
EMOČNÍ KVÍZ

Vypište co nejvíce emocí pro každou situaci. V případě, že nevíte, jak emoce pojmenovat, využijte checklist. Je
emoce pozitivní (P), negativní (N) anebo smíšená (S)? Jak je emoce intenzivní? Ohodnoť ji na stupnici 1-10 (kdy
10 znamená nejintenzivnější emoce).

1. Vybrali z přihlášených uchazečů tebe a přijali tě na
brigádu, o kterou jsi se ucházel/a.

Emoce N/P/S ?/10

Jsem  …

2. Někdo, o kom si myslíš, že je krásný/á, s tebou chce jít
ven.

Emoce N/P/S ?/10

3. Jsi doma sám/sama přes noc.

Emoce N/P/S ?/10

4. Obdržel/a jsi vulgární anonymní textovou zprávu.

Emoce N/P/S ?/10

5. Spolužáci se něčemu smějí, když v hodině prezentuješ u
tabule.

Emoce N/P/S ?/10

6. Pohádáš se se svým nejlepším kamarádem / nejlepší
kamarádkou.

Emoce N/P/S ?/10

7. Kamarád ti poděkuje za tvoji podporu v době, kdy mu
nebylo nejlíp.

Emoce N/P/S ?/10

8. Člen tvé rodiny vážně onemocní.

Emoce N/P/S ?/10



EMOTIONAL CHECKLIST

zraněný
dotčený
milovaný
rozčilený
rozzuřený
odmítnutý
vyděšený
vystrašený
obávající se
nadšený
rozrušený
zklamaný
překvapený
závidějící
žárlivý
veselý
potěšený
ztrapněný

stydící se
nemilovaný
ohromený
nešťastný
utrápený
nevrlý
ponížený
v rozpacích
ztrapněný
hrdý
napjatý
nervózní
znuděný
vděčný
nesvůj
bezmocný
odhodlaný
rozhodnutý

osamělý
znepokojený
zmatený
nesmělý
přehlížený
úzkostlivý
dychtivý
klidný
otrávený
znechucený
pociťující úlevu
zrazený
zklamaný
podvedený
provinilý
nadšený
______________
______________
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SCÉNÁŘ 1: VYZVEDNUTÍ NA PARTY

Linda byla pozvaná na party společně s Janou
a jejími kamarády z jiné školy. Její máma jí
dovolila, aby na party šla, protože jí Linda řekla,
že tam nebude žádný alkohol. Trvala také na
tom, že jí i s Janou vyzvedne a odveze domů.

Když je čas vyzvednutí a odjezdu domů, Linda
zjistí, že je Jana hodně opilá a před mámou to
nepůjde utajit. Bojí se, že dostane zaracha nebo
už nebude moct jít příště s Janou a jejími
kamarády ven.

SCÉNÁŘ 2: KOMUNIKACE VE TŘÍDĚ

Soňe vadí, jak si Tomáš a jeho kamarádi dělají
srandu z jejich spolužáka Milana. Říkají mu gay
a dobírají si ho kvůli jeho slušnému chování.
Všechny holky ve třídě mají Milana rády,
protože se s ním skvěle povídá, takže má ve
třídě alespoň někoho, s kým může mluvit.
Tomáš a jeho kamarádi si z něj utahují také
proto, že je dobrý ve hře na kytaru. Také často
mají rasistické nebo xenofobní komentáře na
jiné spolužáky ve třídě. Soňa řekla Tomášovi, ať
toho nechá, ale on se tomu jen smál s tím, že si
jen dělají srandu.

SCÉNÁŘ 3: NEZVANÝ HOST

Vlaďka se vlakem a pak autobusem dopravila
na místo konání festivalu. Domluvila se s
Míšou, že bude bydlet s ní a její mámou v
místním penzionu. Když přijela na místo, zjistila,
že na pokoji jsou jen dvě postele a Míša vůbec
máme neřekla, že Vlaďce nabídla společné
bydlení.

SCÉNÁŘ 4: DOMÁCÍ POVINNOSTI

Ella musí každý večer mít nádobí a každý týden
uklidit a vyluxovat byt. Musí také každý den
vodit svoji mladší sestru do školky a ze školky.
Její starší bratr musí jen jednou za týden
vynést odpadky. Ella si myslí, že je to nefér, ale
její otec říká, že se její bratr musí mnohem více
učit, protože je v maturitním ročníku. Ella
nemůže přesvědčit svého bratra, aby sestru
vyzvedával dvakrát týdně, aby mohla ve škole
zůstat volejbalový trénink.

SCÉNÁŘ 5: SOUKROMÍ

Miki a Honza přišli na oslavu šestnáctých
narozenin Báry. Miki vyfotil Honzu, když dával
Báře pusu. Později večer dal Miki fotku na
Instagram a poslal ji ostatním lidem ze třídy.
Když to Honza a Bára zjistili, bylo jim to hodně
nepříjemné.

SCÉNÁŘ 6: UKRADENÝ SKATEBOARD

Filip má nový drahý skateboard. Zjistil, že jeho
mladší brácha si vzal skateboard do školy a
nechal svého spolužáka, aby na něm jezdil na
školním hřišti. Protože se to nesmí, skateboard
mu učitel zabavil. Filip to právě zjistil, když se
vrátil domů a nenašel skateboard ve svém
pokoji.



PRACOVNÍ LIST - KOMPROMIS

OSOBA 1: _______________

co chce / potřebuje (needs / wants)

jak se cítí (emotions)

jak se chová (body language)

co říká (words)

OSOBA 2: _______________

co chce / potřebuje (needs / wants)

jak se cítí (emotions)

jak se chová (body language)

co říká (words)

OSOBA 3: ______________

co chce / potřebuje (needs / wants)

jak se cítí (emotions)

jak se chová (body language)

co říká (words)

MOŽNÉ KOMPROMISY

RADA/Y


