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Vitajte v manuáli SaFE for Triple E! 
 

Tento manuál sme zostavili tak, aby ponúkal aktívny a participatívny prístup k odbornej 

príprave: sme presvedčení, že dospelí aj deti sa učia najlepšie vtedy, keď sú do procesu učenia 

zapojené všetky ich zmysly a keď sa do neho aktívne zapájajú. Preto sa tento manuál 

nezameriava na prednášky, či na počúvanie „vyjadrení odborníkov“, ale skôr na pomoc 

účastníkom pri samostatnom získavaní vedomostí, ich zdieľaní a vzájomnom učení sa zo 

skúsenosti. Podporuje zvyšovanie zručností a vedomostí každého jednotlivca a na základe 

týchto východísk podnecuje tvorbu nových vedomostí. 

Manuál je zároveň flexibilný, pretože každý facilitátor je iný. Je flexibilný v spôsobe, akým 

môžete využívať jednotlivé lekcie: ľahko zistíte, ktoré lekcie sú potrebné pri akom školení a 

ktoré môžete preskočiť, ak pracujete so skupinou učiteľov s dlhoročnou praxou. Je flexibilný, 

pretože si aktivity môžete prispôsobovať: obsahuje veľa tipov na facilitáciu a kontrolné 

zoznamy, ktoré si môžete vytlačiť. Na základe miery vlastných skúseností s facilitáciou 

a v závislosti od schopností a znalostí skupiny sa môžete rozhodnúť ich využiť alebo nevyužiť.  Je 

flexibilný, pretože všetky aktivity sú navrhnuté tak, aby viedli vaše kroky pri realizácii 

jednotlivých lekcií, no zároveň vám poskytovali slobodu improvizovať, ak sa v tom cítite dobre 

a sebaisto. 

Nakoniec chceme využiť príležitosť a POĎAKOVAŤ VÁM. Ďakujeme, že ste si našli čas prelistovať 

tieto stránky a že ste nám pomohli implementovať program sociálneho a finančného 

vzdelávania. Táto príručka by bez vášho záväzku nemala zmysel. 
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Časť 1: Ja, o mne a pre mňa 

Rozvíjanie pozitívneho pocitu osobnej pohody a 

identity 
 

Čo na konci tejto časti žiaci dokážu: 
 

 Budú si vedomí a budú si ceniť vlastnú jedinečnosť. 

 Dokážu odprezentovať sami seba a svoje záujmy. 

 Budú si viac vedomí toho, čo si cenia. 

 Zlepšia svoju schopnosť vnímať vlastné emócie a budú schopní identifikovať rôzne 
pocity. 

 

Zaostrené na dieťa: Každý z nás je osobnosť -„ja“.  Nikto iný nie je taký ako ty. Si celkom 

jedinečný. Si dôležitý. Máš meno. Môže ti byť teplo, zima, môžeš byť šťastný či smutný, niekedy 

si hladný a niekedy nie, niekedy si ospalý a niekedy plný energie.  Ale si to stále ty. A si veľmi 

výnimočný. 

Každý má nejaké pocity a emócie. Niekedy sa cítime šťastní a niekedy sa cítime smutní. Niekedy 

sme vystrašení alebo osamelí a inokedy sa hneváme. Je v poriadku a prirodzené cítiť sa v každej 

chvíli inak. Niekedy potrebujeme pomoc ostatných, aby sme mohli hovoriť o tom, ako sa cítime 

a prečo sa tak cítime. Hovoriť o tom, ako sa cítime s niekým, kto nám rozumie, nám môže 

pomôcť cítiť sa lepšie. 

Zaostrené na dospelých: Je nesmierne dôležité, aby sme pri práci s deťmi vždy prijímali 

jedinečnú identitu, osobnosť a záujmy každého dieťaťa. Je to veľmi dôležité v oblastiach 

postihnutých konfliktom, kde sa môžu objaviť prípady, kedy sú rodiny od seba odlúčené alebo 

vysídlené. Pri práci s veľkými skupinami detí to môže byť náročné, preto je dôležité mať k 

dispozícii rôzne spôsoby práce s deťmi, medzi ktoré patrí práca vo dvojiciach a v malých aj 

veľkých skupinách. Je tiež dôležité, aby prostredie, v ktorom sa deti hrajú a učia, odrážalo 

identitu a záujmy každého jednotlivca, aby každý mohol zažívať pocit spolupatričnosti s 

komunitou. 

Deti sú do veľkej miery závislé od dospelých, ktorí im pomáhajú pomenovať a vyjadriť ich pocity 
a emócie. Deti môžu prechádzať od jedného pocitu k druhému a môžu mať problém 
porozumieť, pomenovať a vyjadriť svoje emócie. Dospelí hrajú zásadnú úlohu v rozvoji ich 
schopnosti zdravo identifikovať, porozumieť a vyjadriť svoje pocity a emócie. Deti sa učia 
označovať svoje pocity tým, že pozorujú príklad zdravého emocionálneho prejavu dospelých. Je  
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dôležité, aby dospelí vyjadrovali svoje emócie pozitívne. Napríklad „to je frustrujúce, budem sa 
musieť zhlboka nadýchnuť a začať odznova.“  
 

Je dôležité uvedomiť si, že rozprávať o pocitoch môže byť ťažké. Mali by sme si tiež byť vedomí 
a vnímať, ako môžu naše vlastné pocity ovplyvňovať pocity a skúsenosti nejakého dieťaťa, 
rodiča alebo iného zamestnanca. Je dôležité, aby deti poznali reč tela spojenú s vlastnými 
pocitmi a rozoznávali reč tela spojenú s pocitmi ostatných. Deti, ktoré dokážu lepšie vyjadriť 
svoje pocity a emócie, sa lepšie vyrovnávajú s konfliktmi a problémami a správajú sa menej 
deštruktívne než deti, ktoré to nedokážu.   
 
Musíme byť schopní zvládať situácie v reálnom čase, aj to, keď deti rozprávajú o svojich 

skúsenostiach. Reakcie učiteľa na náročné situácie, ak sa objaví hnev alebo smútok, sú pre deti 

dôležitým vzorom. Keďže v konfliktných situáciách môžu prevládať emócie hnevu a strachu, je 

nevyhnutné, aby sme sa nimi zaoberali pri vyjadrovaní emócií a podporných stratégiách 

emočnej samoregulácie. 

 

I. Vek 6-10 rokov (1.-4. ročník) 

 

Aktivita 1: Moje meno 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: jazykové 

Cieľ: Umožniť dieťaťu spoznať svoju jedinečnosť. 
 
Čo robiť: 

Úvodná diskusia: 

Opýtajte sa detí, či poznajú pôvod svojho mena. Ak sa o ňom chcú dozvedieť viac, navrhnite im, 

aby požiadali svojich rodičov, aby im porozprávali príbeh o ich mene. Rozdajte im pripravené 

poznámky pre rodičov. 

Nasledujúci deň alebo na ďalšom stretnutí: 

 Nechajte dieťa porozprávať svoj osobný príbeh ... imaginárny, akože pravdivý, ten, ktorý 
počuli od svojich rodičov alebo niekoho iného, príbeh, ktorý počuli v televízii... Všetko 
záleží od ich osobného výkladu.  

 Nechajte dieťa porozprávať príbeh svojho mena. 
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Rodičovská aktivita 

Materiál:  

 Kópie listov pre rodičov 

 

Príprava: 

 Pripravte poznámky, ktoré pošlete rodičom detí (môžete použiť nasledujúci príklad 

alebo niečo podobné): 

 

Vážený/vážená pán/pani..........................., 

 

Dnes v triede diskutujeme o menách a ich význame. Radi by sme sa dozvedeli niečo viac 

o pôvode mien!  

 

Mohli by ste, prosím, prediskutovať s Vaším dieťaťom pôvod jeho mena a dôvody, prečo 

ste mu ho vybrali? 

Budeme sa o tom rozprávať na nasledujúcej hodine.   

 

S pozdravom, 

_______________________ 

 

Aktivita 2:  Autoportrét  

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské, intrapersonálne 

Cieľ: Rozvíjať pozitívne sebavedomie potvrdzovaním krásy a jedinečnosti každého dieťaťa. 

Materiál:  

 zrkadlo 

 papier 

 farebné perá / pastelky 

 farba na pokožku / tekutý make-up na tvár v rôznych odtieňoch 

 

Čo robiť: 

Krok 1: 
Povedzte žiakom, aby pomocou zrkadla alebo vo dvojiciach podrobne preskúmali svoju 
tvár/tvár partnera. Majú sa zamerať najmä na farbu pokožky, očí a vlasov.  
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Krok 2: 

Použite farby na pleť alebo detský základový make-up v rôznych odtieňoch, aby ste namiešali a 

prispôsobili presný odtieň pre každé dieťa. Deti zistia, že naša farba pleti má mnoho rôznych 

odtieňov a budú analyzovať dôležitosť fyzických a charakterových čŕt.  

 

Krok 3: 

Žiaci môžu nakresliť autoportrét pomocou troch obrázkov, ktoré ich reprezentujú: ich farieb, ich 

obľúbeného zvieraťa a ich obľúbeného ovocia / zeleniny. 

Krok 4: 

Vystavte v triede všetky detské kresby a ukážte rozmanitosť všetkých podobností a rozdielov v 

triede. 

 

Aktivita 3:  Skúmanie pocitov 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: Intrapersonálne a priestorové 

Cieľ: Aby si žiaci uvedomili svoje pocity. 

Materiál: 

 kartičky s emóciami 

 papierové taniere (alebo okrúhle kusy kartónu) 

 nožnice 

 ceruzky / Farbičky 

 hudba z mobilného telefónu alebo nejaký hudobný nástroj 

 papierová guľa 

 

Príprava: 

 Pripravte si veľké fotografie výrazov tvárí znázorňujúcich rôzne emócie (šťastie, smútok, 

zlosť, strach ...) 

 Nakreslite výrazy rôznych pocitov na papierové taniere alebo okrúhle kartóny 

 Pripravte hudbu, ktorú budete deťom hrať/púšťať (inštrumentálnu) 

 

Čo robiť: 

 

Deti si sadnú do kruhu a vy im ukážte rôzne kartičky s emóciami. 

Nechajte ich hádať, aké emócie sú znázornené na obrázku. 

Nacvičujte si ich spolu napodobňovaním tvárí zobrazených na kartičkách. 
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Vysvetlite deťom, že budete všetci hrať hru „zamrznutý obrázok“. Na hudobnom nástroji (alebo 

na mobilnom telefóne) budete hrať melódiu a deti si budú počas prehrávania hudby podávať 

loptu. Keď hudba prestane hrať, zodvihnite kartu s emóciou. Dieťa s loptou by malo v tom 

okamihu „zamrznúť“ a napodobniť výraz tváre zobrazený na karte. 

