě do ranního kruhu, kdy si s dětmi povídáme o tom, co prožily o víkendu, či jak 

prožily minulý týden nebo pokud by se chtěly s nějakým problémem přímo svěřit. 

K: 9. Podařilo se mi prohloubit vztah mezi dětmi a panenkou během těch několika 

návštěv? Čím myslíte, že je to způsobené?  

X: Děti se na každou další návštěvu panenky Emičky těšily víc a víc.  Při každém loučení se 

ptali, kdy zase Emu uvidí. Když jsi přicházela bez Emy, byli smutní. Zpočátku například se 

loučily pouze několika slovy, později panenku braly za ruce, chovaly, hladily po vlasech a 

objímaly. Dokonce jeden z chlapců po několikáté návštěvě na rozloučenou dal pusu 

panence, ale to je i tím, že se jedná o chlapce velmi citlivého, který jako maličký přišel o 

matku a spolu s otcem ho vychovávají prarodiče. Opravdu ji děti považovaly za jednu 

z nich.  

K: 10. Myslíte si, že odpovědi na mé či panenky otázky byly upřímné, nebo spíše děti 

odpovídaly tak, jak si myslí, že je žádoucí?  

X: Určitě většinou děti odpovídaly upřímně, to je dáno asi i ještě jejich věkem. 

K: 11. Měla byste pro mě radu, jak návštěvy ještě vylepšit, aby byly účinnější?  

X: Určitě bych ráda využila návštěvu panenky například při pobytu dětí na škole v přírodě, 

na školním výletě, v zájmovém kroužku, projektovém dni. Pokud by se ve třídě nacházelo 

více chlapců než dívek, možná bych zvolila panenku – kluka nebo alespoň to, aby měla 

dívka některé klučičí zájmy – hrála fotbal, měla bratra.. 

Příloha č. 10 – Přepis videa z lekce 5 

Jedná se o přesný popis lekce 5, kde děti nejprve popisují emoce pomocí karet Emoce - 

karty pro porozumění emocím a rozvoj sociálních dovedností od nakladatelství Pasparta. 

Následně k jednotlivým emocím přiřazují situační karty ze stejné sady karet, svá tvrzení 

argumentují a porovnávají. Pro pojmenování jednotlivým žáků a jejich tvrzení jsem 

přiřadila náhodná písmena. Své otázky nebo názory označuji písmenem K. 

K: Přinesla jsem vám takové karty, o kterých jsem se zmiňovala již minule. Naposledy 

jsme si říkali o pocitech. Tady na kartách, kterých je deset, je vždy vyjádřený nějaký pocit. 
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Budu vám ukazovat jednotlivé karty a byla bych ráda, pokud bychom je společně 

poznávali. Co je tohle za pocit? Jak se asi cítí? 

Hromadně: Skvěle! Vesele! 

K: Skvěle, vesele, hmm…super! 

F: Nádherně! 

A: Je prostě strašně veselej! 

H: Je rád, jako by měl ten největší zážitek. 

F: Je rád, že našel přítelkyni. 

E: Třeba jede někam na výlet. 

D: Je rád že žije! Ještě že mě maminka chtěla. 

K: Třeba ano, můžeme být rádi za každý krásný den. A jak jste říkali, že je veselý a 

šťastný, jak jste to poznali? 

Hromadně: No protože se usmívá! 

E: Má zvednuté ruce. 

F: Jakoby říkal JUPÍ! 

K: Nebo jako by říkal hurá, mě napadlo. Ukážu vám druhý obrázek. 

G: Ten je naštvaný, cítí se hnusně. 

H: Mračí se! 

D: Je to holka, má mašličku. 

F: Je smutná, že od ní odešel přítel.  

K: Podívej se na další kartu. Myslíš, že se cítí smutná? 

Hromadně: Ne, je naštvaná. 

K: A jak jste to poznali? 
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D: Je červená. (diskuze o barvách, které nám připomínají pocit vzteku) 

A: Má zaťaté pěsti. 

