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JIRKA S PAVLOU SPOLU NEPLÁNOVANĚ OTĚHOTNÍ 
V POSLEDNÍM ROČNÍKU NA STŘEDNÍ.

Jirka a Pavla se seznámili na pálení čarodějnic. Oběma bylo tehdy šestnáct a chodili na střední. 
Několikrát si vyšli na rande a pak spolu začali chodit. V posledním ročníku střední školy Pavla zjis
tila, že je těhotná. Ani jeden z páru nechápal, jak se to mohlo stát, protože použili ochranu. Protože 
se mají rádi a oběma už je 18, zvažují svatbu a že si dítě nechají. Jenže jejich rodiče jsou proti. Pavla 
i Jirka úspěšně složili přijímačky na vysokou a jejich rodiče by chtěli, aby nejdřív dostudovali a až 
pak založili rodinu. Proto tlačí na Pavlu, aby šla na potrat. 

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Kdo by měl rozhodnout o tom, zda si dítě nechat a proč?
 – V jakém věku si myslíte, že jsou lidé připraveni mít děti a proč?
 – Jak se oba cítí?
 – Jaká je motivace rodičů k tomu, odrazovat je od dítěte?
 – Co bude znamenat mít dítě pro Jirku a co pro Pavlu?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Zkuste naformulovat argumenty páru, proč si chtějí dítě nechat, které řeknou rodičům. Vymyslet několik 
vět, které by mohli říct. 



BLAŽEJ CHCE SPOLUŽÁKŮM A SPOLUŽAČKÁM ŘÍCT, 
ŽE JE GAY.

Blažej je introvert, na základní škole byl navíc trochu při těle. Byl terčem pro sebevědomé spolužáky, 
kteří se mu posmívali. Více se kamarádil s holkama než s drsnými kluky ze třídy. Když měl přejít na 
střední školu, začal se smiřovat s tím, že v novém kolektivu si pravděpodobně projde podobnými 
urážkami. Nyní je v prvním ročníku. Třída se zdá být pohodová, našel si i přátele, jen partička 
kluků vůči sobě často používá slovo “buzna” jako nadávku. Blažej zvažuje, zda by nebylo jed
nodušší spolužákům a spolužačkám to, že je gay, při nějaké příležitosti říct.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak byste se cítili, kdybyste byli na Blažejově místě?
 – Jak byste se na jeho místě zachovali? Řekli byste spolužákům a spolužačkám, že jste gay či lesba? Proč

ano? Proč ne?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
V jaké situaci by podle vás měl Blažej spolužačkám a spolužákům ze třídy říct, že je gay? Jakým způso
bem si myslíte, že by bylo nejlepší to říct? Zkuste se vcítit do Blažeje, představit si konkrétní situaci 
a naformulovat několik vět, kterými to Blažej může říct.



KARLA MÁ RÁDA NEZÁVAZNÝ SEX, ALE JEJÍ SPOLUBYDLÍCÍ 
JI ZA TO ODSUZUJÍ.

Karla je v prvním ročníku vysoké školy a bydlí na internátě se dvěma spolubydlícími. Jejím nej
lepším kamarádem je Radek, znají se už od základky a často spolu vyrážejí na párty. Karla i Radek 
jsou single a rádi si užívají života i sexu, ani jeden z nich se ještě nechce vázat a nehledají žádný 
vztah. Karla je však nešťastná, protože si nerozumí se svými spolubydlícími. Obě dívky ji opako
vaně vyčítají, když si z párty někoho přivede a snaží se ji přesvědčit, že takto si nikoho nenajde 
a pokud se to o ní dozví další spolužáci na škole, nikdo ji už nebude chtít. Naopak Radek takový 
problém nemusí řešit, má mezi klukama pověst borce a u svých spolubydlících je oblíbený. Pro 
Karlu je útěchou, že aspoň Radek jí rozumí a Radka hněvá, že jeho kamarádku lidé odsuzují, aniž 
by ji znali. 

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Proč si myslíte, že reakce spolubydlících jsou odlišné?
 – Jak se cítí Karla? Jak se cítí Radek?
 – Je rozdíl mezi jednáním Karly a jednáním Radka?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Někomu ze spolubydlících to jednání ke Karle nepřijde fér. Co může udělat?   Jak komunikovat toto 
s ostatními?