Opakujte hru, kým si ju nevyskúšajú viaceré deti a kým nepoužijete viacero rôznych kariet. 

 

Kreatívne / predstavivosť využívajúce herné aktivity na pochopenie pocitov: 

Hranie rolí spojených s rôznymi emóciami tiež môže deťom pomôcť spojiť vlastné pocity s 

rôznymi situáciami, napr. prvý deň v škole; keď mamička / teta / kamarát išli do nemocnice; keď 

si otec/ brat / strýko priniesli domov nové šteniatko atď. 

Zahrajte scénku z nemocnice a dajte deťom príležitosť hovoriť o tom, ako sa cítia pacienti, 
lekári, zdravotné sestry a rodiny pacientov.  
 

Hrajte nehybné sochy: 

Požiadajte žiakov, aby sa postavili a utvorili kruh tvárami von a chrbtami do stredu kruhu. Mali 
by byť od svojho suseda vo vzdialenosti rozpažených rúk. Povedzte im, že budete počítať do 
troch a potom poviete nejakú emóciu. Roztočia sa a okamžite vytvoria sochu tejto emócie, 
napríklad 1-2-3 ŠTASTNÝ! Sú to „nehybné sochy“, takže musia stáť ticho a bez pohybu. Každý, 
kto vydá nejaký zvuk alebo sa pohne, vypadáva z hry. Na príkaz učiteľa sa môžu pozrieť na sochy 
ostatných, predtým, než sa presunú na ďalšiu. Navrhovaný zoznam emócií je uvedený nižšie: 

 šťastný 

 smutný 

 nahnevaný 

 vzrušený 

 zmätený 

 znudený 

 rozradostený 

 unavený 

 rozrušený alebo zranený 
 
Striedajte slová a najmenej dvakrát zopakujte každú emóciu. Potom im položte nasledujúce 
otázky: 

 Viete si spomenúť, kedy ste sa cítili šťastní, smutní, nahnevaní atď.? 

 Prečo ste sa tak cítili? 

 Čo si o svojom dôvode myslíte teraz? 

 [Ak je emócia negatívna ako hnev alebo nuda] Dokážete vymyslieť iný spôsob, ako by ste 
mohli vyriešiť tento problém? 
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Vyberte si, či majú deti na otázky odpovedať potichu sami pre seba, alebo ich vyzvete, aby sa 
jeden alebo dvaja žiaci podelili s otatnými o príbeh z obdobia, keď cítili ten konkrétny pocit. 
 

Použitie tanca / hudby na pochopenie rôznych pocitov: 

- Vypočujte si rôzne druhy hudby…. pomalú, rýchlu, veselú, povznášajúcu, upokojujúcu 
atď. 

- Nejaký typ hudby nás robí šťastnými, radostnými, núti nás tancovať a poskakovať.  
- Nejaký druh hudby nás upokojuje, máme chuť byť ticho, robiť veci pomaly, odpočívať. 
- Zaspievajte si piesne o pocitoch a emóciách, napríklad „Keď si šťastný, tlieskaj rukami“. 
- Nechajte deti tancovať na pomalé / smutné melódie a rýchle / veselé melódie. 
 

Aktivita 4:  Moje pocity 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské, intrapersonálne 

Cieľ: Povzbudiť žiakov, aby slobodne vyjadrovali svoje pocity. 
 
Materiál: 

 príbeh „Mesto pocitov“ 

 papierové taniere (alebo okrúhle kusy kartónu) 

 farebné perá / pastelky 

 odpadový materiál (rozstrihaná vlna, konfety, plastové vrchnáky...) 

 lepidlo 

 nožnice 

 rôzne farebné časopisy s tvárami ľudí 

Čo robiť: 

Zahrajte sa s deťmi na napodobňovanie výrazov pocitov, aby ste im pripomenuli rôzne pocity. 
Prečítajte si príbeh „Mesto pocitov“. 
Po prečítaní príbehu „Mesto pocitov“ nezabudnite zdôrazniť, že je normálne cítiť rôzne pocity - 
strach, smútok, hanbu atď. Vysvetlite, že všetko sú to prirodzené emócie a že je veľmi dôležité 
deliť sa o ne s ostatnými ľuďmi. 
Vysvetlite, že ak budeme sledovať reč tela ostatných, najmä ich výrazy tváre, dokážeme ľahko 
rozoznať, čo cítia. Môžeme tiež spoznať pocity iných ľudí, ak sa s nimi rozprávame: počúvame, 
aký majú hlas, keď sú nadšení, nahnevaní alebo šťastní.  
Požiadajte deti, aby sa medzi sebou rozprávali veselým, potom smutným, vzrušeným, 
nahnevaným a vystrašeným tónom. Mladšie deti môžete požiadať, aby urobili šťastnú, smutnú, 
vzrušenú a vystrašenú tvár.   
Každému dieťaťu dajte papierový tanier (môžete použiť aj okrúhle kusy kartónu) a povedzte im, 
že si vytvoria svoju emocionálnu masku.       
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Nechajte ich chvíľu popremýšľať o emóciách, o ktorých počuli v príbehu a požiadajte ich, aby si 
vybrali pocit, ktorý by chceli zobraziť.  
Nech vystrihnú oči, ústa a uši zo starých časopisov alebo prípadne môžu nakresliť alebo 
namaľovať na tanier alebo kartón tvár.   
Povzbuďte deti, aby použili iné umelecké potreby na vytvorenie ďalších častí tváre (napr. vlnenú 
priadzu na vlasy).  
Nech urobia na oboch stranách blízko uší do papierových tanierov/kartónov otvory.   
Pripevnite gumičku na obidve strany masky tak, aby si ju deti mohli dať na tvár alebo môžete 
masky prilepiť na palicu a deti si ich budú držať pred tvárou.   
 
Nasledujúca diskusia: 

Deti si postupne po jednom navzájom ukážu svoje masky. 

Keď dieťa ukazuje svoju masku, opýtajte sa ostatných:  

o V ktorej situácii ste sa vy/niekto iný takto cítili? (napr. pri nahnevanej tvári sa 

opýtajte: „V akej situácii by ste sa zatvárili takto nahnevane?“) 

o Už ste sa niekedy takto cítili?  Kedy? 

Príbeh:    Mesto pocitov    

Kde bolo, tam bolo, vo vzdialenom meste žilo vo farebných domoch veľa rôznych ľudí. Okolo 

domov boli malé stromčeky, vysoké stromy, žlté, červené a fialové kvety, veľa hmyzu, mravce, 

včely a malé pavúky, ktoré spolu trávili dni, rozprávali sa a smiali. Chceli by ste vedieť, kto žil vo 

farebných domoch? 

V modrom dome žil pán Strach; v červenom dome žila pani Smutná; v žltom dome žil pán 

Šťastný a v zelenom dome žila malá Nisi.   

Pán Strach bol stále vo svojom modrom dome. Skutočne nerád chodieval von, nevyšiel ani 

preto, aby si užil krásu stromov a kvetov. V skutočnosti si vždy myslel, že ak by vyšiel von, strom 

by ho zavalil a kvety by sa mu smiali. Pán Strach si tiež myslel, že ak by vyšiel zo svojho domu, 

prihnala by sa búrka, udrel by doňho blesk a ublížil by mu. Pán Strach sa stále všetkého bál. 

Viete si predstaviť, aké ťažké bolo preňho takto žiť?  

Pani Smutná, ktorá bývala v červenom dome, stále plakala. Často sa prechádzala okolo svojho 

domu, ale nechodila príliš ďaleko, pretože zakaždým, keď stúpila na trávu, zosmutnela. Myslela 

si, že jej kroky tráve ubližujú. Z prechádzky sa vrátila domov a plakala, pretože sa musela 

rozlúčiť so stromami, kvetmi a hmyzom. Úplne všetko v nej vzbudzovalo smútok a takmer si 

vyplakala oči až ich mala väčšie než citróny.  

V žltom dome žil pán Šťastný. Vždy sa usmieval a robil žarty. Bol tak šťastný, že nikomu nikdy 

nevenoval pozornosť, v skutočnosti sa chcel celý deň len smiať a usmievať. Vždy si myslel, že je 

spokojný so svojím životom a nepotreboval nikoho, s kým by mohol tráviť dni, takže zostával 
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celý deň v záhrade, kde rozprával vtipy mravcom, králikom, kvetom a stromom. Aj vy si myslíte, 

že pán Šťastný vôbec nepotrebuje priateľov? 

V poslednom dome žila malá Nisi. V meste bola nová. Priniesla si so sebou tašku plnú hračiek, 

farebného oblečenia a sušienok, ktoré jej na výlet upiekla babička.  

Niekoľko dní po tom, čo sa usadila vo svojom novom zelenom dome, sa zamyslela: Mala by som 

ísť von a stretnúť sa so susedmi, možno by som mohla zorganizovať oslavu a všetkých pozvať. A 

tak Nisi vyrobila niekoľko pozvánok s krásnymi kresbami a predstavila sa: „Som Nisi a som v 

meste nová. Naozaj by som sa s vami všetkými rada zoznámila a preto v sobotu o jednej 

popoludní pripravím chutný obed. Všetci ste pozvaní, aby ste sa ku mne pripojili a zistili, aká 

zaujímavá oslava to bude!“ 

Nisi nevedela, koľko susedov príde, ale rozhodla sa vyrobiť 15 pozvánok. Vyšla von a stretla sa s 

prvým obyvateľom mesta, veľmi krásnym oranžovým vtákom s dlhými krídlami a úžasným 

hlasom. 

Vták povedal: "Si v meste nová?" Ja sa volám Rico a ty?“ Nisi bola nadšená, keď sa zoznámila so 

svojím prvým priateľom v meste a predstavila sa: „Volám sa Nisi a práve som sa prisťahovala do 

zeleného domu. V skutočnosti som sa vybrala na prechádzku s nádejou, že sa stretnem so 

susedmi a všetkých pozvem na môj večierok, aby som vás lepšie spoznala.“ 

Vták Rico to veľmi rád počul a povedal jej, ako sa dostať k ďalším susedom, pánovi Strachovi, 

ktorý žil v modrom dome, pani Smutnej, ktorá žila v červenom dome a pánovi Šťastnému, ktorý 

žil v žltom dome. Rico prijal pozvanie v mene seba, svojej rodiny a iných zvierat a hmyzu a 

odletel späť do svojho krásneho hniezda. 

