
Jaký způsob myšlení bych chtěl/a mít během koronaviru?

Problém
Laxní způsob myšlení 
"NIC S TÍM NEUDĚLÁM"

Rozvinutější způsob myšlení 
"MŮŽU S TÍM NĚCO DĚLAT"

Inovativní způsob myšlení 
"NAUČÍM SE NĚCO NOVÉHO"

Kvůli koronaviru jsou lidé 
po celém světě nemocní.

Bojím se toho, co se bude dít. Je to
mimo moji kontrolu, nemůžu to
ovládat. 

Můžu zůstat o dané situaci dobře
informovaný, abych pochopil,
jaký dopad to může mít na mě a 
mou rodinu. 

Můžu tyto získané informace
využít a naučit se, jak tuto situaci
co nejlépe zvládnout.

Školy jsou během koronaviru
zavřené a žáci se učí doma. 

Učit se dá jenom ve škole, doma se
nic nenaučím.

Když vyvinu určitou snahu a
zůstanu motivovaný, tak můžu 
v učení pokračovat i doma. 

Mám jedinečnou možnost získat
nové schopnosti a dovednosti a
vyzkoušet něco, co jsem nikdy
předtím nedělal. 

Všichni jsme vystaveni sociální
izolaci – omezení sociálního
kontaktu. 

Zůstanu doma a nebudu nic
dělat. 

Pokud se budu snažit, můžu najít
nové způsoby, jak dál dělat věci, na
které jsem zvyklý.

Izolace mi dává příležitost, abych 
pomohl i ostatním lidem a ukázal,
jak se dají běžné činnosti dělat jinak. 

Nemůžeme dělat skupinové
aktivity.

Nemůžu vidět své kamarády a
dělat s nimi aktivity, které mi
přinášejí radost. 

Pokud budu chtít, mohu zůstat se
svými kamarády ve spojení i tak.

Můžu vymyslet inovativní způsob,
jak využívat moderní technologie a
pomoci tak i ostatním lidem, aby
zůstali ve spojení se svými známými.

Kvůli koronaviru je tu mnoho 
dalších problémů. 

Tyto problémy jsou příliš velké 
na to,  abych je vyřešil. Nemůžu 
vůbec nijak pomoci.

Pokud se budu snažit a učit se od 
ostatních, můžu i já při řešení pro-
blémů nějakým způsobem přispět.  

Můžu navrhnout konkrétní řešení,
jak daný problém způsobený 
koronavirem vyřešit. 
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