Photo by Mariano Nocetti on Unsplash



IDA A JEJÍ SLONÍ UŠI.

Idě je dvacet a vzhled svých pohlavních orgánů dlouho neměla potřebu moc řešit. I když už dřív 
jí bylo jasné, že na obrázcích v učebnicích a třeba v pornu vypadají malé stydké pysky jinak než 
ty její. Vypadají opravdu malé, zatímco ty její nedostávají svému jménu a jsou prostě velké. 
Vše se změnilo před asi půl rokem, když se vyspala s Lindou. Byly spolu v posteli a najednou 
Linda říká: „Ty jo, ty je máš jak sloní uši. Neumíš s nimi taky zamávat?” a začala se smát.
Idě ale do smíchu najednou nebylo. Od té doby jí to leží v hlavě a stále víc
uvažuje o tom, že by si je nechala uříznout...

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se cítí Ida?
 – Jaký je váš názor na reakci její partnerky? Mohla Linda něco říct jinak?
 – Proč si myslíte, že si Linda myslí, že má Ida stydké pysky moc dlouhé?
 – Z jakých různých důvodů myslíte, že lidé podstupují plastiky pohlavních orgánů?
 – Existují ideály krásy vagíny a penisu?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Jak by mohla Ida reagovat? Formulujte několik vět, které by mohla říct.



ADINA S FANY SE POHÁDALY A TEĎ SPOLU NEMLUVÍ.

Adina s Fany po škole zašly do kavárny, kde si pochutnávají na zákuscích a limonádě. Na páteční 
večer ještě nemají plány a tak Fany navrhne: “Nezajdeme spolu do kina na ten nový horor, jak tam 
parta lidí zůstane uvězněná v prokletém domě?”
Adina se zamračí: „Já na horory moc nejsem, radši bych chtěla vidět ten animák ve 3D.“

„Jenže já jsem se na ten horor moc těšila,” posteskne si Fany.

„Horory mě moc nebaví, navíc si ho můžeš pustit i doma. Film ve 3D si doma nepustíš,“ opáčí Adina.

„Ale ten horor dávají už jen dneska a já bych na něj chtěla jít s tebou, abychom měly společný 
zážitek,“ nevzdává se Fany. 

Dívky se ještě chvíli dohadují, až nakonec Fany zasupí: „Tak fajn, půjdeme na animák.“ Adina považuje 
situaci za vyřešenou, ale když se snaží znova navázat hovor, Fany zarytě mlčí. Adina se po chvíli 
přestane snažit a obě jen tiše sedí v cukrárně. 

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se cítí Adina? Jak Fany?
 – Jak byste se zachovali vy na místě Adiny? Na místě Fany?
 – Jak by se mohl příběh vyvíjet dál?
 – Byla by situace jiná, kdyby se jednalo o dva chlapce?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Navrhněte konkrétní věty, které by mohla říct Adina a konkrétní věty, které by mohla říct Fany.



HONZA SE CHCE ROZEJÍT S PŘÍTELKYNÍ, PROTOŽE SE 
BOJÍ, ŽE JI NEBUDE SCHOPNÝ USPOKOJIT.

Osmnáctiletý Honza se zakoukal do svojí spolužačky Adély. Jednou na ni náhodou natrefil v klubu. 
Odhodlal se, že ji pozve na drink a ona souhlasila. Padli si do oka a začali se vídat pravidelně. Brzy 
všichni v jejich okolí věděli, že spolu ti dva chodí a přáli jim to. Jenom Honzův nejlepší kamarád 
Ondra, který s Adélou před pár měsíci sám chodil, nereagoval zrovna nadšeně. „Být tebou, tak si 
s takovou hezkou holkou vůbec nezačínám. Ve sprše po těláků jsem viděl tvoji výbavu. Se svojí 
velikostí nemáš šanci ji uspokojit. Věř mi, já jsem s ní chodil dost dlouho na to, abych věděl, že se 
ti akorát vysměje,“ řekl mu. Honzovi to začalo vrtat hlavou a teď zvažuje, že se s Adélou rozejde: 
„Ten trapas si radši ušetřím.“ Jenže Ondra mezitím začal Honzovu situaci rozebírat s kamarády. 
Brzy se o všem dozvěděla i Adéla a rozhodla se, že si se svým přítelem promluví. 