H: Má takové oči a pusu tak. 

E: Mračí se, má tak oči. 

K: Hmm, tak jsme říkali, že má zaťaté pěsti, mračí se, je naštvaný. A co další karta? 

Hromadně: Smutný. 

K: Je smutný? 

H:  Je mu zima asi. To vypadá, že se klepe a ještě je za ním ten led (modrá barva karty) 

D: On se klepe strašně. 

K: Mě napadlo ještě něco, kdy se klepete? 

A: Strach, má naježené vlasy! 

K: Ano, výborně, někdy se říká, že se klepe/třese strachy. Slyšeli jste to? 

A: Ano, třeba při hororech. 

…(diskuze o hororech, kdo se dívá, nedívá, bojí, nebojí, zakrývá si oči, zalézá si pod 

peřinu).. 

K: Další karta. 

Hromadně: Je smutná! 

D: Je to holka! Vidíš tu mašli. 

Ostatní: To je jedno, jestli je to holka nebo kluk. 

E: Teče jí slza. 

F: Je smutná, že ji vyhodili z domu nebo ji opustil přítel. 

D: Chudák, bude bez domova. 

G: Že se jí smějou kamarádi. 
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E: Je smutná, že nedostala najíst. 

K: To nevíme, co se jí stalo, můžeme si jen domýšlet, proč je smutná, co se jí stalo. A 

pamatujete, takhle asi byla smutná i Evička z videa, které jsem vám pouštěla, pamatujete? 

Jaký je opak smutné? 

Hromadně: Veselé! 

D: A to je tahle karta. 

K: A u té veselé, říká o tom něco i ta barva té karty? 

Většina: Ano, je žlutá. 

C: Moc ne, protože veselá je spíš zelená barva. 

K: Každý to cítí jinak, to je v pořádku. Někdo tady minule podtrhával žlutě, když se cítil 

vesele, jako sluníčko. Já bych třeba ke štěstí přiřadila i růžovou. Tak další karta. 

E: Zase se bojí, má strach. 

A: Třeba se koukal na horor a teď z toho má noční můru. 

K: A když dám teď obě karty, které jsme označili jako strach vedle sebe, který je horší? 

Neshodli se. 

K: Hm, každý to může cítit jinak, někdo ukazuje na toho, jiný na toho druhého. Mně třeba 

tato karta připomíná ještě třeba stud. Dobře, tak další karta. 

B: Diví se. 

D: Dělá takhle: ,,ooooo‘‘ (přitom se tak i tváří a má otevřenou pusu) 

K: Ano, to by mohl být údiv. 

A: Třeba, že viděl něco, co ještě předtím nikdy neviděl. 

(většina dětí si výraz zkouší společně s citoslovcem) 

K: A má trochu červené tváře, to by taky mohlo znamenat něco. 

E: Třeba něco ztratila a diví se nebo někdo něco ztratí a on to najde, nebo se stydí. 
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G: Tak to takhle vůbec nevypadá. Já si myslím, že něco spadlo a on se tomu diví. 

K: Ano, máš pravdu, to by mohlo být, jako že se lekl, viď? Tak další karta. 

Hromadně: Veselý, má radost. 

 K: Kdybychom zase porovnali dvě karty s radostí, co byste řekli? 

G: To je kluk a to je holka. 

D: Tenhle má větší radost. 

K: Asi ano, tenhle je spokojený, ale ten druhý má opravdu velkou radost. Co další karta? 

F: Fůj, on se šklebí 

B: Připomíná mi Grinche. 

K: A co cítí? 

E: Třeba něco kyselého snědl, třeba citron. 

Já: Takže takový odpor? 

G: Že se mu něco nelíbí, nechutnost. 

K: Tak máme poslední dvě karty. 

Hromadně: Naštvanej. 

D: Ale víc je ten druhý, tenhle je jen takový nabručený. 

G: Že se na někoho zlobí. 

A: Je to třeba táta a jeho syn ho neposlechl, a nebo dostal špatnou známku. 

