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Šikana

8. ročník
Mgr. Eva Lepší
Masarykova ZŠ Klatovy, Národních mučedníků 185

šikana

Šikanování, šikana = psychické a často
fyzické týrání jiného, zpravidla slabšího
činnost, jednání
lump
úcta
sobec
bázeň, obava
krajnost
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otázky

Obětí šikany se může stát každý.
Pět stadií šikany:
První je tak zvaný ostrakismus. Ve skupině je prostě někdo,
kdo je nejméně oblíbený, nejméně vlivný, přehlížený.
Okrajový člen necítí dobře. Ostatní ho více či méně odmítají,
nebaví se s ním, pomlouvají ho, spřádají proti němu intriky a
dělají na jeho účet drobné legrácky.

Druhé stadium lze charakterizovat slovy přitvrzená manipulace a
ojedinělá fyzická agrese. V jakékoliv skupině je napětí, stresy.
Existuje snaha ventilovat to na nejslabších, kteří slouží jako
hromosvod. Skupina totiž často udržuje soudržnost na úkor
slabších.
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Ve třetím stadiu už se vytváří jádro agresorů. Už se nešikanuje
nahodile, ale systematicky. Ve skupině může sice být něco jako
podskupina s jinými normami. Například dívky, které se
šikanovaného zastanou. Problém je ale v tom, že děti, i když se
vyvíjejí morálně dobře, mají tendenci přizpůsobit se skupině. A
když je skupina nemocná . .
Bod zlomu nastává ve čtvrtém stadiu, když většina přijme
normy násilí a skupina se stává krutou, ztrácí svědomí.
Páté stadium nazýváme totalita. Normy šikany přijmou téměř
všichni a vytvoří se dvě skupiny. Jedna nemá žádná práva,
druhá má naopak všechna. Tehdy začíná většinou parastruktura
šikany prorůstat sociální školní strukturou.
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Co dělat ?
1. Svěř se dospělému, kterému důvěřuješ (to není "bonzování",
ale začátek obrany).
2. Řekni si, že si nezasloužíš, aby ti někdo ubližoval.
3. Získej na svou stranu kamarády a postavte se společně
šikaně.
4. Je nebezpečné být osamocen, zdržuj se ve skupince nebo
v dohledu dospělých.
5. Vyhýbej se místům, kde se šikana děje!
6. Nedej před násilníkem najevo strach, vztek nebo rozčilení.
7. Chovej se sebevědomě.
8. Pokud se ocitneš v nebezpečí, pamatuj, kdo uteče, vyhraje.
9. Dřív než v sobě najdeš potřebnou odvahu pro tento boj,
promluv si s dospělým.
10. Zavolej na linku bezpečí, telefon 800 155 555, bezplatně
můžeš telefonovat z celé republiky.
co dělat?
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Kam se obrátit
Linka bezpečí 800 155 555
Policie ČR 158
Rodičovská linka 283 852 222
Tísňové volání z mobilního telefonu 112
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Šikanování
- jde o trestný čin vydírání (jestliže je pachatelem
osoba starší 15 let),
- jde o trestný čin omezování osobní svobody,
- jde o trestný čin loupeže,
- jde o trestný čin ublížení na zdraví.
Je-li pachatelem osoba starší 15 let, může být postižena
trestem odnětí svobody na dobu 6 měsíců až 5 let
nepodmíněně. Pachateli do 15 let věku bývá uložena
ochranná výchova v dětském výchovném ústavu.

trestný čin
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