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak byste se cítili v Honzově pozici?
 – Proč je pro Honzu velikost penisu tak důležitá, že by se kvůli ní rozešel se svojí dívkou?
 – Co by měl Honza udělat?
 – Jak může Honzův příběh skončit?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Jak by Adéla mohla s Honzou začít o situaci mluvit a jak by ho mohla povzbudit? Zkuste formulovat 
konkrétní věty, které by mohla říct.



MÁŠ KONDOM? JÁ MYSLEL, ŽE BEREŠ PRÁŠKY…

Vanda a Lubor spolu už pár týdnů chodí a konečně se jim podařilo odjet na víkend na chatu. Večer 
si otevřeli láhev vína, pustili film a po chvíli se trochu nervózně začali líbat. Přece jenom, když jsi 
s někým poprvé, bez trochy nervozity se to neobejde. 
„Máš kondom?“, zeptala se Vanda. 
„Počkej, já myslel, že bereš prášky,“ odvětil Lubor. 
„Chvíli jsem je brala, ale bylo mi po nich špatně, už je nechci ani vidět…“
„No a já nemám zase rád kondom, sex s ním si tolik neužiju...“

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se asi cítí Vanda a jak Lubor?
 – Co by se muselo stát, aby k takové situaci vůbec nedošlo?
 – Kdo podle vašeho názoru má odpovědnost za antikoncepci v případě, že ji pár chce použít?
 – Jaký je podle vás rozdíl mezi hormonální antikoncepcí a kondomem? (V možnosti tento typ antikon

cepce získat, v ceně apod.)

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
 – Pro dívky: Jak byste řešily situaci, když by váš kluk či sexuální partner nechtěl použít kondom?
 – Pro chlapce: Jak byste řešili situaci, když by vaše holka či sexuální partnerka nechtěla či nemohla brát

hormonální antikoncepci?
 – Zformulujte několik vět, které byste mu či jí řekli a navrhli tak možná řešení situace.



NEČEKANÁ MENSTRUACE.

Saskie a Vít se seznámí na první hodině na vysoké škole. Začnou se scházet a na 4. rande se do
hodnou, že spolu půjdou plavat. Sejdou se ráno na plaveckém bazéně, kde je úplně volno, kromě 
lekcí pro seniory. Poté, co se rozejdou do sprch před vstupem do bazénu, Saskie zjistí, že dostala 
menstruaci. Problém je, že u sebe nemá žádné hygienické potřeby, protože menstruaci měla dostat 
až později. Je jasné, že má po plavání, ale co má říct Vítkovi?

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se Saskie cítí v takové situaci?
 – Jaké jsou různé alternativy řešení této situace?
 – Jak si myslíte, že Vít zareaguje?
 – Jak by podle vás měl Vít reagovat?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
V několika větách prosím navrhněte, jak by měl Vít k situaci přistoupit.



PO VYDAŘENÉ PÁRTY MILOŠ DOPROVODIL ZITU DOMŮ. TA 
MU NABÍDLA, ŽE MŮŽE ZŮSTAT. MILOŠ TO POVAŽUJE ZA 
SIGNÁL NĚČEHO VÍC.

Zita se připravuje na párty. Zatím, co se doma připravuje, dala si cider. Na párty se dobře bavila 
a dala si ještě několik piv a pár panáků. Když se rozhodla, že půjde domů, její kamarád Miloš ji 
nabídnul, že ji doprovodí. Když dorazili k Zitě domů, její rodiče nebyli doma, a tak Miloš šel dál 
a pomohl Zitě do postele. Zita začala mumlat, že Miloš může zůstat a než stihl odejít, Zita částečně 
peřinu odhrnula. Miloš zůstal a začal Zitu líbat na krku. Zita hlesla, což Miloš považoval za signál, 
aby pokračoval, a tak začal Zitě sahat na prsa.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Vyskytl se zde souhlas obou se vším, co se zde dělo? Kdo je zodpovědný za získání souhlasu?
 – Jaké mohou být signály souhlasu nebo nesouhlasu?
 – Mohou také nastat situace, kdy člověk není schopen souhlas vyjádřit, jaké to mohou být? Znamená