Nisi pokračovala v prechádzake ďalej a pozvala všetkých susedov, o ktorých jej Rico povedal.  

Nastal ten veľký deň, bola sobota a Nisi upiekla úžasný chlieb, želé rôznych príchutí, pripravila 

čerstvú ovocnú šťavu a dom ozdobila farebnými balónikmi. 

O jednej popoludní začali prichádzať hostia a všetci si obed veľmi užívali. Všetci boli radi, že sa 

mohli zoznámiť. Po obede si spolu sadli a rozprávali sa. 

Vták Rico hovoril o svojej rodine, ktorá žila v hniezde a povedal, že je hrdý na svojich desať detí. 

Hmyz hovoril o svojich každodenných činnostiach, budovaní prístreškov a zhromažďovaní 

potravy pre svoju komunitu.  

Potom prišiel pán Strach a povedal: "Drahá Nisi, takmer nikdy neopúšťam svoj dom, pre svoj 

strach, že sa mi niečo stane. Ale dnes som prišiel, pretože som sa s tebou naozaj chcel stretnúť a 

pretože som už dlho nevyšiel zo svojho domu.“ Nisi bola veľmi prekvapená, ale poďakovala 

pánovi Strachovi za to, že sa s nimi podelil o to, ako sa cíti a počúval, čo hovoria ostatní. 

Potom prišiel rad na pani Smutnú, ktorá povedala: "Nisi, ďakujem ti za pozvanie. Obyčajne sa 

prechádzam okolo svojho domu, ale som smutná, pretože šliapem po tráve a po tom, ako sa 
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rozlúčim so svojimi priateľmi kvetmi a stromami, trávim zvyšok dňa plačom. Myslela som, že sa 

mi sem dnes nepodarí prísť, ale bola som na teba taká zvedavá, že som sa aj tak rozhodla prísť.“ 

Nisi bola prekvapená, keď počula, že jej susedia sú si takí vzdialení, ale vypočula si aj 

posledného hosťa, pána Šťastného. Povedal:  "Malá Nisi, spočiatku som si myslel, že by som 

nemal na večierok chodiť, pretože som sa aj tak cítil veľmi šťastný... Ale tak ako všetci ostatní, aj 

ja som bol na teba veľmi zvedavý a chcel som ťa spoznať, tak som sa rozhodol prísť."  

Keď všetci dohovorili, aj Nisi sa rozhodla povedať niečo o sebe. „Ako všetci viete, som v meste 

nová. Keď som žila v inom meste, pozvali ma, aby som sem prišla pracovať do obchodu. Bola 

som taká šťastná, cítila som sa presne ako pán Šťastný. Cítila som, že nikoho nepotrebujem, 

pretože som mala všetko šťastie, ktoré som si mohla priať. Ľudia mi chodili blahoželať, ale mne 

to bolo jedno.“ Pán Šťastný sa prekvapene pozrel na Nisi, keď počul, že sa aj niekto iný môže 

cítiť ako on. 

Nisi pokračovala vo svojom príbehu: „Keď som si uvedomila, že sa musím presťahovať tak 

ďaleko, bola som vystrašená a cítila som sa presne ako pán Strach. Nechcela som sem ísť a dva 

dni som odkladala balenie. Potom mi babička povedala, že stretnem veľa nových, milých 

priateľov, tak som sa rozhodla zbaliť si tašky a prísť. “ Pán Strach bol veľmi prekvapený, keď sa 

dozvedel, že nie je jediný, kto sa takto cíti. 

Nakoniec Nisi povedala: „Keď som pricestovala do mesta, nikoho som nepoznala a cítila som sa 

trochu smutná. Hocičo ma rozplakalo, rovnako ako pani Smutnú. Ale potom som si spomenula 

na slová svojej babičky a rozhodla som sa zorganizovať túto párty. “ Aj pani Smutná bola 

prekvapená, keď počula Nisine slová a uvedomila si, že nie je jediná smutná osoba, ktorá plače.  

Nisi povedala svojim priateľom: „Všetky pocity, ktoré máte, sú normálne a nemali by ste ostávať 

zavretí doma len preto, že ich máte.“ Ako vidíte, môžete sa stretnúť s inými ľuďmi a podeliť sa s 

nimi o svoje pocity. Vždy, keď vám bude smutno alebo sa budete báť, porozprávajte sa so mnou 

alebo s inými susedmi a budete sa cítiť lepšie, presne tak ako ja teraz. Po tom, ako som 

usporiadala tento večierok, už nie som smutná, pretože som vás všetkých spoznala.“ 

Na konci večierku Nisi poďakovala všetkým svojim novým priateľom a oni jej na oplátku 

poďakovali za to, že ich pozvala a stala sa ich priateľkou. Sľúbili si tiež, že sa budú navzájom deliť 

o svoje pocity, aby sa cítili lepšie.  

Nisi si išla ľahnúť veľmi šťastná, pretože mala skvelý deň a získala veľa nových priateľov, ktorí sa 

cítili rovnako ako ona, takže odteraz sa s nimi mohla deliť o svoje pocity. 
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Aktivita 5:  Prehliadka talentov 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: fyzické, kognitívne, kreatívne 

Cieľ: Spoznať svoje talenty a záujmy; ukázať svoj talent; podieľať sa na organizovaní talentovej 
show a naučiť sa niesť zodpovedať za pridelené úlohy.  

Materiál: 

 papier na pozvánky 
 stuhy s nápisom „Dobrá práca“ pre všetky deti 
 všetko, čo deti môžu potrebovať na výzdobu miestnosti a prípravu takéhoto podujatia, 

ako napríklad: 
o umelecký materiál 
o krepový papier (na kostýmy v prípade potreby) 
o hárky papiera (na rekvizity alebo lístky, ak chcú) 
o perá, pastelky alebo farby 
o lepidlo 
o listy 
o vetvičky 
o pierka  

Čo robiť: 

PLÁNOVANIE PREHLIADKY TALENTOV 

1. Ak chcete začať plánovať podujatie, zhromaždite deti v kruhu a spýtajte sa ich:  Viete, čo je to 
Prehliadka talentov? Povzbudzujte deti, aby identifikovali niektoré z charakteristík prehliadky 
talentov  Čo robia účastníci?  Čo robí publikum?  Čo tam ešte vidíš?  
2. Pripomeňte deťom príbeh Zajac a korytnačka a opýtajte sa:  Pamätáte si, na čo mal talent 
zajac?   Pamätáte si, na čo mala talent korytnačka?  
3. Nezabúdajme, že talent je nejaká špeciálna vec, v ktorej sme veľmi dobrí. Môžeme sa o svoje 
talenty podeliť s rodinou a priateľmi, aby boli šťastní a aby na nás boli hrdí. Musíme oceniť aj 
talenty ostatných: napríklad kuchár v našej škole, ktorý vždy pripravuje skvelé jedlo! 
4. Chceli by ste pripraviť vlastnú prehliadku talentov?   Vysvetlite, že spolu môžeme 
zorganizovať prehliadku talentov, ktorá sa bude konať o jeden, dva alebo tri týždne. 
5. Premyslite si pár jednoduchých krokov, ktoré budete musieť spraviť, aby ste spoločne 
zorganizovali prehliadku talentov a prediskutujte ich s deťmi. Niekoľko príkladov môže byť:  
a)   Koho chceme na podujatie pozvať? Ako by sme mali ľuďom doručiť pozvánky?  Položte 
deťom otázky a robte si poznámky počas toho, ako budú rozhodovať o tom, kto by sa mal na 
podujatí zúčastniť. 
b)   Aké talenty by sme mali predviesť? V talentovej show predvedieme to, v čom sme naozaj 
veľmi dobrí. 
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Menšia výzva:  
Dajte každému dieťaťu tieto tri možnosti toho, čo môže predviesť na talentovej show a 
požiadajte ho, aby si jednu z nich vybralo. Pokojne navrhnite rôzne možnosti podľa toho, akú 
máte skupinu: 

 Zaspievať pieseň, 

 Zahrať najobľúbenejší príbeh, 

 Tancovať na obľúbenú skladbu. 
Keď sa každé dieťa rozhodne, aký talent chce ukázať, rozdeľte ich do skupín podľa toho, čo si 
vybrali. Potom im pomôžte nacvičiť vystúpenia v triede. 
 
Extra výzva:  
Povzbuďte každé dieťa, aby si vybralo, aký talent chce predviesť. Staršie deti môžu svoje 
odpovede nakresliť, pretože to im poskytne viac času, aby sa nad tým sami zamysleli a 
identifikovali svoj talent. Keď sa všetky deti rozhodnú, aký talent chcú predviesť, pomôžte im 
nacvičiť vystúpenia v triede. 
c)   Aké ďalšie roly by mali byť zastúpené v prehliadke talentov? Najmä pre mladšie deti môže 
byť užitočné zostaviť si zoznam možných rolí: moderátor, človek, ktorý víta hostí pri vchode, 
„barman“ zodpovedný za stôl s nápojmi, človek, ktorý ukáže hosťom, kde majú sedieť, atď. Keď 
spoločne určíte úlohy, povzbuďte deti, aby si dobrovoľne zobrali na starosť niektorú z úloh. 
Pripomeňte im, čo znamená zodpovednosť. 
d)   Dekorácie a nápoje: nechajte deti diskutovať o tom, ako by chceli vyzdobiť miestnosť alebo 
vonkajší priestor, ak sa rozhodnú robiť podujatie vonku. Poukážte na všetky technické aspekty, 
na ktoré majú myslieť: 
Kde zoženieme stoličky? Ak chceme kúpiť nápoje, kde na to získame peniaze? Čo môžeme 
urobiť, ak nemáme peniaze? Ak chceme vyrobiť dekorácie (kresby, plagáty atď.), určme si spolu 
čas, dokedy musia byť všetky dekorácie hotové. 
 
PRED PREHLIADKOU TALENTOV: 
 
Vystúpenia:  
1. Aby ste zabránili priveľkej nervozite a umožnili deťom vystupovať sebavedome, je dobré 
urobiť vopred niekoľko skúšok. 
 
