HRDINOU SNADNO
A RYCHLE

®

Všichni se rádi díváme na superhrdiny. Ve filmu sledujeme krásné princezny
a neporazitelné bojovníky, kterým nakonec všechno vyjde. Na internetu
žasneme nad zážitky a výkony skutečných lidí. Venku se díváme na někoho,
kdo umí fakt hustý triky, třeba na koloběžce na U rampě. Zajímá nás, jestli víš,
jak se takovým hrdinům a vzorům vyrovnat tak, aby se ti nic nestalo. Neboj,
tenhle test není na známky. Zakroužkuj odpovědi, které jsou podle tebe správné.
(01) Co tě napadne, když vidíš ve filmu lákavou, ale nebezpečnou scénu?
a) musím to zkusit, nějak to dopadne
b) sice mě to láká, ale bojím se
c) ve filmu je možné všechno, v životě ne
(02) Na co musíš dát pozor, když se s někým, třeba z legrace, pošťuchujete
nebo bojujete?
a) abych mu neublížil/a
b) aby mě nepřepral/a
c) aby nás neviděli dospělí nebo netekla krev
(03) Co se stane, když nebudeš zdravě a pravidelně jíst?
a) zhubnu a budu vypadat krásně
b) vážně onemocním
c) o jídle nepřemýšlím, prostě jím, co se mi dá
(04) Na YouTube je spousta takzvaných challenge, víš, co to je?
a) nevím
b) jsou to zábavná videa
c) jsou to videa s různými těžkými úkoly nebo výzvy, které mohou být nebezpečné
(05) Co uděláš, když budeš chtít vyzkoušet takovou challenge,
která je podle tebe v pohodě?
a) zeptám se dospěláka na jeho názor, a pak se rozhodnu, jestli to zkusím
b) zkusím to, a pak to řeknu doma, aby na mě mohli být pyšní
c) zkusím to s kamarádem, dáme jeden na druhého pozor
(06) Zkusil/a bys na skejtu nebo koloběžce nějaký trik, i když ještě neumíš
ani dobře jezdit?
a) ano, v helmě a s chrániči
b) ne, mohlo by se mi něco stát, i když bych si vzal/a chrániče a helmu
(07) Myslíš, že je snadné jen tak udělat salto přes zeď, jako to dělávají kluci
na videu?
a) jasně, to dokáže každý
b) možná, s pořádným rozběhem
c) určitě ne, musí se to nacvičit
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