
1. Spolužák se směje Janě 
a nazývá ji ošklivými jmény, 

protože nosí brýle. 
Jana je z toho smutná. 
Umíte Janě pomoci?

2. Alena je s ostatními 
dětmi na hřišti, ale nikdo si 

s ní nechce hrát.  
Alena je z toho velmi 

smutná, dokážete jí poradit 
a pomoci?

3. Honza hraje na hřišti 
fotbal, ale přijde starší 

chlapec a míč mu sebere. 
Jak se má Honza zachovat?

4. Karla si dobírá spolužák, 
protože dostal již třetí pětku 

z matematiky. 
Karla mrzí i známky 

i spolužákovo chování. 
Dokážete Karlovi pomoci?

5. Martin má staršího 
bratra, po kterém často 
nosí obnošené, ale stále 

pěkné oblečení. 
Spolužák se Martinovi 
směje, že je to chudák. 

Martina to mrzí.
Pomůžete mu?

6. Petr přestal nosit 
do školy svačiny, protože 

mu je spolužáci brali. 
Petr má teď o přestávce 
hlad, ale svačiny nosit 
nechce, protože by mu 
spolužáci jídlo stejně 

sebrali. 
Co má Petr udělat?





7. Maruška stojí ve frontě 
na oběd, ale někdo ji kope 

zezadu do nohy. Maruška se 
otočí a chce zakřičet 

na chlapce, který stojí za ní, 
a pořádně mu vynadat. 

Když to udělá, budou mít 
problém s učitelem oba dva. 

Jak má Maruška situaci 
vyřešit? 

8. Pavel tráví většinu 
víkendů u babičky na 

venkově, kde pomáhá starat 
se o prasata a krávy. 

Práce se zvířaty ho baví. 
Spolužáci se mu za to ale 

smějí, že je buran z vesnice 
a páchne hnojem. 

Co má Pavel udělat?

9. Anička je velmi pečlivá 
holčička, ráda se učí a má 

samé jedničky. 
Spolužáci se jí smějí, 

že je šprtka, a nechtějí 
se s ní kamarádit. 

Jak Aničce pomoci?

10. Lukáš je hodný poctivý 
kluk, zato Jarda má často 

problémy s chováním. 
O přestávce Jarda rozbije 

dvířka od skřínky. 
Paní učitelka to zjistí a ptá 

se, kdo to udělal. Jarda 
falešně obviní Lukáše. 

Jak se má Lukáš bránit?

11. Káťa sedí v lavici 
s Andreou, která má vždy 

všechno hotové dříve a Káťu 
potom ruší. Káťa tak často 

nestihne úkol dodělat 
a občas proto dostane 
i horší známku. Káťa je 

z toho nešťastná, protože 
Andrea je její kamarádka. 

Co má Káťa udělat?

12. Milan strčil do Tomáše 
tak, že Tomáš spadl ze židle. 

Paní učitelka Tomášovi 
vynadala a napsala mu 
poznámku, což Tomáše 

moc mrzí. 
Jak by se měl Tomáš 

zachovat?