to, že je někdo opilý, že automaticky není schopen vyjádřit souhlas?
 – Dokážete vymyslet jiné možnosti, jak by se Miloš mohl zachovat?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Jak byste se zachovali v situaci, kdyby dívka z příběhu byla vaše sestra, kamarádka či jiná blízká žena 
a řekla by vám, co se stalo? Zkuste formulovat několik vět, které byste řekli Milošovi.



EVA BY RÁDA ZKUSILA NĚCO NOVÉHO V SEXU, ALE BOJÍ 
SE TO ŘÍCT PARTNEROVI, SE KTERÝM UŽ TŘI ROKY 
CHODÍ.

Evě je 17 a už tři roky chodí s Pavlem. Už nějakou dobu spolu i spí. Evě se svěřila kamarádka, že jí 
její partner věnoval vibrátor. Evu to zaujalo a ráda by si ho také pořídila. Občas přemýšlí, jaké by 
to bylo, kdyby jí to vibrátorem udělal Pavel a když se s Pavlem milují, na to myslí. Má ale pocit, že 
Pavel to má trochu jinak a že kdyby mu o svých touhách řekla, byl by z toho zklamaný a odmítl by 
ji. Zdá se jí, že Pavel nestojí o žádné „experimentování“. Eva se občas ráda podívá na porno, kde 
ženy a muži uspokojují ženu vibrátorem. Moc by o něco podobného stála, jen se bojí, že by ztratila 
Pavla, kterého má jinak moc ráda.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak byste se zachovali v roli Evy?
 – Proč si myslíte, že se Eva bojí mluvit o svých touhách?
 – Myslíte si, že kdyby tím, kdo má touhu zkusit něco nového, byl její partner Pavel, byla by situace jiná?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Kdybyste byli Eva, jak byste partnerovi řekli, že byste rádi vyzkoušeli vibrátor? Zkuste formulovat kon
krétní věty, kterými to sdělíte. Promyslete, jakým způsobem byste s ním komunikovali, zda přímo či 
například přes sociální sítě. 



PÁR V DLOUHODOBÉM VZTAHU TÉMĚŘ BEZ CHYB NARAZÍ 
NA PROBLÉM, KTERÝ SE TÝKÁ MOŽNOSTI MÍT SPOLU SEX.

Pavel a Natálie jsou spolu už tři roky. Jsou zamilovaní a šťastní. Sex mají poměrně často, i 3krát týdně, 
a oběma to vyhovuje. Problém nastane v době, kdy se Natálie vrátí po měsíci brigády domů a těší se na 
Pavla. Stráví spolu celý den sami, v kině, v kavárnách a na procházkách. Večer se už Natálie nemůže 
dočkat sexu, Pavel se však do ničeho nehrne a na Natáliiny pokusy reaguje odmítavě s tím, že je po 
celém dni příliš unavený. Natálie ihned začne přemýšlet nad tím, jestli Pavla ještě přitahuje nebo si 
za ten měsíc, co byla pryč, našel jinou. Pavel Natálii ujišťuje, že žádnou jinou nechce a je ve vztahu 
spokojený, ale za ten měsíc si uvědomil, že možná nepotřebuje tolik sexu, jako tomu bylo doposud. 
Sex s Natálií si užívá, ale nechce se do ničeho nutit. Natálie to nechápe a cítí se frustrovaně, protože jí 
míra sexu vyhovovala a možná by chtěla i víc, rozhodně ne méně. Neví, jak má na tuto zprávu reagovat 
a přemýšlí nad řešením situace. Ani jeden z nich neví, co dál. 

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se v této situaci cítí Pavel a jak Natálie?
 – Jak důležitý je podle vás ve vztahu sex?
 – Co může udělat Pavel, který chce méně sexu?
 – Co může udělat Natálie, která chce víc sexu?
 – Jak může tento vztah pokračovat?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Představte si, že jste na místě partnera, který chce méně sexu. Jak byste tuto svou potřebu vyjádřili citlivě? 
Formulujte několik vět.