Dekorácie, nápoje a iné úlohy:  
2. Niekoľko dní pred podujatím sa uistite, že sú všetky materiály pripravené. 
3. Deň pred podujatím sa môžete pokúsiť urobiť si generálku za účasti všetkých detí, aby ste 
zaistili, že každý vie, čo má na starosti. Pamätajte si: skúška všetkým pomôže zmenšiť nervozitu, 
ale je v poriadku spraviť počas prehliadky talentov nejaké chyby! Netreba cítiť (ani vytvárať) 
prílišný stres. 
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V DEŇ PREHLIADKY TALENTOV: 
 
4. V deň prehliadky pripomeňte deťom, že táto aktivita bude veľmi výnimočná. 
5. Začnite prehliadku talentov privítaním rodičov / priateľov, ktorí sa prišli pozrieť. 
6. Pochváľte úsilie, ktoré deti vynaložili pri organizovaní prehliadky talentov a nechajte 
moderátora predstaviť účinkujúcich. 
7. Prenechajte javisko deťom a nechajte ich predviesť svoje talenty. 

PO PREHLIADKE TALENTOV: 

1. Po prehliadke sa opýtajte detí: Ako ste sa cítili, keď ste zdieľali svoje talenty so svojou 
rodinou ? 
2. Dajte im vedieť, aké je obdivuhodné, že ľuďom ukázali svoje talenty a pomohli zorganizovať 
prehliadku. 
 

II. Vek 11-15 rokov (5.-8. ročník) 

 

Aktivita 1:  Môj profil 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 

Cieľ: Uznať, že sme všetci odlišní, ale máme veľa spoločného. 

Materiál: 

 zoznam otázok, na základe ktorých sa vytvoria rôzne malé a veľké skupiny detí 

 pripravené kópie falošného facebookového profilu „O mne“ 

 perá a ceruzky 

Čo robiť: 

Krok 1: 

Nechajte všetky deti z triedy vytvoriť jeden rad. Z pripraveného zoznamu položte otázku, ktorá 

povedie tri alebo štyri deti v triede k vytvoreniu skupiny. Keď budú stáť vo svojich skupinách, 

položte inú otázku zo zoznamu, aby sa deti zoskupili do skupín po asi 5 až 6 detí v každej 

skupine. Pokračujte a klaďte im ďalšie otázky, kým všetky deti nevytvoria jednu skupinu. 

Diskutujte s deťmi o tom, že každý z nás má niektoré jedinečné vlastnosti, ale tie sú práve tým, 
čo nás robí výnimočnými. Medzi rôznymi skupinami však existujú spoločné črty, ktoré nám 
pomáhajú spojiť sa s ostatnými na základe rôznych spoločných charakteristík. Zdôraznite, že 
všetci vyzeráme inak a máme rôzne záujmy a talenty. Napriek týmto rozdielom však ľudia môžu 
spolu dobre vychádzať, priateliť sa, ceniť si jeden druhého a tešiť sa z rozdielov. Rozdiely sú tým, 
čo nás robí jedinečnými. 
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Krok 2:  

Dajte každému dieťaťu pripravenú kópiu časti „O mne“ z falošného facebookového profilu a 
dajte im čas na jeho vyplnenie. Požiadajte ich, aby sa v pároch podelili o svoj profil so susedom. 
Potom im prideľte partnera z inej časti triedy, s ktorým sa podelia o svoj profil. 
Následne im položte nasledujúce otázky: 

 Dozvedeli ste sa niečo o svojom partnerovi? 

 Čo máte spoločné? 

 Aké sú medzi vami rozdiely? 

 Páčila sa vám táto aktivita? Prečo áno alebo prečo nie? 
 

Aktivita 2:   List sebe samému 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 

Cieľ: Stanoviť si ciele do budúcnosti a zamyslieť sa nad krokmi potrebnými na ich dosiahnutie. 

Materiál:  

 listový papier 

 obálky 

 materiál na kreslenie 

 

Čo robiť:   

Povzbuďte žiakov, aby zatvorili oči a premýšľali o niekom, koho obdivujú. Požiadajte ich, aby sa 

v tichosti zamysleli nad tým, čo také obdivuhodné táto osoba urobila. Požiadajte žiakov, aby sa 

zamysleli nad tým, aký asi bol ich hrdina v ich veku. Povedzte žiakom, že aj oni majú mnoho 

obdivuhodných schopností, kvalít a talentov. Niekedy však zabúdame, akí sme sami skvelí a čo 

všetko môžeme dosiahnuť. 

Začiatok roka je ideálny čas na zamyslenie sa nad tým, čo by chceli do konca roka vďaka svojim 
schopnostiam, kvalitám a talentu dosiahnuť. Nechajte ich v tichosti sa zamyslieť nad tým, akú 
radu by im asi dal ich hrdina o tom, čo sa mu podarilo? 
Povedzte žiakom, že napíšu list sami sebe, v ktorom napíšu všetko, čo dúfajú, že do konca roka 
dosiahnu. Musia tiež povedať, akým spôsobom by chceli tieto ciele dosiahnuť. Navrhnite, aby 
do svojho listu pridali aj ilustrácie. Vysvetlite žiakom, že na konci roka môžu otvoriť list v triede 
a zistiť, ako sa priblížili k naplneniu svojho sna. Upozornite ich však, že sny sa môžu zmeniť a tie, 
ktoré budú mať neskôr, môžu byť rovnako dobré ako tie, ktoré majú teraz. 
Listy uchovajte v bezpečí a na konci roka zorganizujte spoločné otváranie listov. Povedzte 
žiakom, že je to pekný spôsob, ako sa na konci roka zamyslieť nad tým, čo dosiahli. Keď nastane 
čas na otvorenie listov, položte im tieto otázky: 
 

 Prekvapuje vás v liste niečo? 

 Dosiahli ste ciele, ktoré ste si stanovili na začiatku roka? Ak nie, prečo? 



   

18 
 

 Dosiahli ste veci, ktoré v liste neboli uvedené? Ak áno, aké? 

 Páčilo sa vám toto netradičné cvičenie? Prečo áno alebo prečo nie? 
 

Nezabudnite usporiadať malú oslavu, v ktorej oceníte ich prácu a úspechy. 
 

Aktivita 3:  Mám zručnosti a nadania 

Cieľ: Umožniť žiakom oceniť svoju individualitu, talent a schopnosti. 

Materiál: 

 karty „Mám zručnosti a talenty“ 

 flipchartový papier 

 farebné perá, perá 

Čo robiť: 

Krok 1:  
Pripomeňte žiakom, že aj keď zdieľame veľa vlastností a čŕt s ostatnými, všetci sme jedineční. 
Máme rôzne osobnosti, talenty, zručnosti a vlastnosti. Rozdeľte triedu do skupín po dvoch až 
troch. Rozdajte všetkým žiakom karty aktivity „Mám zručnosti a talenty“, na ktorých nájdu 
príklady toho, ako sa ľudia o niečo podelili a tak niekomu pomohli. 
Členovia skupiny sa o karty delia. Pri každom príklade požiadajte žiakov, aby preskúmali 
nasledujúce otázky: 

 Prispieva táto osoba k lepšiemu fungovaniu spoločnosti svojím časom, talentom, 
peniazmi alebo ich kombináciou? 

 Ako táto osoba pomáha druhým? 

 Myslíte si, že z úsilia tejto osoby majú úžitok aj iní ľudia? 

 Myslíte si, že aj táto osoba má úžitok zo zdieľania s ostatnými? 
 

Získajte spätnú väzbu ku kartám od rôznych skupín. 

 

Krok 2:  

Potom im položte nasledujúce otázky a iniciujte skupinovú diskusiu o osobných silných 
stránkach a záujmoch, o ktoré sa človek môže podeliť pre spoločné dobro: 

 Čím chcete byť, keď vyrastiete? 

 O čo sa zaujímate? 

 Čo vám ide dobre? 

 Čo radi robíte vo voľnom čase? 

 Ako by ste mohli využiť svoj čas alebo talent na pomoc niekomu inému? 

 Prečo je dôležité alebo žiaduce deliť sa o svoje talenty s ostatnými? 
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Požiadajte žiakov, aby si urobili zoznam svojich schopností, talentov a vlastností. Môže im 
pomôcť, ak sa zamyslia nad vecami, ktorými niekomu pomohli. 

 
Krok 3:  
Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad zoznamom svojich zručností, talentov a vlastností, ktorý 
napísali pri predchádzajúcom cvičení. Nechajte žiakov naplánovať si, ako ostatným v triede 
predvedú určitú zručnosť alebo talent, ktorý majú. Rozdajte im pracovný list „Predvedenie 
talentu“, podľa ktorého môžu žiaci postupovať. Nechajte študentov predviesť svoj talent alebo 
zručnosť v triede.  
 
Karty zručností a talentov 
 

 
Agáta 
Agata miluje písanie príbehov a je v tom veľmi dobrá! Raz týždenne píše 
stĺpček so správami zo svojej školy pre miestne noviny. Rada sa delí o svoje 
príbehy s ostatnými a považuje za zaujímavé rozprávať sa s ľuďmi a nachádzať 
tie najzaujímavejšie príbehy. 
 

 
Katarína 
Katarína miluje čítanie. Je stále zahĺbená do nejakej knihy. Každý večer číta 
svojmu mladšiemu bratovi a sestre pred spaním nejaký príbeh. Niektoré z 
príbehov sama niekedy čítala, na vymýšľanie iných využíva vlastnú fantáziu. 
Miluje, keď dokáže svojho brata a sestru rozosmiať. 
 

 
Alan 
Alan miluje futbal! Každú sobotu hrá zápas za svoj miestny futbalový tím. 
Dobrovoľne trávi čas trénovaním mladších členov svojho klubu, ktorí s 
futbalom začínajú. Raz týždenne chodí popri svojich tréningoch aj na tie ich. 
 

 
Daniel 
Daniel má strýka, ktorý je dobrovoľníkom v Spoločnosti pre prevenciu týrania 
zvierat. Daniel si každý mesiac odkladá na túto dobročinnú činnosť malý 
obnos peňazí. Dúfa, že na konci roka ich bude môcť organizácii darovať. 
 

 
Pierre 
Jedným z Pierrových koníčkov je záhradníctvo. Raz za mesiac idú spolu s 
otcom do miestneho centra pre seniorov. Pomáhajú im so záhradou a 
ukazujú, ako sa starať o rastliny a kosiť trávnik. 
 

 



   

20 
 

Aktivita 4:  Pochopenie pocitov 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 

Cieľ: Aby deti dokázali konať podľa toho, ako sa cítia, bez použitia slov, aby rozumeli svojim 

vlastným pocitom a dokázali sa vcítiť do pocitov druhých. 

