
ŠIKANA OČIMA ŽÁKŮ - BULLYING THROUGH  

THE EYES OF STUDENTS 

Práce za leden. 



 •Krátkými otázkami jsme zjišťovali, jak si vysvětlují žáci 
pojem šikana, jestli se s ní setkali a jak s ní pracovat.

Zde přinášíme nejčastější odpovědi.

•With short questions, we were finding out how 
students explain the concept of bullying, whether they 

encountered it and how they work with it.
Here are the most common answers.

Co je šikana? What is bullying?
• záměrné a opakované chování, jehož cílem je ublížit, ohrozit, 

zastrašovat či ponižovat jiného člověka, případně skupinu lidí

• násilí, ponižování

• fyzické nebo psychické napadání, omezování osoby nebo lidí

• bezdůvodné obtěžování, urážení a napadání osob

➢intentional and repeated behaviour aimed at harming, threatening, 
intimidating or humiliating another person or group

➢violence, humiliation

➢physical or mental assault, restraint of a person or people

➢unjustified harassment, personal insult and assault



 Zažil jsi šikanu? 
Have you experienced bullying?

- pouze 3 procenta z dotázaných ano
- only 3 percent of respondents yes

Viděl jsi šikanu u někoho ze spolužáků?
Have you seen bullying by any of your classmates?

- pouze 3 procenta z dotázaných ano
- only 3 percent of respondents yes

Jak reagovat na šikanu? 
How to react to bullying?

• probrat to s dospělou osobou, poradit s rodiči, učiteli

• pomoct šikanovanému, zastat se ho

• pokud jde o kyberšikanu, nebát se to probrat s dospělou osobou, 
které věřím

➢discuss it with an adult, consult with parents, teachers

➢help the bullied, defend him/her

➢when it comes to cyberbullying, don't be afraid to discuss it with an 
adult you trust



 Komu by ses svěřil? 
Who would you confide in?

- rodičům, sourozenci, učiteli

- kamarádům

- osobě, které důvěřuji 

➢parents, siblings, teachers

➢friends

➢a person you trust



Práce za únor. 



Práce za březen.  



 ANGRY, SAD  LOVE, HAPPY 