PETR CHODÍ S PŘÍTELKYNÍ NIKOLOU PÁR TÝDNŮ 
A CHTĚJÍ ZKUSIT SEX. PETR SE ALE BOJÍ TOHO, ŽE 
NIKOLU NEUSPOKOJÍ, A TAK SE SNAŽÍ NAUČIT NĚCO 
Z PORNA, NA KTERÉ SE S OBLIBOU DÍVÁ.

Petr se bojí toho, že by svoji partnerku neuspokojil, a tak se snaží naučit něco z porna. S Nikolou se 
domluvili, že se večer sejdou u Petra, protože jeho rodiče nebudou doma. Chvíli před tím, než má Niko-
la přijít, nachystá ve svém pokoji svíčky a pustí hudbu. Poté, co Nikola přijde, spolu leží v posteli a mazlí 
se. Nikola se taky na tento večer těšila a představovala si, že spolu zažijí vášnivou noc jako ve filmu. Když 
si Petr myslí, že je správný čas, tak si stáhne kalhoty a chce od Nikoly orální sex. Nikola svolí, i když 
se jí do toho nechce. Má totiž pocit, že se to od ní očekává a nechce Petra zklamat. Jenže Nikola orál 
vůbec nedělá tak, jako to Petr viděl v pornu. Petr se tedy rozhodne ukázat jí, co všechno se naučil on, 
ale když začne, Nikola vůbec nesténá, jak to očekával. Petr o sobě začíná pochybovat, a tak chce co 
nejrychleji přejít k sexu, kde věří, že se toho naučil nejvíce. Nasadí si kondom a do Nikoly prudce 
zasune penis, jak to dělali v pornu. Tím jí ale způsobí bolest, která už úplně zničí jejich touhu 
pokračovat. Nikola chce jít domů, Petr je zklamaný a neví co má dělat dál, takhle si ani jeden z nich 
tenhle večer nepředstavoval.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami: – Jak se na začátku a na konci cítil Petr?
 – Jak se na začátku a na konci cítila Nikola?
 – Proč se večer nevyvinul podle představ Petra a Nikoly?
 – Jak si myslíte, že by měl příběh pokračovat?
 – Jakou roli hrálo porno v tomto příběhu?
 – Co byste udělali vy na místě Nikoly?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Představte si, že jste na místě Petra a snažíte se večer zachránit. Co byste řekli Nikole, jak byste se zacho
vali? Co by mohl udělat Petr, aby předešel této situaci v budoucnosti?



EVA CHODÍ S PATRIKEM, KTERÝ JE VĚŘÍCÍ A SEX JE PRO 
NĚJ MOŽNÝ AŽ PO SVATBĚ.

Eva a Patrik se seznámili ve skautu a začali spolu chodit. Evě je sedmnáct a před Patrikem už měla 
kluka, se kterým spolu i spali. Patrik je ale věřící a z jednoho jejich rozhovoru vyplyne, že za něj je sex 
možný až po svatbě. Evě je s Patrikem moc dobře, ale chtěla by s ním i spát a tak si není jistá, jak dál.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se cítí Eva?
 – Jak se podle vás cítí Patrik?
 – Jakým způsobem může jejich vztah pokračovat?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Jak mohou Eva s Patrikem vzájemně citlivě komunikovat svoje potřeby? Zkuste pomocí konkrétních vět vyjádřit
důvody Patrikova i Evina chování. Situaci si můžete ve skupině zkusit sehrát s tím, že někdo bude hrát Evu
a někdo jiný Patrika.



SPOLUŽAČKY ŠIKANUJÍ GRÉTU, PROTOŽE SI NA TINDER 
DALA VYZÝVAVOU FOTKU. 

Gréta si vytvořila na Tinderu profil. Chtěla by si najít kluka a nikdo ze třídy se jí nelíbí. Zvolila si fotku, 
na které má tričko s hlubokým výstřihem a svůdně kouká do kamery s našpulenými rty. Myslí si, že 
tato fotka přiláká nejvíc nápadníků. Grétin spolužák Řehoř sjíždí Tinder a narazí na Grétin profil. Hned 
se o tuto novinku podělí s dalšími spolužáky a spolužačkami. Některým klukům se její profilovka líbí, 
ale pár holek začne Grétu pomlouvat a mají na ni narážky i ve třídě. Spolužačka Jindřiška jí napíše do 
zprávy na facebooku, že je „coura“. 

