Hra „Svědek“
Udělejte dvojice a zvolte, kdo bude policista a kdo svědek.
Svědek: Během 10 vteřin si pozorně prohlédni obrázek na přiloženém papíru.
Poté obrázek zakryj a řekni policistovi všechny podrobnosti, které sis zapamatoval.
Policista: Zapisuje do policejního protokolu výpověď svědka a klade různé otázky,
které vedou k dopadení zloděje.
Na závěr se podívejte, co si svědek zapamatoval a oznámil policistovi.
Kolik důležitých postřehů jsi si zapamatoval?
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Kterých motýlů je nejvíc?
Zakroužkuj.
Jméno a příjmení: ...........................................................................................................................
Věk: .................................................................................................................................................
Město: .............................................................................................................................................
Název organizace (jméno vedoucího): ...........................................................................................

Splněno dne ..................................................................................................................................
Správnost vyplnění .......................................................................................................................
Celkové slovní hodnocení dítěte .................................................................................................
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Uvidíš, že tvému spolužákovi ukradli z tašky svačinu, co uděláš?

Vylušti křížovku.

Zakroužkuj správnou odpověď.
a) nebudu se do toho plést
b) zbiji zloděje
c) oznámím to učiteli

1.

1. slunéčko sedmitečné

4. první jarní květina

4.

Pokud si bez dovolení vezmeš od spolužáka pastelky,
pravítko nebo svačinu, je to správné? Je to krádež?

5.

5. hlavní město České republiky

6.

6. na vlak, tram, bus nastupuješ z ...

8. chlapecké jméno, které slaví svátek dne 7. 5.

8.

9. cukrovinka

9.
10.

10. volno mezi vyučovacími hodinami

12.

14. letní osvěžení

15.

17. dovolená pro děti

18.

18. poslední den v týdnu

14.

16.

19. silnice

20.

20. ženské jméno, které slaví svátek dne 11. 2.

21.

21. na konci školního roku žák ve škole dostane

Při odchodu z domova musíš: .........................................................................................................
Klíč budeš nosit, aby ho každý viděl?
ANO – NE
Vysvětli PROČ

a) nikdo
b) prodavač
c) hlídač v obchodě

Pokud máš u sebe peníze, buď opatrný!
Budeš peníze ukazovat spolužákům?
ANO – NE
Vysvětli PROČ
Napiš, kde budeš nosit peněženku, aby byla na bezpečném místě: ..............................................
Je dobré nechat volně povalovat cenné věci na lavici nebo v šatně?
Vysvětli PROČ

Co se stane s malým zlodějem?
Správných řešení je několik. Poznej je a zakroužkuj.

výprask od rodičů

Co jsou to cenné věci? Napiš: ..................................................................................

pohovor u sociálního pracovníka

pochvala

polepšovna

pokuta

Znáš hodnotu věcí?
Zkus spojit jednotlivé obrázky s částkou v Kč.

...................................................................................................................................

Co uděláš, pokud najdeš na chodníku cizí věc?

Zakroužkuj správnou odpověď.
a) nechám ji raději ležet
b) nechám si ji, co najdu, je moje
c) odevzdám ji – komu ...................................................................................................................

Poznej větu a vysvětli její význam

1,90 Kč

2 500,- Kč

BEZ
590,- Kč

12.

Co udělat, aby tě neokradli.

Zakroužkuj správnou odpověď.

250,- Kč

15.

16. kousek chleba

17.

19.

Kdo ukradené věci v obchodě musí zaplatit?

150,- Kč

13.

15. část oblečení
16.

dětem se nic nestane

11.

13. svítí a hřeje
14.

Zakroužkuj správnou odpověď.

7.

12. dopravní prostředek

13.

Pokud jsi svědkem krádeže, co uděláš?

9.

11. lesní zvíře

11.

vězení

4.

7. vodní zvíře

7.

a) uteču
b) pokusím se zloděje přemluvit, ať toho zanechá
c) zavolám policii

2.

3. značka auta začínající písmenkem M

3.

Nakresli obličej, jak by jsi se cítil,
kdyby ti někdo vzal
oblíbenou věc.

1.

2. domácí zvíře

2.

10,- Kč
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Umíte svědčit?
Zahrajte si na svědka. Pečlivě si prohlédněte obrázek –
máte na to 10 vteřin.
Poté složte list a řekněte policistovi všechny podrobnosti,
které jste si zapamatovali.



POLICEJNÍ PROTOKOL

Datum .........................

Jméno a příjmení svědka .................................................
Policejní zpráva:

