RESPEKT

®

Možná to tak nevypadá, ale každý někdy špatně odhadne, co opravdu umí nebo
co zvládne. Nebo se stydí říct, že něco dělat nechce, aby se mu ostatní
nesmáli. Nebo se třeba někomu posmívá, že něco neumí. V následujících
otázkách zjistíme, jestli dokážeš správně odhadnout svoje síly a taky brát
ohled na ostatní. Neboj, není to na známky. Jde jen o to, aby z toho nakonec
nebyl malér. Zakroužkuj odpovědi, které jsou podle tebe správné. Tam,
kde nevíš, raději nekroužkuj nic.

(01) Co podle tebe také znamená respekt?
a) můžu si dělat, co chci
b) úcta, člověk si nedovolí ublížit jinému člověku
c) být nejlepší za každou cenu
(02) Co uděláš, když kamarádi dělají něco,
co ty dělat nechceš?
a) jdu do toho, i když se bojím
b) zkusím se vymluvit
c) na rovinu řeknu, že to dělat nechci
(03) Když se s kamarádem z legrace perete
nebo pošťuchujete a on řekne „dost”,
co uděláš?
a) přestanu
b) dělám, že neslyším, je to jen hra
c) přidám, ať si to užije, o nic přece nejde
(04) Co uděláš, když tě někdo šikanuje?
a) raději to vydržím, aby to nebylo ještě horší
b) svěřím se někomu dospělému
c) oplatím mu to

(05) Co uděláš, když nějakou sportovní
aktivitu neumíš, ale chceš ji zkusit?
a) začnu se ji učit
b) rovnou to zkusím, když to vypadá jednoduše
c) podívám se, jak se to dělá, a pak jdu do toho
(06) Co podle tebe znamená přecenění sil?
a) když jsem nafoukaný
b) když si myslím, že něco umím nebo zvládnu
a není to tak
c) když něco umím a chci v tom být ještě lepší
(07) Co podle tebe znamená být tolerantní
k lidem?
a) přijímat ostatní bez ohledu na to, jak moc
jsou podle mě jiní
b) umožnit ostatním, aby si mohli dělat, co chtějí
c) ukazovat ostatním jejich nedostatky
(08) Jak se zachováš, když ti rodiče
řeknou, abys něco nedělal, protože by sis
mohl ublížit?
a) nevšímám si toho, mají zbytečné obavy
b) poslechnu, vím, že mají pravdu
c) budu se bát, ale vyzkouším to
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