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stezkA stezkA

Stalo se ti někdy, že ses 
s někým pohádal kvůli 
drobnosti? Jak by se mohlo 
předcházet hádkám?

Připravila: Dulka a Kikoku 

Jak se 
rodí 
konflikt

Projdi si čtyři situace 
a všímej si, proč se 
konflikty rodí.

Tvá mladší sestra má v pokoji velký nepořádek. 
Lego je rozházené po pokoji, oblečení na židlích. 
Už tě to poslední dobou rozčiluje. Zajdeš za ní 

a řekneš jí:

Ty jsi bordelář. 
To si neumíš 

uklidit? Už mě 
štveš.

Poslední dobou mi je 
nepříjemné být v tomhle 

pokoji, protože tu je 
nepořádek. Jak se tu 

cítíš ty? Co kdybychom 
to společně uklidili. 

(Po úklidu se společně 
domluvíte, že každý bude 
dávat věc na své místo.)

A ty jsi taky 
bordelář! 

Proč nemůžu 
být já? A víš 
co, štveš mě 

ještě víc, 
protože se do 
mě navážíš 

a jen mě 
sekýruješ.

Víš, já to vždycky chci 
uklidit, ale nějak mi to 

nejde. Vždycky se bojím, 
že to bude dlouho trvat. 

Společně to tedy uklidíme.

Mladý rádce se 
účastní táborové 

rady. Je zde 
nejmladší a ještě 
se tu moc necítí, 

protože má pocit, 
že ho starší vedoucí 

neberou vážně. Vždy 
když chce navrhnout 
nějaký nápad, buď 
ho nepustí ke slovu, 

nebo vůbec jeho 
návrh nezváží. Proto 
je po radě již úplně 

rozzlobený a smutný. 
Rozhodne se, že  

zajde za vedoucím. 
Tomu pak sdělí:

Všechnu svou zlobu vychrlí na něho. 
Kostko, já už nikdy nepřijdu. Staráte 

se jen o sebe a já takové rady nemám 
zapotřebí. Nechápu, jak můžete 
vymyslet někdy nějaký program. 

Tábor si dělejte sami.

Kostko, cítím se rozlobený 
a smutný. Za celou dobu 
rady jsem měl spoustu 

nápadů k programu, ale 
neměl jsem dostatečný 

prostor je říct. Pomohl bys 
mi, abych to necítil? Máš 

nějaký návrh, jak to udělat 
na příští radě lépe?

Když se takhle odvděčuješ 
za to, že jsme tě přizvali 
na radu, tak klidně už 

nechoď. Myslel jsem si, že 
jsi teda dospělejší. 

To mě mrzí. Popíšeš mi nějaké situace, 
kdy se to stalo? Já na to budu příště 

myslet a poté se můžeme zase takhle 
po radě sejít a prodiskutovat, jestli 

ses již cítil lépe. Věřím, že to společně 
vyřešíme, protože tvé nápady určitě 
stojí zato, aby se prezentovaly. Navíc 

od toho jsme tým, abychom se všichni 
cítili při radě dobře.
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