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Co najdeš v prezentaci? 

1. Jak to všechno zvládnout? – jak pracovat s informacemi, jak zvládat 

změnu

2. Jak se učit z domu? - tipy, doporučení, jak se učit

3. Na koho se obrátit v případě potřeby? – seznam důležitých kontaktů



Konzultace se školní psycholožkou
přes e-mail nebo telefon

● Jsem Vám k dispozici i teď, když nejsme ve škole. 

● Můžeš se na mě obrátit v případě špatného pocitu v současné situaci, v případě 

rodinných potíží, potíží s učením nebo jen tak, když budeš chtít podpořit nebo budeš 

potřebovat vyslechnout či si s někým popovídat atd. 

● Kontaktovat mě můžete na mailu: sikorova.ester@sostrinec.cz, ozvu se nejpozději do 

24 hod.,většinou ale dříve (do pár hodin). 

● V e-mailu je třeba se podepsat - jméno, příjmení, třída; na anonym nebudu odpovídat. 

● Přes e-mail si můžeme domluvit i čas případné telefonické konzultace. 

● Bude záležet na naší domluvě, jestli budeme komunikovat přes e-mail nebo 

telefonicky. 

● V případě potíží můžeš kontaktovat i své vyučující.  

● Zajímá mě, jak tuto novou situaci prožíváte, jak se Vám daří. Ozvěte se mi :-) 

mailto:sikorova.ester@sostrinec.cz


JAK TO VŠECHNO ZVLÁDNOUT? 
... ... ... ... ... ... … ... ... ... ... ... … ...    



STRACH A PANIKA NE, ZODPOVĚDNOST ANO
- Velké emoce nám často brání rozumně myslet, můžeme jednat nelogicky

- Není důvod se bát pokud dodržujeme všechna nařízení - > chráníme tím sebe i své 

okolí, víc proto udělat nemůžeme

- Důležité sledovat kvalitní zdroje informací a používat kritické myšlení, ověřovat si 

informace z více zdrojů, nevěřit všemu co kdo řekne

- Nesledovat zprávy celý den, stačí max. 1x denně se informovat o tom nejdůležitějším, 

co se událo. Důležité informace se k nám stejně dostanou díky našemu okolí

- Uvědomit si, že v tom nejsme sami - pro všechny je to nová situace, kterou jsme ještě 

nezažili - > každý se s tím vyrovnává po svém, musíme si dopřát čas na zpracování nové 

situace (není to hned) 

- Nejvíce, co pro to můžeme udělat je zůstat pokud možno doma a zvýšit hygienu (hl. 

rukou). Pokud musíme v nutných případech ven, použijme vždy roušku

- Pro dobré zvládání stresu často pomáhá vytvořit si režim dne = pravidelnost



Každý to zvládá jinak, prožívání změny je u každého jiné 

- existují 2 extrémy:

- A) podceňování situace: “je to jen obyčejná chřipka”

- B) přeceňování situace: “nesmím vyjít vůbec z domu, protože to hned chytnu”

- Ideální: něco mezi tím - zlatá střední cesta > panika NE, zodpovědnost ANO

Fáze reakcí na změnu=takto lidem obyčejné trvá než novou situaci/změnu přijmou

1. Odmítání (popírání) – „To není možné, to se nám nemůže dít.“

2. Hněv, vztek – „Proč my, to není fér. Kdo za to může?“ 

3. Smlouvání – „Vezmu si roušku ale jen proto, že musím. Přijde mi to zbytečné.“

4. Deprese – „Čeho jsme se to dočkali? Je to zlý sen.“

5. Přijetí situace – „Musíme to zvládnout. Zase bude dobře.“ 

Zvykání si na změnu potřebuje svůj čas, není to hned. Nebuďme na to sami. 
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Videohovory - možnost volání s rodinou nebo           
s přáteli, se kterými se teď nemůžeme vidět) 

● Google Duo - volání 2 lidi 

● Skype - volání více lidí 



Příští týden
• Jak se učit z domu

• Na koho se obrátit v případě potřeby



Komu se povedlo dočíst prezentaci až do konce, 
můžete napsat mě nebo třídnímu učiteli o tom: 

* jak se Vám daří = pozdrav z karantény
* nebo poslat fotku s rouškou
* nebo se mě doptat na něco z prezentace. 

Budeme rádi, když se nám ozvete. 


