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Jaká slova podpory slýcháváte 
v náročných situacích Vy sama/sám 

od svých blízkých či kolegů 
ze všeho nejraději? 



(prosím, zapište je na Jamboard – LIST 1)











Jak tedy poznám, že se s žákem něco děje?

Změny v chování

Vyhýbá se kontaktu nebo určitým situacím, uzavírá se do sebe, ztrácí zájem o druhé lidi či aktivity, které měl dřív v oblibě.

Je apatický, má málo energie nebo naopak nezvyklou aktivitu, projevuje se uněj rychlé střídání činností, nevydrží v klidu.

Zhoršuje se ve studijních výsledcích – má problémy se soustředěním, pamětí, logickým myšlením - bez zjevné příčiny.

Njesou výjimkou útěky z domova, záškoláctví, přerušení studia.

Ohrožuje se nebo si ubližuje - rizikové chování, které směřuje navenek (rvačky, napadání, rizikové sexuální chování) nebo které 
směřuje dovnitř (sebepoškozování, extrémní asketizmus).

Nadměrné kouření, pití či zneužívání návykových látek.

Emocionální změny

Mění nálady - rychlé a drastické změny v pocitech, výbuchy hněvu, propady do zoufalství.

Prožívá nervozitu a úzkost víc jak obvykle, výrazný strach ze situací, až panika a záchvaty úzkosti.

Je podezíravý.

Má pocity beznaděje, vlastní bezcennosti, bezvýznamnosti a bezvýchodnosti situace.



Jak tedy poznám, že se s žákem něco děje?

Změny v myšlení

Má nepochopitelné/nelogické myšlenky - nezvyklé nebo přehnané přesvědčení o svých schopnostech, o svém vlivu na dění
kolem sebe nebo naopak propadá pocitům totálního selhání a bezcennosti.

Má opakující se myšlenky, které jdou těžko odklonit.

Objevují se i černé myšlenky, že nic nemá smysl.

Mohou se objevit sebevražedné myšlenky, tunelovité vidění – bezvýchodnost situace.

Změny v tělesných funkcích

Mění se chuť do jídla.

Projevuje se velká únava, problémy se spánkem a z toho vyplývající únava a vyčerpání.

Zaznamenáte rychlé změny v tělesné hmotnosti.

Objevují se bolesti (hlavy, břicha), častá nemocnost, somatizace.











Jaká slova podpory 
slýcháváte v náročných situacích Vy sama/sám 

od svých blízkých či kolegů 
„nejraději“? 

(prosím, zapište je na Jamboard – LIST 2)



1. Já jsem ti to říkal/a.

2. Prosím tě… (ty toho naděláš…)

3. To nic není! 

4. To přejde...

5. Vzchop se!

6. To já na tvém místě…

7. Vím, jaké to je…

8. Rozumím ti.

9. Vykašli se na to!

10. Za pár let se tomu zasměješ… (…než se vdáš…)

„TOP“ TEN ;-)



CHCETE DOMÁCÍ ÚKOL?



DOMÁCÍ ÚKOL? ;-)
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