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Konsolidace možností opatření 

 

Typ hry 

 

Kvíz 

Cíle 

 

Stačí upevnit, co se naučili, pokud se na semináři vyskytla 

nedorozumění nebo nejasnosti, lze je odhalit prostřednictvím kvízu, 

pokud studenti odpovídají jinak, než se očekávalo. 

Cílová skupina 

 

Děti 

Materiál 

 

Prezentace na Zoom nebo Kahoot, Mentimeter a srovnatelné nástroje 

Časový rozsah +  

Prostředí/místo 

 

Liší se podle sady otázek 

 

Popis metody 

+ Moderování  

Otázky s možnostmi odpovědí jsou v prezentaci nebo v kvízovém 

nástroji, jako je Kahoot, Mentimeter atd. 

 

Děti zadávají do chatu v aplikaci Zoom písmena, která představují 

jejich odpověď. Zda se může přihlásit více než jedna odpověď, je 

oznámeno předem. 

 

Příklady: 

 

1) Zavoláte policii s... 

 

A A 999 

B B 123 

C C 158 

D D 111 

 

2) Někdo srazí člověka ve vlaku. Co má pozorovatel dělat? 

 

A A upozornit řidiče 

B B pořizovat nepozorované fotografie 

C C přivoláte oběť k sobě 

D D odvrátit zrak a vystoupit z vlaku dříve 

 

3) Někdo masivně překročí hranici. Co je lepší? 

 

A A Dotaz: Hej, co to je? 

B B Ptát se: Nedělejte to! 

 

4) Jak můžete chránit sebe a ostatní, pokud jste svědky útoku? 

 

A A Skrýt se 

B B Jemně poklepejte pachateli na rameno. 

C C Sblížit se s ostatními lidmi 

D D získat pomoc 
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5) Člověk je urážen a lidé, kteří jsou toho svědky, neudělají nic. 

Co si myslí osoba, která byla uražena? 

 

A A ostatní souhlasí s pachatelem 

B B ostatní jsou na mé straně 

C C ostatní se o mě nezajímají 

D D ostatní mi to dávají za vinu 

 

(Správné odpovědi jsou v tomto příkladu vytištěny tučně). 

 

Správné odpovědi jsou vyhlášeny po každém kole a krátce se o nich 

diskutuje. 

Varianty Hru lze hrát také na serveru Kahoot. Otázky lze přizpůsobit věkové 

skupině a obsahu semináře. 

Tipy 

Pozitivní + negativní 

zkušenosti  

Dětem by to mělo připadat snadné. Cílem je, aby se cítili jistě při 

výběru svých činností. 

 


