Učna ura #VsakDan8Marec: Kviz o spolnosti
Vprašanja
1. Katera trditev temelji na dvojnih merilih (neupravičeno različni obravnavi deklet in fantov)?
Možnih je več odgovorov.
a) Punca, ki seksa, je kurba; fant, ki seksa, je frajer.
b) Za spolno zdravje deklet skrbi ginekologija, za spolno zdravje fantov skrbi urologija.
c) Učiteljica učenki, ki ne zna rešiti naloge, pove rešitev; učencu pove, kako priti do rešitve.
d) Fant in punca »špricata« pouk. Oba sta kaznovana enako.
e) Grdo je, če je fant pijan; še grše je, če je pijano dekle.
f) Potnice mora na letališču pregledati varnostnica, potnike pa varnostnik.
2. Na koga se nanašata črki L in G v kratici LGBTIQ+?
a) Na ljudi, ki jih privlačijo ljudje istega spola.
b) Na ljudi, ki jih privlačijo ljudje drugačnega spola.
c) Na ljudi, ki jih privlačijo eni in drugi (fantje in punce).
3. Preberi spodnje trditve in obkroži DA, če meniš, da držijo.
a) Ko pristaneš na en spolni odnos, moraš tudi na vse druge s to osebo.
b) Pri seksu je pomembno vedeti, kaj komu ustreza, in to vedno upoštevati.
c) Odločitev za spolni odnos z nekom, ki je zelo pijan, ni problematična.
d) Že po tem, kako je kdo oblečen, veš, da je za seks.
e) Če ti kdo podari kaj lepega, moraš storiti vse, kar si zaželi.

DA
DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE
NE

4. Katera od naštetih ravnanj so nasilna? Obkroži DA, če meniš, da je takšno ravnanje nasilno, ali
NE, če meniš, da ni nasilno.
Tvoj fant ali tvoja punca …
a) … te okara, kadar se grdo obnašaš.
DA
NE
b) … žali tvojo inteligenco, zunanjost, frizuro ali postavo.
DA
NE
c) … ti določa, o čem lahko govoriš s prijatelji/-cami in o čem ne.
DA
NE
d) … te poljublja, ko ti to ne ustreza.
DA
NE
e) … te otipava brez tvojega dovoljenja.
DA
NE
f) … proti tvoji volji pri seksu zavrne uporabo kondoma.
DA
NE
g) … te ves čas kliče, čeprav tebi ni do pogovora.
DA
NE
h) … objavlja neokusne objave o tebi na svojih ali tvojih profilih.
DA
NE
i) … zahteva od tebe, da mu/ji pošiljaš svoje razgaljene fotografije.
DA
NE
j) … pričakuje, da ne objavljaš njenih/njegovih razgaljenih fotografij.
DA
NE
5. Klemen in Mira sta na tretjem zmenku. Klemen je prepričan, da bosta nocoj »šla do konca«,
zato Miro po skupni pici in poljubljanju na kavču začne slačiti, vendar ona ni videti navdušena;
tudi poljubov mu ne vrača. Klemen čuti, da je Mira otrpnila, zato jo vpraša, če je vse v redu.
»Ja,« zamomlja Mira. Kaj naj stori Klemen?
NADALJUJE

SE USTAVI
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6. Ana in Barbara se srečata na zabavi pri sošolki doma. Po dveh kozarcih vina se začneta
poljubljati. Obe sta rahlo opiti, a pri polni zavesti. Želja se stopnjuje in Ana Barbaro odpelje v
spalnico. Pove ji, kje naj se je dotika, in jo začne strastno poljubljati; Barbara ji poljube vrača in ji
reče, naj se sleče. Kaj naj stori Ana?
NADALJUJE

SE USTAVI

7. Kateri del ženskega spolovila je namenjen zgolj in samo užitku?
a) Sečnica
b) Nožnica
c) Ščegetavček
8. Kaj lahko fantje in punce počnejo brez strahu pred okužbo s spolno prenosljivo boleznijo,
punce pa tudi brez strahu pred zanositvijo? Možnih je več odgovorov.
a) Objemanje
b) Božanje
c) Masaža
d) Vseh vrst poljubljanje
e) Samozadovoljevanje
f) Analni seks
g) Lizanje spolnih organov
h) Dotikanje spolnih organov z roko
9. V katerem primeru je gledanje pornografije lahko škodljivo? Možnih je več odgovorov.
a) Če je to tvoj edini vir informacij o spolnosti.
b) Če se ob gledanju spolno vzburiš.
c) Če svoje razumevanje spolnosti podrediš njenim merilom.
d) Če lepoto in privlačnost (sebe in drugih) sodiš po njenih merilih.
e) Če se ob gledanju s prijateljem/-ico ali partnerjem/-ko močno zabavaš.
f) Če zaradi te »seksualne hitre hrane« pozabiš na svojo domišljijo.
10. Katere trditve o spolnem samozadovoljevanju (masturbaciji) ne držijo? Možnih je več
odgovorov.
a) Samozadovoljevanje vodi v odvisnost od seksa.
b) Samozadovoljujejo se samo fantje, dekleta pa ne.
c) Samozadovoljujejo se samo ljudje brez spolnega partnerja ali partnerke.
d) Oblike samozadovoljevanja opazimo že pri dojenčkih.
e) Samozadovoljevanje vedno spremlja gledanje pornografije.
f) Samozadovoljevanje je oblika varanja partnerja oziroma partnerke.
g) Samozadovoljevanje je pomemben, zdrav način spoznavanja lastnega telesa in
seksualnosti.
11. Kaj je aseksualnost?
a) Spolna motnja ali bolezen.
b) Stanje, v katerem ne čutiš spolne privlačnosti in nimaš želje po spolnih odnosih ali pa sta
privlačnost in želja zelo šibki.
c) Sopomenka za samski stan in neprostovoljno vzdržnost.
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