G: A ještě je tam jeden rozdíl mezi nimi, jeden je kluk a druhý holka. 

D: Holka je víc nabručená. 

K: A poslední karta. 

Hromadně: Stráášně smutný. 
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H: To je něco jako tahle karta smutná. 

G: Tenhle je víc smutný. 

K: A jak jste to poznali? 

G: Protože má dvě slzy. 

F: Tenhle se i třepe. 

K: On se úplně chytá za hlavu, přijde mi úplně zoufalý, zoufalství, beznaděj. Na té druhé 

má trochu jakoby naději, ale tenhle je úplně ztracený. 

G: Podle mě něco shodil a úplně se bojí, že to musí říct rodičům. 

K: Teď tady mám další karty, na kterých jsou postavy v různých situacích na obrázku. 

Dám karty doprostřed a každý si postupně vezme jednu kartu a budeme přiřazovat 

k pocitům, jak se ta osoba na obrázku asi cítí. Já vám to předvedu a vezmu si první kartu. 

Nejprve se na obrázek všichni podíváme a popíšeme situaci. Tady je holčička, která chce 

zmrzlinu, ale maminka jí říká ne. Ona se mračí. Přiřadím to sem, ale někdo by to mohl 

přiřadit i sem, to je na každém z vás. 

C: Ta holka tomu klukovi zbořila hrad. 

A: Ale možná ani neví, že se to děje, protože má sluchátka. 

K: A mně by zajímalo, jak se ten kluk cítí? 

D: Nenapovídejte mu, to je Vojty karta. 

C: Naštvaný. (přiřazuje kartu) 

K: Ano, někdo by to mohl přiřadit i sem, každý to vidí jinak. 

A: Přece se hned takhle hodně nenaštveš, když ti někdo zboří hrad z písku, taky bych to 

přiřadil sem. 

B: Je nějaké dítě někde vysoko, na laně a bojí se. Asi se bojí výšek, já se taky bojím výšek 

a dal bych to sem. (přiřazuje kartu) 

Ostatní souhlasí. 
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H: Dva pomlouvají tohohle. Ten se cítí smutně takhle. (přiřazuje kartu) 

B: Možná se cítí i vyděšeně. 

A: Já bych to teda přiřadil stejně. 

D: Ale to je jeho karta, on se rozhodl. 

G: Udělal něco zlého a je naštvaný. 

K: Co ta maminka mu tam chce dělat? 

E: Asi mu chce dát trest. 

K: Trest? Podívejte se na ten výraz maminky. 

D: Ne, ona mu chce dát pusinku, ona má tu pusu takhle (předvádí vyšpulené rty). 

G: On se cítí jako už dospělý. 

K: Hm, už se cítí velký a nechce, aby ho máma pusinkovala, a co tedy dělá? Jak se cítí? 

G: Já nevím, jestli tohle (naštvaný) nebo tohle (nechutenství). (přiřazuje k nechutenství) 

F: Kluk dostal dárky a má velkou radost. (přiřazuje) 

Všichni souhlasí…jupí, hurá 

E: Fůj, on nechce něco, co mu dává ta maminka, nějaké jídlo. (přiřazuje) 

A: Holka je smutná, že ji třeba umírá děda nebo tatínek, ale může se třeba zachránit, je 

v nemocnici a ona je teď smutná, že je mu špatně. Já bych to dal asi sem, protože může mít 

ještě nějakou naději. (přiřazuje) 

D: Tenhle kluk vidí, jak odjíždí tahle holka a on je smutný, že odjíždí, že se asi stěhuje.  

E: Nebo na výlet jede. 

G: Na výlet nepojede s pračkou. 

K: Tak si představte, že máte nějakou kamarádku a ta se odstěhuje někam daleko do jiného 

města. Tak jak byste se cítili? 
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D: Mně přijde, že je smutný, tak bych to přiřadila sem. 

A: Já s tím taky souhlasím, ale asi bych to dal sem. 