Materiál:  

 Kópia zoznamu emócií pre každé dieťa 

Čo robiť: 

Pred začatím aktivity urobte kópie zoznamu emócií a pocitov a rozdajte ich všetkým deťom. 
Zoznam môže obsahovať napr. pocity: 

 neistý 

 nahnevaný 

 pojašený 

 odvážny 

 rozčarovaný 

 zahanbený 

 podráždený 

 zmätený 

 frustrovaný 

 strápnený 

 zhnusený 

 osamelý 

 nepriateľský 

 izolovaný 

 chaotický 

 nerozhodný 

 ovládaný 

 demoralizovaný 

 odmietnutý 

 a mnoho ďalších 

Aktivita: 

- Každé dieťa na papier napíše tri pocity a emócie, ktoré odrážajú to, čo práve prežíva alebo 
to, čo môže prežívať niekto iný, ktorého sa týka problém, ktorý dieťa trápi. 

- Dajte deťom asi 10 minút na to, aby sa nad týmito pocitmi zamysleli. Môžu to byť ich vlastné 
pocity ohľadom vzťahu s ich rodinou alebo pocity ich rodičov ohľadom ich dieťaťa, prípadne 
to môžu byť pocity dieťaťa, ktoré v škole niekoho šikanuje a tak ďalej. 
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- Potom od detí vyzbierajte popísané papiere. 
- Bez toho, aby ste im prezradili, kto čo napísal, požiadajte deti, aby postupne zahrali  pocity 

(pantomímou) a ostatné deti budú pomenúvať pocity, ktoré budú deti stvárňovať. 
- Na konci aktivity by vám deti mali dať spätnú väzbu. Napríklad:  

 Bolo ťažké pomenúvať pocity? 

 Bolo to čoraz jednoduchšie, keď viackrát stvárňovali a rozprávali o svojich pocitoch? 

 Objavili sa tam nejaké pocity, ktoré by človek nemal vyjadrovať svojim blízkym alebo 
priateľom? 

 Objavili sa tam nejaké pocity, ktoré by človek mal vyjadrovať? 

 Ak by sa tak cítili znova, čo by mali urobiť a ako by mali svoje pocity zvládnuť? 
 

Aktivita 5:  Triedenie emócií 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 

Cieľ: Pomôcť deťom začať sa učiť zvládať svoje emócie. 

Materiál:  

 Kópie vystrihnutých slov z tabuľky nižšie pre každú skupinu detí - 3 až 4 deti v jednej 

malej skupine 
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Intenzita 
pocitov 

Šťastný Smutný Nahnevaný Plný obáv Zahanbený 

Vysoká Hrdý 
Vzrušený 
Rozradostený 
Nadšený 
Bujarý 
Extatický 
Zapálený 
Vášnivý  

Deprimovaný 
V agónii 
Sám 
Zranený 
Zronený 
Zúfalý 
Trúchlivý 
Bezútešný 

Zúrivý 
Zlostný 
Pobúrený 
Búrlivý 
Nahnevaný 
Kypiaci 
hnevom 
Odporný 
Zradený  

Vystrašený 
Zdesený 
Skamenený 
od strachu 
Stuhnutý 
Ustrašený 
Panikársky 
Zúrivý 
Šokovaný 

Trúchlivý 
Kajúcny 
Pošpinený 
Bezcenný 
Zneuctený 
Neprijatý  
Zahanbený 
Napomenutý 

Stredná Radostný 
Spokojný 
Dobrý 
Upokojený 
Spokojný 
Rozžiarený  

Zdrvený 
Vážny 
Stratený 
Stiesnený 
Sklamaný 
Melancholický 

Rozčúlený 
Nazlostený 
Chránený 
Frustrovaný 
Agitovaný 
Zhnusený  

Obávajúci sa  
Vyľakaný 
Ohrozený 
Neistý 
Znepokojený 
Vystrašený  

Ospravedlňujúci 
Nehodný 
Ľstivý 
Previnilý 
V rozpakoch 
Tajnostkársky  

Nízka Rád 
Spokojný 
Príjemný 
Vľúdny 
Potešený 
Vyrovnaný  

Nešťastný 
Náladový 
Smutný 
Rozčúlený 
Sklamaný 
Nespokojný  

Znepokojený 
Otrávený 
Podráždený 
Odolný 
Namrzený 
Precitlivený  

Opatrný 
Nervózny 
Ustarostený 
Bojazlivý 
Neistý 
Úzkostný  

Ostýchavý 
Smiešny 
Ľútostivý 
Nepríjemný 
Ľutovaný 
Pochabý  

 

Päť základných emócií je uvedených navrchu tabuľky zľava doprava. Prejavy každej emócie 

podľa intenzity ich pociťovania sú popisované v jednotlivých stĺpcoch tabuľky. 

Čo robiť: 

Napíšte rukou / na počítači päť základných emócií a potom ich vystrihnite v toľkých kópiách, 

koľko malých skupín detí máte v triede. 

Napíšte všetky emócie v každej kategórii. Vystrihnite tieto slová toľkokrát, koľko malých skupín 

detí máte v triede.  

Každej malej skupine detí (3-5 detí v každej skupine) dajte skupinu hlavných emócií a skupinu 

ďalších emócií. 

Požiadajte deti, aby zoskupili ďalšie emócie pod každú zodpovedajúcu hlavnú emóciu; dajte im 

10-15 minút na ich roztriedenie a diskusiu v skupinách. 

Obrázok 1: Triedenie emócií z knihy Emocionálna inteligencia 2.0 od autorov Travis Bradberry a 
Jean Greaves 
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Diskutujte s deťmi o tom, akým spôsobom emócie zoskupili, venujte nejaký čas vysvetleniu 

každej emócie, ak si všimnete, že niektorá zo skupín mala problém zaradiť ich do vhodnej 

kategórie. 

Na flipchart alebo na tabuľu / interaktívnu tabuľu napíšte tri kategórie intenzity pocitov a 

požiadajte deti, aby zoradili vo svojich skupinách emócie podľa intenzity ich pociťovania. Dajte 

im na to 10-15 minút. 

Diskutujte s nimi o tom, ako sa rozhodli emócie zaradiť a nakreslite s nimi na flipchart alebo 

tabuľu / interaktívnu tabuľu celú tabuľku, ktoré je znázornená vyššie (Fotka 1). 

Porozprávajte sa s deťmi o tom, že pochopenie vlastných emócií, ich pomenovanie a 

roztriedenie sú prvými krokmi pri budovaní emocionálnej inteligencie a spôsobom, ako sa 

naučiť zvládať emócie.  
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Časť 2: Ja a moji priatelia 

Vzájomná pomoc, podobnosti a rozdiely, rešpektovanie 

rozmanitosti 

 
Čo na konci tejto časti žiaci dokážu: 
 

 Začnú oceňovať rozmanitosť a odlišnosť. 

 Rozvinú v sebe pocit zodpovednosti za následky svojich činov s ohľadom na seba aj na 
ostatných. 

 Pochopia efekt stereotypizácie, stigmatizácie a diskriminácie súvisiacej s pohlavím, 
spoločenskou triedou a životným štýlom a začnú oceňovať rozmanitosť. 

 
Zaostrené na dieťa: Rozhliadnite sa okolo seba... Čo vidíte? Niektorí z nás majú dlhé vlasy, iní 

krátke, ďalší majú svetlé alebo tmavé oči, niektorí sa usmievajú, iní nie. Niektoré veci robíme 

všetci - jeme, smejeme sa a spíme. Niektoré veci robíme inak - rozprávame rôznymi jazykmi 

alebo sa líšime inak.  

Pokiaľ sú deti nejakým spôsobom odlišné, môžu sa niekedy cítiť vynechané. Môžu sa cítiť 
smutné, nahnevané, oddelené, či byť agresívne. Každý z nás je iný a práve naša odlišnosť tvorí 
rozmanitosť sveta. Máme odlišné vlasy, oči, farbu pleti, ale možno radi robíme tie isté veci: radi 
plávame, hráme sa a maľujeme. Aj keď sme každý iný, každé dieťa je výnimočné a dôležité.  
 
Zaostrené na dospelých: Od mladého veku deti zažívajú vo svojich komunitách rozdiely a snažia 
sa ich pochopiť. Výskumy ukazujú, že vo veku od dvoch do piatich rokov si deti začínajú 
uvedomovať a zaujímať sa o pohlavie, rasu, etnicitu a zdravotné postihnutie. Deti postupne 
začínajú zisťovať, v čom sú podobné a v čom sa líšia od ostatných ľudí a aký majú z týchto 
rozdielov pocit.  
 
S cieľom podporiť empatiu by mali dospelí najprv povzbudiť deti, aby identifikovali podobnosti 
a spoločné záujmy, napríklad aké činnosti deti radi robia v škole alebo doma, predtým, ako sa 
jasne zamerajú na rozdiely, napríklad rôzne sviatky, stravovacie rozdiely, rozdiely v obliekaní.   
 
Pri práci s deťmi je potrebný prístup rešpektujúci rozdiely, aby sme dokázali čeliť predsudkom, 
stereotypom a predpojatosti. Dospelí zohrávajú dôležitú úlohu v tom, že pomáhajú deťom 
rozvíjať pozitívny postoj k odlišnostiam. 
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Vek 6-15 rokov (1.-8. ročník)  
 

Aktivita 1:  Prechádzka dôvery 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 

Cieľ: Naučiť sa dôverovať ľuďom, rozvíjať v sebe zmysel pre zodpovednosť voči druhým 

a spoluprácu v tíme. 

Materiál:  

 niečo na zaviazanie očí (môže to byť akýkoľvek materiál, šatka, maska na spanie alebo 

kryt na oči z hrubého papiera s elastickou gumou prevlečenou cez oba konce, aby držal 

na hlave) 

Čo robiť: 
Nájdite si vhodné miesto, hoci aj s prekážkami, no dbajte na to, aby neboli pre deti nebezpečné. 
Dobrým miestom môže byť les, športové ihrisko alebo aj trieda, v ktorej sme väčšinu stoličiek a 
stolov odsunuli ku stenám a nechali sme tam len niekoľko stoličiek, ktoré nám poslúžia ako 
prekážky. 
Vyzvite žiakov, aby vytvorili dvojice. Požiadajte jedného z dvojice, aby sa stal vodcom a 
druhého, aby si zaviazal oči. Keď je partner so zaviazanými očami pripravený, pomaly ho 
niekoľkokrát otočte dokola, aby nevedel, kam smeruje. Od tejto chvíle by sa sprievodca nemal 
vôbec dotýkať partnera, ale mal by komunikovať výlučne cez verbálne nápovedy, napríklad: 
„Päť krokov pred tebou je konár. Pomaly ho prekroč.“  
Vodca je zodpovedný za bezpečnosť svojho partnera/partnerky. Musí ho/ju navigovať tak, aby 
sa vyhol/-la prekážkam. Týmto spôsobom účastníci získavajú cenné skúsenosti súvisiace s 
tímovou prácou: vodca sa učí byť zodpovedný a postarať sa o blaho niekoho iného, zatiaľ čo 
partner so zaviazanými očami sa učí dôverovať a spoľahnúť sa na inú osobu. Požiadajte 
účastníkov, aby sa nad cvičením zamysleli a podelili sa o svoje skúsenosti. Potom si môžu 
vymeniť úlohy. 
Po dokončení úlohy položte žiakom nasledujúce otázky: 

 Čo si myslíte, že je účelom tejto tímbuildingovej aktivity? 

