
P&ibli$n" podle v"ku: 

3-5 LET 
- Nejvíc vnímá to, jak to p#sobí na mámu. Pocity p&ed d"tmi ukázat, ale nezahlcovat. 
- “Jeden zl% pán n"kde zabíjí lidi a i kdy$ je to hodn" daleko a nem#$e se nám nic stát, mrzí m" to 

a jsem z toho moc smutná.” 
- Normalizovat strach - m#$eme to zvládnout (i my jsme u$ strach zvládli) 
- Co si p&edstavuje', $e je válka? Bojim se, $e p&ijde a$ sem a um&eme. “Já ten strach mám taky, 

ale p&ejeme si, aby se to nestalo. Ud"láme pro to v'echno.” “Budeme tu spolu.”  
- Do 2 let musí mít dít" ABSOLUTNÍ POCIT BEZPE*Í, potom u$ se m#$e dít" u!it pracovat se 

stresem, hrozícím nebezpe!ím, nejistotou. 

12 LET 
- Pozor na informace ze sociálních sítí (ptát se, na co koukají, kdy na to koukají)… dobr% d#vod 

zajímat se o regulaci - !ím víc se tomu vystavuje, tím více bude úzkostné 
- Mluvit v"cn", nastínit pravd"podobn% v%voj 
- Ne v'echny informace jsou pravdivé, pozor na fake news (zacházení s médii) 
- Umírají tam d"ti? “Ano, je to velmi smutné… bohu$el jo. Ale plno maminek odjí$dí s d"tmi do 

bezpe!í.” Um&u i já? “Jednou ano, ale kv#li téhle válce neum&e'.” 

DOSPÍVAJÍCÍ 
- Práce s nejistotou - ano, m#$e se n"co tragického stát, ale já musím $ít tak, aby úzkost neovládla 

cel% m#j $ivot… “Je mi to líto, ale opravdu nevím. Bojím se, taky z toho mám strach.” 
- Tady u$ mají dost vrstevník# kolem sebe, kontakt s ostatními tu úzkost rozpou'tí 
- Pohyb, písni!ky, tvo&ení  
- B%t citliv"j'í na zm"ny chování (potí$e s jídlem, spánkem, agresivní chování) 

- V $ivot" jsou v"ci, které jsou smutné! (Ale jsme ve sv"t", kde mnozí rodi!e ne$ aby p&iznali dít"ti, 
$e um&el k&e!ek, ho schová do mrazáku) 

- Ztrátu n"koho neod$ijeme jinak ne$ smutkem. Nejde to pop&ít, vynechat. 
- “Jsou v nebí!ku.” zavání pop&ením, ud"lat rituál je mnohem efektivn"j'í pro budoucí $ivot 
- *asto nás mají d"ti za Bohy - !as jim to vyvrátit 

Pé!e o sebe, sbírání dobr%ch zá$itk# 
- Vytvá&et kotvy v b"$ném $ivot", nerezignovat na to, neutáp"t se  
- U!it d"ti vd"!nosti (za to, $e venku svítí sluní!ko… $e m#$eme jít ven na procházku) 
- Je p&irozené, $e jsme víc aktivováni k pomoci a na druhé, $e se nám t&eba nechce jít do kina 

Men'iny u nás 
- Nestojí o lítost, ale je na míst" nabídka pomoci, pozornost 
- Jasn" odli'it chování, které není v po&ádku, ale není tam kolektivní odpov"dnost! 
- Tip pro u!itele: mluvit o emocích, které to v nás vyvolává (krom" vzteku hledáme i nep&ítele, ale 

ten mal% rusk% chlape!ek za to v#bec nem#$e, proto$e neexistuje “zl%” a “dobr%” národ, ale zl% 
a dobr% jedinci) 

- Ten zl% pán (Putin) to ned"lá proto, $e je Rus, v#bec nezávisí na tom, kde se narodil  
- Rozvíjet debatu i o tom, jak vzniká násilí, kde se bere  
- Ukazovat p&íklady, které jdou proti stereotyp#m: pán svému ruskému kolegovi posílá !ást platu, 

sami Rusové demonstrují proti válce 

Putin 
- V situaci, kdy nás napadá a úto!í nem#$eme &e'it to, jaké m"l d"tství.. 


