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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen 
pro práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu Výchova 
ke zdraví, ročníku devátém. Je součástí tematického 
okruhu Zdravý styl života a sociální rozvoj. 

 Materiál je určený pro opakování a procvičování 
učiva, žáci pracují s internetem 

 Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
Čábalová D., Šebková J.,Marková H., Občanská 
výchova 9, Rodinná výchova 9, Fraus, Plzeň, 2006 

 Vytvořeno 26. února 2012 

 



Pokuste se napsat cokoli, co vás napadne 

ke slovu šikana 

 

šikana 



Vyhledejte na internetu, co toto slovo znamená. 

Spojte následující pojmy 

kyberšikana 

mobbing útočné chování 

agresivita 

šikana na pracovišti 

ostrakismus 

vyloučení jedince z kolektivu 

šikana přes elektronické prostředky 

Jakékoli chování, jehož záměrem je 

ubližovat, ponižovat.   

Setkali jste se ve svém okolí s šikanou?  

Jak jste poznali, že se jedná o šikanu? 

http://www.google.com/


Z následujícího odkazu získáte základní informace o 

šikaně. Po přečtení vypracujte uvedené úkoly. 

 Doplňte tabulku 

TYPY AGRESORŮ – TEN, KTERÝ ŠIKANUJE 

Oblíbený v kolektivu, humorista, šikanuje 

pro pobavení 

Primitiv, problémy s chováním, agresivní, 

zastrašuje ostatní 

Chování je velmi dobré, slušný,šikanuje 

bez přítomnosti svědků, skrytě 

„Vtipálek“ 

„Hrubián“ 

„Elegán“ 

http://www.policie.cz/clanek/preventivni-informace-sikana.aspx  
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Může být šikana považována za trestný čin? ANO NE 

Kdo obvykle nebývá obětí šikany? 

Fyzicky slabé dítě Dítě jiné barvy pleti 

Tělesně zdatný  

a agresivní jedinec  

s kázeňskými problémy 

Proč je šikana tak závažný problém? 

Kam se může šikanované dítě obrátit pro pomoc? 

Otázky k zamyšlení 

Konec prezentace 



 Správně 

 

Zpět na otázky 

Úmluva o právech dítěte zaručuje všem dětem ve škole 

bezpečný pobyt bez jakéhokoli násilí, napadání, zastrašování. 



Špatně 

 

Zpět na otázky 



 Správně 

 

Zpět na otázky 



Špatně 

 

Zpět na otázky 



Zdroje 

 Všechny obrázky jsou dostupné na www.office.microsoft.com 

 

 

 

 

http://www.office.microsoft.com/

