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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

2x20 minut

kdekoliv

kdykoliv

10–20

od|6. tįídy/12 let

TELEFON
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: komunikativní, k|įešení problémŃ, k|uêení, sociální a|personální.

Konkrétní cíl:|||

Procviêit zásady správného telefonování, nácvik využití telefonu v|krizových situacích, nouzová telefonní êísla. Upozornit na|problematiku kyberšikany – bezpeêné využívání mobilního telefonu.
Motivace:||| Mobilní telefon má témøį každý z|vás. Nosíte ho všude s|sebou? K|êemu ho používáte? Myslíte si, že
by vám mohl nøkdy zachránit život? A|napadlo vás nøkdy, že by vám prostįednictvím telefonu mohl nøkdo ublížit?
Pojìme si o|tom chvíli povídat.
Potįeby:||| Každý svŃj mobilní telefon (pokud ho nøkteré døti nemají, pak pracovat ve| skupinách), nabíjeêka
k|telefonu, kartiêky se zadáním krizových situací, velká tabulka s|êísly 0–9 (pįekreslená klávesnice telefonu bez písmen
– podle poêtu družstev – pro každé jedna), psací potįeby, papíry.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| Døti ve|vøku 12–15 let mají témøį všechny svŃj mobilní telefon. Rodiêe jim ho kupují zejména kvŃli
pocitu bezpeêí ve|chvílích, kdy se døti pohybují samy mimo domov. Døti telefon využívají ke|komunikaci s|kamarády,
jako pįehrávaê hudby, fotoaparát apod. Ne každá rodina mŃže dítøti poskytnout nejnovøjší model, což však není
dŃvod k|tomu, aby se takovému dítøti ostatní posmívali. Na|to musí vedoucí pamatovat pįi zvolených aktivitách a|vést
døti k|tomu, že není dŃležitá znaêka, ale funkênost telefonu a|to, jak ho umím využívat.
Døti si na|schŃzku pįinesou telefon a|nabíjeêku. Na|úvod se posadíme do|kroužku a|povídáme si:
• Jak dlouho už døti telefon mají?
• Kdo jim platí kredit? Musí samy nøjak pįispívat, vydølat si na|nøj?
• Kolik penøz møsíênø protelefonují?
• Jaké funkce telefonu využívají?
• Už nøkomu telefon pomohl v|nouzi? Jak?
• Má nøkdo z|døtí s|telefonem špatnou zkušenost? Setkal se s|obtøžováním nebo nøêím podobným?
Pak døti vyzkoušíme, jestli umí s| telefonem prakticky zacházet. Jejich úkolem bude telefon vypnout, vyndat SIM
kartu, baterii (položit na|stŃl), pak zase vše do|telefonu vložit a|telefon zapnout. Kdo bude nejrychlejší?
Další hry na|doplnøní tématu:
Hledej dvojici
Døti se rozdølí do|dvojic, posadí se uprostįed klubovny. Vedoucí od|všech vybere telefony a|nabíjeêky, telefony dá
na|jeden konec klubovny, nabíjeêky na|druhý. Na|povel vyrazí první z|dvojice, najde telefon svého spoluhráêe, pįinese
mu ho, pak bøží na|druhý konec a|musí najít a|pįinést svému spoluhráêi jeho nabíjeêku. Když úkol splní, startuje druhý
z|dvojice. Vítøzí samozįejmø nejrychlejší dvojice. Bøhem celé hry nikdo nesmí mluvit!
Virtuální SMS
Rozdølíme hráêe do|menších skupin. Každá skupina vybere jednoho hráêe, který bude „odesílat“ textovou zprávu,
ostatní êlenové skupiny ji budou pįijímat. Odesílatel a|pįíjemci stojí minimálnø 3 metry od|sebe, nesmí spolu mluvit.
Odesílatel dostane text zprávy a|papírovou klávesnici, na|které jsou však zobrazená jen êísla, nikoli písmena. Jeho
úkolem je odeslat zprávu tak, jako by ji psal do|mobilního telefonu, tj. každé písmeno zadat urêitým poêtem úderŃ
na|správné êíslo. K|vyĹukání êísel se mŃže použít klacík, pravítko, tužka. Je dobré na|klávesnici oznaêit symbol pro
mezeru mezi slovy. Odesílatel smí se svým družstvem komunikovat pouze pomocí posunkŃ, mŃže napį. naznaêit, kolik
slov bude zpráva mít, které slovo odesílá, mŃžou si pįedem dohodnout symboly pro rozumím, znovu atd.
Vítøzí nejrychlejší družstvo (za|každý chybný znak dostane družstvo urêenou êasovou penalizaci).
V|další êásti se budeme vønovat nácviku telefonátu
• v|pįípadø, že mi volá nøkdo známý (mám uložený kontakt);
• v|pįípadø, že mi nøkdo volá z|neznámého êísla.
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Vybereme dvojice, které dostanou zadání na|kartiêce a|pįedvedou krátký hovor. Ostatní je sledují, pak debatujeme
o|tom, jestli byly telefonáty pįedvedeny správnø, pįípadnø co bylo špatnø, co by ostatní udølali jinak. MŃžeme doplnit
povídáním o|zásadách slušného chování pįi telefonování:
• nepįijímáme telefonní hovor pįi rozhovoru (pokud musíme, omluvíme se a|s|telefonem poodejdeme);
• netelefonujeme v|MHD, ve|frontø, zkrátka všude, kde jsou ostatní nuceni náš hovor poslouchat;