 Aké to bolo, byť vodcom zodpovedným za bezpečnosť svojho spoluhráča v tíme? 

 Mali ste problém dôverovať svojmu partnerovi, keď ste mali zaviazané oči? Prečo áno, 
alebo prečo nie? 

 Prečo je dôvera medzi spoluhráčmi dôležitá? 

 Aký to bol pocit, keď ste si s vaším spoluhráčom úspešne dôverovali, že dokážete niečo 
náročné? 
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Aktivita 2:  Podobnosti a rozdiely 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 

Cieľ:  Naučiť sa, že každý z nás je iný / jedinečný a tiež sme si v mnohom podobní. 

Materiál:  

 zoznam charakteristík vytvorených s ohľadom na vašu skupinu detí, ktoré budete kričať, 

aby sa deti zaraďovali do skupín a preskupovali 

 kópie tabuľky 

 kópie Friennovho diagramu uvedeného nižšie, ktoré rozdáte všetkým žiakom v triede - aj 

pre 11 – 15-ročných 

 

Čo robiť: 

Krok 1: 

Deti sa postavia do stredu miestnosti.  

Pre vek 6-10 rokov: 

Keď vyvoláte farbu vlasov, všetky deti, ktoré majú túto farbu vlasov by sa mali zoskupiť na 

jednej strane triedy. Potom vyvolajte farbu očí a všetky deti by sa mali preskupiť tak, aby 

vytvorili skupinu detí s touto farbou očí.  

Zistia, že hoci nás farba vlasov a ďalšie atribúty robia jedinečnými, sme si zároveň v mnohých 

dôležitých veciach podobní: 

 všimnite si, že naše vlasy majú mnoho jedinečných odtieňov, 

 uvedomte si, že všetci sa v niektorých ohľadoch líšime a v iných ohľadoch sme si 
podobní, 

 porovnajte a dajte do protikladu to, v čom sa ľudia líši a a v čom sú si podobní. 
 
Krok 2: 
Diskutujte o tom, ako rozdiely v našom odtieni pleti, vlasov alebo očí obohacujú náš svet. 
 
Krok 3: 
Nakreslite na tabuľu dva kruhy: jeden nazvite „mačky“ a druhý nazvite „psy“. Tieto dva kruhy sa 
musia v strede prelínať tak, ako je to znázornené nižšie: 
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Psy             Mačky 
 
 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Do kruhu „Psy“ napíšte mená všetkých detí, ktoré by radšej mali ako domáce zvieratko psa, do 

druhého kruhu napíšte mená všetkých detí, ktoré by radšej mali ako domáce zvieratko mačku. 

Do stredu napíšte mená tých detí, ktoré majú radi mačky aj psy. Diskutujte o podobnostiach a 

rozdieloch v tom, čo sa nám páči, ale aj o skutočnosti, že sa nám všetkým môže páčiť viac ako 

jedna vec a že nás to prepája aj s inými skupinami. (Ak niektoré deti nemajú radi ani psy, ani 

mačky, uveďte ako príklad v strede svoje meno). 

Pre vek 11 - 15 rokov: 

Diskutujte so žiakmi o tom, s čím sa stotožňujú. Povedzte im, že všetci sa stotožňujeme s 
časťami našej osobnosti a kultúry. Môžete sa identifikovať ako spevák/-čka, sestra, 
pravoslávny/a kresťan/-ka alebo chlapec. Hoci s niektorými vlastnosťami môžeme cítiť 
mimoriadne silné spojenie, pozostávame z mnohých takýchto vlastností. Je dôležité si 
uvedomiť, že iní môžu vyznávať iné hodnoty než my a stotožňovať sa s inými rolami. Tieto 
hodnoty nám môžu byť cudzie, ale zaslúžia si naše uznanie a rešpekt. Táto aktivita pomôže 
študentom vyjadriť svoj charakter, oceniť svoju jedinečnosť a zároveň sa zamyslieť nad 
spoločnými rysmi s ostatnými. 
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Vytvorte dvojice (ak žiaci už sedia vo dvojiciach, využite to). Každej dvojici dajte kópiu 
nasledujúcej tabuľky: 
 

 
Dajte im 10-15 minút na to, aby sa porozprávali a vpísali odpovede do tabuľky. 
Keď deti dokončia rozhovory, dajte každej dvojici kópiu Frennovho diagramu. Požiadajte každú 
dvojicu, aby vpísala jedinečné charakteristiky jedného z partnerov do ľavého kruhu 
a charakteristiky druhého do pravého kruhu. Požiadajte ich, aby do prekrývajúceho sa priestoru 
napísali spoločné črty. 
 
 Meno:        Meno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keď deti vyplnia diagram, nechajte niekoľko dvojíc podeliť sa s ostatnými o to, čo zistili. Potom 

položte všetkým párom nasledujúce otázky a diskutujte s celou triedou: 

 Zistili ste o svojom partnerovi niečo prekvapujúce? Sú medzi vami nejaké zaujímavé 
podobnosti alebo rozdiely? 

 Zistil nejaký pár, že nemá NIČ spoločné? Napadá Vám niečo teraz? 

 Čo považujete za dôležitejšie: podobnosti alebo rozdiely medzi nami? Prečo? 
 

 

Meno 
žiaka 

Kam by si 
najradšej 
išiel na 
dovolenku? 

Aké je tvoje 
najobľúbenejšie 
jedlo? 

Koľko máš 
súrodencov? 

Aký je 
tvoj 
koníček? 

Kto je 
tvoj 
obľúbený 
spevák? 

Aké je 
tvoje 
obľúbené 
zviera? 

Aký je 
tvoj 
obľúbený 
predmet 
v škole? 
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Aktivita 3: Rešpektovanie rozmanitosti 

Čo robiť: 

Krok 1: 

Pre vek 6-10 rokov: 

Hra s mincami 

Materiál:  

 tri šatky na oči (šály, papierové masky)  

 pár mincí rôznej hodnoty a veľkosti v miestnej mene - napríklad 50c, 1 euro a 2 eurá (10, 

100 a 200 forintov; 1, 5, 10 dinárov) 

 

Päť detí sa musí dobrovoľne zapojiť do hry. Tri z nich si zaviažu oči. Povedzte im, že si idú kúpiť 

nejaké sladkosti alebo občerstvenie. Ďalší dvaja budú hrať predavača a človeka, ktorý čaká 

v rade, aby zaplatil za nákup. 

Dajte každému dieťaťu so zaviazanými očami pár mincí, aby zaplatilo za svoje sladkosti a 

občerstvenie. Prvý musí zaplatiť za cukrík 3 eurá (110 forintov alebo 6 dinárov); druhý musí 

zaplatiť 7 eur (210 forintov alebo 11 dinárov) a tretí 10 eur (300 forintov alebo 15 dinárov). 

Diskutujte o tom, aké ťažké to bolo pre deti so zaviazanými očami, ako sa cítil predavač a dieťa 

čakajúce v rade, kým dieťa so zaviazanými očami bez pozerania vyberalo správne množstvo 

peňazí. 

Pre vek 11 - 15 rokov: 

Stupnica schopností 

Materiál:  Kópia stupnice pre každého žiaka 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2: Stupnica schopností 
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Požiadajte deti, aby sa zamysleli nad tým, ktorých päť vecí dokážu veľmi dobre a ktorých päť 

vecí nedokážu tak dobre alebo ich nedokážu urobiť vôbec. 

Dajte im kópiu stupnice a požiadajte ich, aby do stupnice vpísali svoje zoznamy. Nechajte ich 

diskutovať o tom, čo napísali - mali by si uvedoiť, že všetci sme v niektorých veciach dobrí, v 

iných veciach nie sme až takí dobrí a existujú aj veci, ktoré nedokážeme. 

Krok 2: 

Pre vek 6-15 rokov: 

Po hre / cvičení sa opýtajte detí, čo podľa nich znamená, keď je niekto „zdravotne postihnutý“ či 

„má iné danosti“. Ak má niekto „zdravotné postihnutie“, znamená to, že tento človek nie je 

schopný robiť nič? Vedia o príklade človeka so zdravotným postihnutím, ktorý je v niečom dobrý 

alebo výnimočne dobrý? Počuli už o paralympijských hrách?  

Vysvetlite im, že zdravotné postihnutie znamená, že človek „nemá určité schopnosti“, ale že 

zdravotné postihnutie neznamená, že tento človek nedokáže robiť niečo iné mimoriadne dobre 

- dokonca môže vyhrať zlatú medailu na olympijských hrách. 

Uveďte príklady z nasledujúcej tabuľky, ktorými lepšie opíšete jednotlivé postihnutia: 

Deti so 
zdravotným 

postihnutím ... 

Radšej nazývané... Nedokážu Ale dokážu... Majú iné 
schopnosti 

kvôli... 

havárii, 

deformite, 

ťažkému 
pôrodu, 

genetickým 
problémom, 

užívaniu 
nevhodného 

lieku, 

zlej 
životospráve, 

... 

HLUCHÉ 

 

nepočujúce dobre počuť robiť všetko 

ostatné 

normálne. 

Používajú 

posunkovú 

reč, môžu 

dokonca 

vedieť 

rozprávať, ak 

sú trénovaní. 

SLEPÉ zrakovo postihnuté vidieť alebo 

vidia len 

čiastočne 

pohybovať sa 

normálne a 

robiť niektoré 

aktivity 

NEMÉ s postihnutím reči hovoriť 

zrozumiteľne 

alebo hovoriť 

rozumejú a 

dokážu robiť 

všetko 
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vôbec ostatné. 

MENTÁLNE 

RETARDOVANÉ 

intelektuálne oslabené premýšľať a 
správať sa 
primerane 
svojmu veku 

robiť všetko 

ostatné, 

pretože sú 

fyzicky v 

poriadku. 

S PORUCHAMI 

UČENIA 

dyslektické/dysgrafické 

a pod. 

držať krok s 
triedou, 
pretože majú 
tendenciu 

zamieňať si 
čísla a písmená 

rozumejú a 

dokážu robiť 

všetko 

ostatné. 