K: Tak já zase. Tady je chlapec, je v posteli, je tam tma a myslím si, že se bojí, bojí se tmy 

a bubáků. Přikrývá si hlavu peřinou a dala bych to sem nebo sem.  

A: Já myslím, že z toho má takovýto větší strach. 

(Názory se zde různí, ke kterému strachu to přiřadit) 

K: Já to přiřadím sem, protože bych řekla, že se klepe strachy pod tou peřinou. 

C: Je rozčílený. Stavěl kostky a pak si je rozbil. (přiřadí) 

A: Já bych to taky přiřadil na to maximální rozčílení. Teď ty, ukazuje na žáka B. 

B: Jsou tam holka a kluk a rozdělují se o preclík. Cítí se spokojeně. (přiřazuje) 

K: Je dobře, že se lidé dělí o věci? 

G: Ano! Třeba i s bezdomovci. 

H: Tady je kluk, co nechce dělat domácí úkoly. 

K: Zkuste se ještě jednou podávat na ten obrázek. 

A: Já už vím. Že dostal ve škole nějaký trest, že musí třeba 50x napsat něco. 

K: Třeba dostal i špatnou známku z testu. 

H: Já bych to dal sem, cítí se smutně. 

K: Já v tom třeba vidím jak smutek, tak ale i strach, co na tu známku řeknou doma. 

A: Nebo i vztek. 

G: Tady toho kluka někdo třeba šikanoval. (překvapil mě ten výraz) 

A: Joo! Ty větší si vždy ve škole dovolujou na ty mladší. 

K: Ano, to vypadá na šikanu. Co vy si o ní myslíte? Je správná? 
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E: Ne! Oni ty starší pak učí ty mladší se tak chovat, ošklivý věci, kraviny. Pak se bude tak 

chovat ve škole nebo k rodičům. 

A: A ten mladší si z toho vezme vzor a taky to třeba pak jednou bude dělat. 

K: Ani nemusí být vždy starší a mladší. Šikana se děje i mezi vrstevníky v jedné třídě 

třeba. Taková šikana může být třeba i slovní, že někomu nadávají, ponižují ho. Proti takové 

šikaně musíme něco…. 

Všichni: Dělat! 

K: A co byste dělali? 

E: Zavoláme rodiče, někoho dospělého, nebo bych zdrhnul. 

F: Já bych utíkal a řval bych pomoc. 

A: Prostě bych to prásknul. 

D: Mámě, ředitelce nebo učitelce. 

G: Přiřazuje obrázek. 

F: Houpe se a je šťastný. (přiřadí) 

E: Dvě holky jsou rádi. 

K: Ale jedna bude asi starší. 

A: Jedna bude máma. 

K: Ano, může to být máma, teta, sestra, sestřenice. 

F: Já bych to dal sem. 

B: Já bych to dal sem, protože to není úplně taková ta velká radost, ale jen spokojenost. 

A: Tady pro něj máma má dárek a on je natěšenej, protože neví, co to je, a těší se na to. Je 

to třeba dárek za vysvědčení nebo něco. Je zvědavý. To je těžký, kam to přiřadit, je tam víc 

pocitů. Dal bych to sem, protože se diví. 

D: Holčička je smutná, že jí umřela myška. Není až tak moc smutná, tak bych to dala sem. 
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A: Já bych to teda dal sem, protože já bych byl hodně smutný a tu myšku už neoživí. 

K: Tady je holčička, která si hraje na louce. Má lupu a zkoumá motýla. Je zvědavá, co na 

něm objeví, ty skvrnky a barvy. Je spokojená, ale je i zvídavá. Přiřadila bych to sem. 

D: Má i tu pusinku do takový kuličky. 

C: Je naštvaný! Prohrál ve hře Člověče nezlob se. 

A: Neumí prohrávat, musíme umět prohrávat, to je špatně. 

C: Dal bych to sem, protože je hodně naštvaný. 

K: Tak děkuji, karty jsme přiřadili.  
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Příloha č. 11 – Ukázka odpovědí v učebnici My jsme svět 2 během lekce 9 
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