• vypínáme telefon v|kinø, divadle, v|êekárnø u|lékaįe, ve|škole, nebo alespoĢ nastavíme tichý režim.
Kyberšikana
Nøkteré døti se už mohly setkat s|tím, že je nøkdo po|telefonu obtøžoval, vyhrožoval jim. Co s|tím?
NejdŃležitøjší je prevence. Nedávat své êíslo každému na|potkání. Pokud mi volá nøkdo cizí a|je nepįíjemný, rychle
hovor ukonêit. Neposkytovat nikomu své fotograˬe êi videonahrávky, které by se daly zneužít (napį. intimní fotograˬe
apod.). Pokud se dostanu do|takové nepįíjemné situace, ihned požádám o|pomoc nøkoho z|dospølých (dįív, než mi to
pįeroste pįes hlavu). Zvláštní kapitolou je kyberšikana uêitelŃ ze strany døtí. Všechna tato témata si zaslouží zvláštní
pozornost a|prostor, je lépe, když vedoucí požádá o|spolupráci nøjakého externistu, který se danou problematikou
zabývá. Lze propojit s|aktivitami metodického listu T4 (Poêítaê).
Nouzový telefonní hovor, krizové situace
Úvodní diskuse s|døtmi: Mobilní telefon mnohdy mŃže nám nebo nøkomu jinému zachránit život, zdraví nebo majetek.
Møli bychom myslet na|to, že když plánujeme výlet na|kolech, do|pįírody, pohyb mimo domov ve|veêerních hodinách
apod., møli bychom mít telefon k|dispozici a|hlavnø s|nabitou baterií! Zkontrolujeme si, že máme uložená êísla, která
mŃžeme potįebovat – na|rodiêe, prarodiêe, dospølé kamarády (napį. vedoucího oddílu nebo zdravotníka), zopakujeme
si, jaká êísla využíváme v|pįípadø nouze – hasiêi 150, záchranka 155, policie 158, integrovaný záchranný systém 112).
Je dobré zjistit si a|uložit êísla na|Linku bezpeêí, pedagogicko-psychologickou poradnu atd. – nikdy nevíte, kdy a|jakou
budete potįebovat pomoc pro sebe nebo svého kamaráda.
Zásady nouzového hovoru:
• pįedstavit se;
• uvést fakta (adresa, ulice, êíslo domu, v|pįírodø blízký orientaêní bod);
• objektivnø popsat situaci;
• nouzový hovor není monolog – volající vede dialog s|pracovníkem linky, odpovídá na|otázky, įíká, co vidí, co ví,
jedná podle instrukcí;
• mluvit struênø, v|krátkých vøtách, jasnø, srozumitelnø, pokud možno bez emocí.
V| rámci diskuse by møl vedoucí také upozornit døti na| to, jak nebezpeêné mŃže být zneužívání tísĢových linek,
blokování linky mŃže ohrozit na|životø toho, kdo se právø nemŃže dovolat.
Nácvik volání
Dvojice si sednou zády k|sobø, aby na|sebe hráêi nevidøli. Jeden z|nich dostane na|kartiêce zadání nouzové situace,
volá na|tísĢovou linku. Druhý z|dvojice je pracovník tísĢové linky.
Zadání situace (pįíklady):
Jste na|periferii Prahy na|kįižovatce ulic Bílá a|Modrá. Je veêer a|vidíte plameny v|garáži v|pįízemí obytného domu.
O|požáru asi nikdo neví. Jste sami.
Ve|vzdálenosti asi 5 km za|obcí Dolní Lhota smørem na|Tetovice je dopravní nehoda. Jedete kolem na|kole. Vidíte
auto v|pįíkopu, druhé nabourané na|silnici, ve|kterém sedí įidiê, je pįi vødomí, zįejmø v|šoku. Vypadá to, že jste pįijeli
bezprostįednø po|nehodø.
Re˭exe:
Hráêi navzájem hodnotí komunikaci, įíkají, co by udølali jinak. Vedoucí se ptá: Jak se vám hrálo? Jaké pocity møl
volající? Jaké pįíjemce hovoru? MŃže nøkomu v| hovoru bránit napį. tréma nebo vada įeêi? Volali jste už nøkdy
na|podobnou linku ve|skuteênosti?
Toto téma mŃžeme doplnit exkurzí na| centrálu záchranné služby, pįípadnø pozvat její pracovníky na| besedu. Oni
mŃžou hodnotit náš pįedvádøný hovor, vyprávøt pįíbøhy z|praxe, upozornit nás na|êasté chyby.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįátelství, Pįekonání, Pomoc.
Moje poznámky:|||
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U døtí úzkostnøji ladøných pomŃžeme tím, že rozhovor vedeme ve
dvojici s nimi (pomáháme jako tzv. druhý hlas formulovat myšlenky).
Také u døtí se slabšími rozumovými schopnostmi je vhodné trénovat rozhovor s nimi ve dvojici. Usnadníme situaci
tím, že napíšeme schéma hovoru, aby se dítø mohlo dívat. Vedeme døti k tomu, aby si samy vymýšlely nøjakou
mnemotechnickou pomŃcku, jak si zapamatovat êísla (napį. 5 vypadá jako vozík, nosítka = 155 záchranka, 8 vypadá
jako pouta = 158 policie, 0 je jako rybník, voda = 150 hasiêi apod.). Pozor u døtí, které prodølaly nøjaký tøžký
traumatický zážitek (požár, nehoda, tøžší zranøní sebe nebo nøkoho blízkého), mŃže se tím oživit. I pįesto bychom
møli podpoįit dítø v tom, aby zkusilo mluvit o své zkušenosti, kdo jak zareagoval, jak by zareagovalo ono, kdyby mølo
nøjak úêinnø zasáhnout.
Moje poznámky:|||
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