 

Je dôležité priviesť deti k záveru, že hoci takéto deti nedokážu vykonávať určité činnosti, 

existujú také činnosti, ktoré dokážu robiť veľmi dobre. 

Krok 3: 

Pre vek 6-15 rokov: 

Diskutujte s deťmi o tom, aký majú pocit, keď niečo nedokážu urobiť dobre. Ako by chceli, aby 

sa k nim iné deti a dospelí správali v takejto situácii? Páči sa im, keď ich iní ľutujú, keď niečo 

nedokážu urobiť dobre? Ako sa podľa nich cítia deti s postihnutím, keď ich niekto ľutuje? 

Prečítajte deťom nasledujúcu báseň: 

Priania 

Nechcem, aby si mi otváral dvere, 

Len nech sú dosť široké na to, aby som nimi mohol prejsť. 

Viem, že sa dívaš na moje ortézy. 

Ani mne sa nepáčia,  

Ale pomáhajú mi pri chôdzi. 

Som možno hluchý, ale nie som hlúpy, 

Tak ma tak, prosím, nenazývaj. 

Rozhodol som sa chodiť po rukách. 

Hrával som futbal, poľoval a plával, 

Potom som prišiel o nohy, 

Ale stále cítim túžbu. 
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Nevidím zapadať slnko, 

Neľutuj ma, nikdy som ho nevidel. 

Prechádzaj sa so mnou,  

Aj keď o čosi pomalšie. 

Rozprávaj sa so mnou, 

Aj keď je to rukami. 

Keby som mal tri želania, 

želal by som si šťastie, 

Asi by si prial byť kompletný 

A chcel by som byť prijatý 

Taký, aký som. 

- Anonym- 

(Napísané dieťaťom s postihnutím) 

 

Diskutujte s deťmi o tom, aké je hlavné posolstvo autora tejto básne.  

 

Aktivita 4:  Tlak rovesníkov 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské a intrapersonálne 

Cieľ: Umožniť žiakom identifikovať kvality dobrých a zlých priateľov, neprimeraný nátlak od 

rovesníkov alebo spoločenský tlak. 

Materiál:  

 tabuľa / biela tabuľa / interaktívna tabuľa 
 kúsky farebného papiera 
 3 hárky flipchartového papiera 
 fixky 
 veľký flipchart 
 vystrihnuté otázky na skupinovú prácu 
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Čo robiť: 
 
Krok 1: 
 
Pre vek 6-10 rokov: 
 
Diskutujte s deťmi o tom, čo toto slovo „znamená“. Opýtajte sa ich, kto sú ich dobrí priatelia. 
Opýtajte sa ich, či si myslia, že ich priateľ musí byť rovnaký ako oni, aby bol ich priateľom 
(vyzerať ako oni, byť rovanko starý, rovnako vysoký...). 
 
Prečítajte si príbeh „Lev a myš“. 
 
Lev a myš 
 
Jedného krásneho slnečného dňa sa v savane hrala malá myška so svojimi priateľmi pri veľkom 
baobabe. Pobehovali okolo stromu, schovávali sa v jeho dutinách a preskakovali z vetvy na 
vetvu. Pod stromom pokojne spal lev, kráľ zvierat a užíval si tieň.  
"Určite sa neodvážiš priblížiť k tomu veľkému levovi!" povedala jedna z myší malej myške. 
"Isteže áno! Som dosť odvážna a nebojím sa leva!“ odpovedala myš. 
"No, ak si taká statočná, ako hovoríš, prečo sa k nemu trocha nepriblížiš?" spýtala sa jej 
priateľka. 
Myš sa usmiala a pozrela sa na leva. Myslela si, že dokáže pribehnúť k levovi a rýchlo sa vrátiť 
späť. Zhlboka sa nadýchla a bežala k levovi, a bola pritom dosť opatrná, aby sa ho ani len 
nedotkla a neprebudila ho. Potom bežala späť k svojej priateľke. 
"Ach, to bolo príliš ľahké," povedala jej druhá myš, keď sa vrátila. Myška ledva lapala po dychu, 
pretože bežala veľmi rýchlo a mala aj strach. 
"To by dokázal každý!" podpichovala ju druhá myš. 
"Ale odvážila by si sa dotknúť levovho chvosta?" 
Myšku to dosť vyľakalo, ale bola príliš hrdá na to, aby sa prezradila a rozhodla sa túto výzvu 
prijať. Pozrela sa na leva, zhlboka sa nadýchla a bežala k leviemu chvostu. Potom sa ho dotkla a 
čo najrýchlejšie sa vrátila späť. Lev spal tak hlboko, že sa ani nepohol, s výnimkou rýchleho 
švihnutia chvostom, akoby sa snažil odplašiť muchy. 
„Dobre, dobre,“ povedala myške priateľka. „Pripúšťam, že si odvážnejšia, než som čakala. Ale 
pozrime sa, či by si sa opovážila vybehnúť levovi po chrbte až k ňufáku, potiahnuť jeden z jeho 
fúzov a potom sa vrátiť!“ 
Toto malú myšku veľmi vystrašilo, ale zdalo sa, že lev spí takým hlbokým spánkom, že si 
myslela, že to dokáže bez toho, aby ho prebudila. Vyskočila a takmer v letku skočila levovi na 
chrbát a rozbehla sa k jeho ňufáku. V tom momente sa však lev prebudil, striasol myš z chrbta a 
chytil ju svojou obrovskou labou. Otvoril svoju veľkú papuľu a bol by malú myšku naraz prehltol, 
ak by myš nezačala plakať. 
"Prepáč, kráľ môj!" povedala.  "Odpusti mi tentoraz." 
"Prečo by som ti mal odpustiť?" opýtal sa lev so smiechom. "Daj mi dobrý dôvod, prečo by som 
ťa nemal zožrať!" 
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„Ak ma necháš žiť, nikdy na to nezabudnem. Možno ti jedného dňa budem môcť urobiť nejakú 
láskavosť!“ 
Lev vybuchol do smiechu. „Hahahahahaha,“ rehotal sa: „Ty si ale zábavná myš! Naozaj 
nechápem, ako by taká malá myš ako ty, mohla zachrániť môj život na oplátku a byť mi 
užitočná! “ Leva však tak pobavila myšlienka, že by mu myš mohla pomôcť a obdivoval ju za jej 
odvahu a hrdosť, že sa rozhodol nezabiť ju. Zdvihol labu a myš pustil. 
"Si odvážna myš a ja som zvedavý, či sa ti podarí dodržať sľub. Nechám ťa ísť. Ktovie, možno sa 
opäť stretneme! “ Zasmial sa a podpichol malú myšku, ktorá už utekala preč tak rýchlo, ako len 
vládala. 
O niekoľko dní neskôr, keď lev naháňal gazelu, chytil sa do pasce, ktorú lovci nastražili medzi 
stromy. Lev sa zrazu ocitol lapený v sieti visiacej na strome. Čím viac sa snažil oslobodiť, tým 
viac sa sieť okolo neho zaťahovala. Lev visel na strome a čakal, kým sa poľovníci vrátia a zabijú 
ho. Nariekal tam, horekoval, kým neuvidel okolo prechádzať malú myšku. 
"Čo sa stalo, kráľ môj?" 
"Ach, priateľka moja! Aký som ja len nešťastník! Naháňal som gazelu a skončil som lapený v 
tejto sieti. Nezostáva mi nič iné než čakať, kým sa poľovníci vrátia a zabijú ma,“zvolal. 
"Ach, môj drahý lev, neplač! Ja ťa oslobodím!“ povedala myš. Rýchlo vybehla na strom, vyhrýzla 
do siete, do ktorej sa kráľ zvierat zachytil dieru a oslobodila ho. 
"Vďaka, moja malá myška!" povedal lev a vyskočil zo siete. 
Od toho dňa niektorí ľudia hovoria, že videli veľkého leva, ktorý vždy nosí na chrbte malú 
myšku. Videli ste ich aj vy? 
 
Po čítaní preskúmajte spolu tému priateľstva: 
Bolo pre leva a myšku na začiatku ľahké spriateliť sa? Ako sa nakoniec stali priateľmi? Čo pre 
seba priatelia robia? Robia aj oni také veci pre svojich priateľov? Čo robia s priateľmi? 
Preskúmajte s deťmi, čo znamená priateľstvo a požiadajte ich, aby reagovali jedným spôsobom, 
ak si myslia, že to, čo hovoríte, je správne a iným spôsobom, ak si myslia, že to, čo hovoríte, nie 
je správne. 
Prečítajte nasledujúce vyhlásenia a požiadajte ich, aby vám ukázali, či s nimi súhlasia alebo nie: 
 

 Priatelia sa delia o veci 

 Priatelia si navzájom nepomáhajú 

 Priatelia sa spolu hrajú 

 Priatelia sa bijú 

 Priatelia vás rozveselia, keď ste smutní 

 Priatelia vám pomáhajú robiť veci, ktoré by ste robiť nemali 
 
Diskutujte s nimi ďalej a podrobnejšie, prečo si myslia, že niektoré vyhlásenia sú správne a 
niektoré nie. 
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Pre vek 6-15 rokov: 
 
Vyzvite žiakov, aby identifikovali také slová, ktoré spájajú s ľuďmi, ktorí sú ich dobrými 
priateľmi. Pripomeňte im, že každý z nás je individualita a preto má odlišné osobnostné črty. 
Rôzne črty oslovujú rôznych ľudí. Sú však isté kvality, ktoré sú vždy rozhodujúce pri určovaní 
toho, či je niekto náš priateľ alebo nie. Poznačte si tieto slová na tabuľu, napríklad: 
 

 lojálny 

 úprimný 

 milý 

 ohľaduplný 

 štedrý 

 pozitívny 

 nesebecký 

 starostlivý 

 trpezlivý 

 chápavý 

 férový 

 dodržiava svoje sľuby 
 
Požiadajte žiakov, aby podľa zoznamu vlastností dobrého priateľa, ktorý ste spolu sformulovali, 
určili opačné kvality tých, ktoré uviedli, napríklad: férový - neférový, milý - zlomyseľný. Dá sa to 
urobiť vo veľkej skupine, vo dvojiciach alebo v menších skupinách. Spojte všetkých žiakov opäť 
do jednej skupiny a porozprávajte sa o vlastnostiach, ktoré z niekoho robia dobrého priateľa a o 
vlastnostiach, ktoré z niekoho robia zlého priateľa. Potom im položte nasledujúce otázky: 
 

 Je možné, aby sa u dobrého priateľa miešali dobré a zlé vlastnosti? Preskúmajte, prečo 
to tak môže byť a či je to dobrá alebo zlá vec. 

