
1) Přečtěte si následující text. Jaké poučení si můžete z tohoto příběhu vzít? 
Znáte situaci, kterou by podobný přístup pomohl vyřešit? Pokuste se vyjádřit 
svůj názor nebo zkušenost několika větami. 
 
Možné otázky k diskusi: 
 
Nechali jste se někdy svými spolužáky vyprovokovat? K čemu? Proč? Jakým způsobem? 
Provokujete někdy vy své kamarády? K čemu? Proč? Jakým způsobem? 
Odkládáte řešení problémů „na jindy“? 
Je lepší řešit problémy hned, nebo řešení odložit na později, až se vám bude chtít? 
Znáte ze svého okolí někoho, kdo se vůbec ničeho nebojí? 
Stydíte se přiznat, že máte strach? 
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Tento příběh vypráví o mladíkovi, který se učí být kouzelníkem. Jmenuje se Ged. Jednou 
se nechá vyprovokovat závistivým spolužákem k měření sil. Nechce se nechat zahanbit a 
vychloubá se, že svou kouzelnou mocí vzkřísí krásnou pannu, která je tisíc let pohřbena 
na dně moře. Obrovskou sílu, kterou uvolní, ale nezvládne. Svět se roztrhne a ven 
unikne Stínová příšera.  
Ged musí před příšerou, kterou vzkřísil svou pýchou, utíkat. Bojí se, že ho zničí. Nakonec 
si ale uvědomí, že útěk k ničemu nevede – aby nad příšerou zvítězil, musí se jí postavit. 
Postaví se jí tváří v tvář a pojmenuje ji. Tím se osvobodí. Osvobodí se od strachu, který 
je součástí každého z nás. Uštve nás a polapí, když se mu nepostavíme tváří v tvář. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Po přečtení níže uvedených informací a definice se pokuste se skupinou 
spolužáků najít konkrétní situaci, popsat vlastní zkušenost či zážitek, který by 
se dal slovem šikana pojmenovat. 
 
Slovo šikana (šikanování) pochází z francouzského slova chicane, což znamená 
zlomyslné obtěžování, týrání či pronásledování. Šikana je zvláštní případ agrese (násilí). 
Oběť šikany je obvykle slabší a bezbranná. Šikanou tedy není rvačka nebo hádka stejně 
silných jedinců, ale například opakované posměšky vůči slabšímu dítěti nebo ošklivé 
poznámky o jeho rodině. Za šikanu považujeme záměrné a nevyprovokované užití 
síly jedním dítětem nebo jejich skupinou s cílem opakovaně způsobit bolest, 
poškození nebo tíseň jinému dítěti. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Dopište věty tak, aby dávaly smysl. O jednotlivých výrocích diskutujte se 
spolužáky. 
 
Když je někdo osamocený a neoblíbený, tak ……………………………… 
Můj kamarád je zlomyslný a já ………………………………………………….. 
Když někoho vystraším, …………………………………………………………….. 
Šikana je chování, jehož záměrem je ……………………………………….. 
Šikany se dopouštějí ………………………………………………………………….. 
Když je někdo bezohledný, znamená to ……………………………………. 
Když mám strach, ………………………………………………………………………. 
Nikdy nedovolte, aby …………………………………………………………………. 
Nikdo nemá právo ………………………………………………………………………. 