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Jak se Gréta cítí?
 – Co může být motivací pro třídu, že to řeší?
 – Proč si myslíte, že si Gréta takový profil udělala?
 – Jaký důsledek může mít Jindřiščino chování?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Jak byste se Gréty zastali před třídou? Zkuste naformulovat pár vět.



MIRO A FILIPA SE DLOUHO ZNAJÍ A ROZHODLI SE SPOLU 
JÍT NA RANDE, OBA VŠAK MAJÍ TROCHU JINÉ PŘEDSTAVY, 
KAM AŽ ZAJÍT.

Miro a Filipa se znají léta a jeden druhému se líbí. Jednoho dne Miro pozve Filipu na rande, které skončí 
mazlením. Miro začne Filipě rozepínat kalhoty. Filipě se Miro opravdu líbí, ale není si jistá, jestli chce 
na všechno jít tak rychle. Protože Filipa nechce zranit Mirovy city, pokouší se dát jeho ruce pryč, ale 
pokračuje v líbání, protože doufá, že Miro pochopí, že mazlení je v pohodě, ale teď nechce pokračovat 
v ničem jiném. Miro si myslí, že si Pipa hraje na nedobytnou a proto si řekne, že musí „přitvrdit“. Navíc 
si Miro myslí, že Pipa řekne „ne“ nebo „přestaň“, kdyby bylo něco v nepořádku. Tak Miro pokračuje. 
Další den se Pipa cítí kvůli tomu, co se stalo včera opravdu nepříjemně.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
 – Vyskytl se zde souhlas obou se vším, co se zde dělo? Kdo je zodpovědný za získání souhlasu?
 – Jaké mohou být signály souhlasu nebo nesouhlasu?
 – Dokážete jmenovat nějaké důvody, proč může mít člověk v těchto situacích problém říct ne?
 – Co by mohlo tuto situaci vyřešit?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
 – Někdo dělá něco, co je vám nepříjemné, ale zároveň se vám tento člověk líbí. Zkuste formulovat věty,

kterými mu/jí to citlivě naznačíte.
 – A dále: Jste v situaci, kdy s někým chcete mít sex, ale nejste si zcela jistí, že on/ona chce také. Zkuste

navrhnout, jak můžete zjistit, že druhá osoba to chce také.



TÁTA A MENSTRUACE.

Hilda je ve škole. V noci dostala menstruaci a tentokrát má velice silné bolesti. Tak silné, že běžné 
prášky proti bolesti jí nepomáhají a musí zavolat rodičům. Maminka je bohužel na služební cestě a 
tak Hildě nezbývá než zavolat svému tátovi. Do telefonu mu jen řekne, že ji bolí moc břicho a 
potřebuje jet domů. Táta přijede a hned v autě navrhuje, že pojedou na pohotovost, když má tak 
silné bolesti. Hilda se o menstruaci s tátou nikdy nebavila a její táta ani neví, že už Hilda menstruuje. 
Nicméně v nemoc-nici by z toho byla ještě větší aféra. Hilda nakonec pípne, že do nemocnice není 
třeba jet, protože je to jen menstruace a jen potřebuje odpočívat.  Táta to okamžitě přijme, 
ale po cestě domů i doma už konverzace značně vázne.

1. Diskutujte ve skupině nad následujícími otázkami:
– Proč měla Hilda takový problém říct tátovi, co se děje?
– Jak se asi Hilda cítí?
– Jak se asi cítí Hildin táta, když poprvé slyší, že jeho dcera menstruuje?
– Je podle vás běžné, že otcové neví, že jejich dcery začaly menstruovat?

2. Zamyslete se nad situací a zformulujte konkrétní návrhy ve větách:
Vžijte se do Hildiny situace a v formulujte, co byste přesně řekli otci. Jak by měl otec správně reagovat?
Vytvořte ideální reakci a obhajujte proč je podle vás ideální.