 Má každý z nás aj dobré, aj zlé stránky? Je to v poriadku? 
 

V ďalšom kroku požiadajte žiakov, aby si sadli do dvojíc a porozprávali sa o tom, čo podľa nich 
znamená „priateľstvo“. Dajte im päť až desať minút na to, aby vytvorili definíciu. Žiaci môžu 
pezentovať svoje definície nahlas pred celou triedou. Pri tvorení vlastnej definície môžu použiť 
vlastnosti dobrého priateľa. 
 
Pre vek 6-15 rokov: 
 
Krok 2: 
Požiadajte žiakov, aby premýšľali o svojom najlepšom kamarátovi. Požiadajte ich, aby sa 
zamysleli nad nasledujúcimi otázkami: 
 

 Čo robí tohto priateľa lepším, ako sú ostatní? 

 Ste voči tomuto priateľovi lojálni? 
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 Ako ďaleko by ste zašli, aby ste si toto priateľstvo udržali? 

 Boli by ste ochotní urobiť čokoľvek, o čo vás najlepší priateľ požiada? Prečo áno alebo 
prečo nie? 

 
Tlak rovesníkov môže byť definovaný ako tlak rovesníckej skupiny, aby sme niečo urobili, prijali 
určité hodnoty alebo sa inak prispôsobili, aby nás prijali ako súčasť skupiny.  
Každú z nasledujúcich otázok napíšte na samostatný flipchart. 
 

 Aké veci by váš priateľ mohol od vás chcieť, ktoré by boli v rozpore s vašimi 
presvedčeniami alebo hodnotami? 

 Aké sú rôzne spôsoby, akými vás môžu priatelia nútiť robiť veci, ktoré nechcete robiť, t.j. 
vyhrážajú sa vám, že sa s vami prestanú kamarátiť, začnú vám nadávať, vyhrážajú sa vám 
násilím atď.? 

 Akým spôsobmi môžete povedať nie alebo sa z takejto situácie dostať bez toho, aby ste 
spôsobili niečo zlé? 

 
Rozdeľte triedu do troch skupín a každej skupine dajte flipchart a fixku. Skupina si určí 
zapisovateľa. Skupina musí prediskutovať všetky otázky a zapísať si, ako by na ne odpovedala. 
Stačia kľúčové slová. Dajte im 3-5 minút. Potom sa každý okrem zapisovateľa presunie do inej 
skupiny. Požiadajte každého zapisovateľa, aby zhrnul diskusiu pre nových členov skupiny. Noví 
členovia pridajú nové slová a rozvinú odpoveď. Dajte im 3-5 minút. Potom sa opäť každý okrem 
zapisovateľa presunie do inej skupiny. Požiadajte každého zapisovateľa, aby zhrnul diskusiu pre 
nových členov skupiny. Noví členovia pridajú nové slová, komentáre alebo diskusné body, aby 
odpoveď rozvinuli. Dajte im 3-5 minút. 
Teraz všetkých žiakov opäť spojte do jednej skupiny, aby sa podelili o spätnú väzbu o cvičení. 
Zapisovatelia poskytnú prehľad odpovedí na ich flipcharte. Všetci žiaci môžu slobodne 
komentovať diskusiu o odpovediach. Zhromaždite flipcharty a zosumarizujte pre seba ich 
zistenia. 
Táto aktivita vám môže poskytnúť skvelé nápady na organizáciu kampaní na zvýšenie 
povedomia o tejto téme, ktoré môžete ďalej rozvíjať vo svojich nasledujúcich aktivitách. 
 
 
Aktivita 5:  Predchádzanie konfliktom 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 

Cieľ: Pomáhať deťom naučiť sa vyjednávať a dosiahnuť dohodu neagresívnym spôsobom a 

podporiť v triede pocit intelektuálnej, emočnej a fyzickej bezpečnosti. 

Materiál:  

 flipchartový papier alebo tabuľa/biela tabuľa 
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Čo robiť: 
Krok 1: 
Názorové rozdiely sú bežnou a vzrušujúcou súčasťou života. Všetci máme vlastné predstavy a 
názory, ale nie vždy máme príležitosť tieto predstavy opísať alebo preskúmať, odkiaľ sa vzali a 
ako vznikli. Táto aktivita poskytuje študentom príležitosť verbálne aj vizuálne vyjadriť svoje 
názory a vypočuť si a zamyslieť sa nad názormi iných. Pomáha tiež ilustrovať, že väčšina 
problémov nie je čiernobiela, ale skôr sa pohybuje v širokej škále šedej. 
1. Vytvorte dlhý rad čísel na stenu triedy a napíšte tri značky s nápisom 1, 50 a 100. 
2. Požiadajte žiakov, aby sa postavili pozdĺž tejto čiary v náhodnom poradí a vypočuli si výroky. 
3. Prečítajte výroky nahlas. Použite výroky, ktoré navrhujeme alebo vytvorte vlastné. 
 
Pre vek 6-10 rokov: 
 

 Psy sú lepšie domáce zvieratá ako mačky. 

 Chlapci sú v športe lepší ako dievčatá. 

 Každý by mal ísť na vysokú školu. 

 Všetky problémy je možné vyriešiť dostatočným množstvom peňazí. 

 Náboženstvo je dôležitou súčasťou života. 

 Jesť zvieratá nie je dobré. 

 Videohry / počítačové hry majú na ľudí nezdravý vplyv. 

 Bitka by mala byť vždy až posledným riešením. 

 Niekedy je v poriadku klamať. 

 Palice a kamene naozaj ublížia viac ako slová. 

 Záleží na tom, aké oblečenie človek nosí. 
 
Pre vek 11 - 15 rokov: 
 

 Potraty by mali byť zákonom povolené vo všetkých štátoch. 

 Homosexuálne manželstvá by mali byť zákonom povolené vo všetkých štátoch. 

 Na školách by malo byť povolené vulgárne sa vyjadrovať. 

 Vek, odkedy je povolené piť alkohol, by sa mal znížiť na 15 rokov. 

 Marihuana by sa mala legalizovať. 

 Mala by byť povolená asistovaná samovražda. 

 Pre niektoré veci stojí za to zabiť. 

 Nové technológie takmer vždy zlepšujú kvalitu života. 

 Bitka by mala byť vždy až poslednou možnosťou. 

 Je dôležité písať pekne. 

 Známky verne hodnotia inteligenciu. 

 Niekedy je v poriadku klamať. 

 Palice a kamene naozaj ublížia viac ako slová. 

 Textové správy sú lepšie ako telefonovanie. 

 Záleží na tom, aké oblečenie človek nosí. 
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 Muži a ženy sa od seba zásadne líšia. 

 Všetci by sme sa mali obávať zmeny klímy. 
 
4. Po každom výroku povedzte žiakom, aby sa rozostavili pozdĺž číselnej línie podľa toho, do 
akej miery súhlasia s daným výrokom (0 znamená vôbec). Požiadajte ich, aby si vybrali 
konkrétne číslo. 
5. Požiadajte jednotlivých žiakov, aby vysvetlili, aké číslo si vybrali a prečo. 
6. Požiadajte ostatných žiakov, aby pozorne počúvali, ale počas vysvetľovania sa nerozprávali 
ani hovoriacim neprotirečili. 
7. Vysvetlite im, že ak sa ich názor počas toho, ako spolužiak vysvetľuje zmení, nech sa potichu 
premiestnia pozdĺž číselnej línie inam. 
8. Keď uvidíte, že nejaký žiak spravil významný posun, požiadajte ho, aby sa zamyslel nad tým, 
čo z toho, čo jeho spolužiak povedal, ten posun spôsobilo. 
 
Otázky do diskusie: 
 

 Aké nové informácie ste sa o týchto témach dozvedeli? 

 Odkiaľ pochádzajú naše názory? 

 Ak niekto stojí na čiare na inom mieste než vy, mýli sa? 

 Aké to je, počúvať niekoho, s kým nesúhlasíte? 
 
Krok 2: 

Ukážte obrázok nižšie1 a spýtajte sa žiakov, čo vidia. Veďte diskusiu (založenú na výroku o bitke 
v prvom kroku), aby ste naznačili, že dobrým spôsobom, ako zabrániť násiliu, je vytvorenie 
skupinových dohôd. Opýtajte sa, či niekto vie, prečo sú skupinové dohody dobrým spôsobom, 
ako zabrániť násiliu a dajte im pár minút na to, aby si vypočuli niektoré z odpovedí, ktoré 
zapíšete na flipchart alebo na tabuľu (ak sú k dispozícii). Obrázok môže napríklad naznačovať, že 
sa snažíme rešpektovať naše priateľstvo, keď hovoríme o svojich názoroch namiesto toho, aby 
sme to, že s niekým nesúhlasíme, riešili bitkou. 
 

 
 

                                                           
1 Pravidlá -  http://worldartsme.com/not-following-rules-clipart.html# 
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Vysvetlite, že vďaka uzavretiu skupinových dohôd budeme vedieť, ako sa k sebe navzájom 
správať s rešpektom a môžeme sa tak vyhnúť situáciám, kedy sme frustrovaní a násilní. 
Dokončite úvod tým, že sa žiakov spýtate, či už niekedy uzavreli skupinovú dohodu v športovom 
klube, doma alebo inde. Poskytnite im možnosť podeliť sa o to, aké to bolo a čo by navrhovali 
ohľadom vytvorenia dohody v tejto skupine. Teraz môžeme povedať, že máme vytvorený základ 
na to, aby sa z nás stal tím, ktorý dokáže ľahko vytvoriť a dodržiavať svoje dohody! 
 
 
Aktivita 6:  Šikanovanie 

Čo robiť: 

Krok 1: 

Rozdeľte žiakov do skupín. Dajte každej skupine sadu kariet o šikane. Požiadajte každú skupinu, 
aby karty rozdelila na fyzické, verbálne a emocionálne šikanovanie. Pri použití rovnakých kariet 
sa každé dieťa musí rozhodnúť, aká závažná je ktorá forma šikanovania a podľa toho zoradiť 
karty (1 diamant = najvážnejšia, 9 diamantov = nie až taká závažná). Každý žiak by mal povedať 
o svojom rozhodnutí zvyšku skupiny. Všímajte si a komentujte všetky podobnosti a rozdiely 
medzi hodnotením študentov. 
Vysvetlite, že skupiny rozdelili diamanty rôzne. Je to s najväčšou pravdepodobnosťou preto, že 
každý na šikanu reaguje a vníma ju inak. To môže často určovať, či niečo považujeme za šikanu 
alebo nie, pretože napríklad niektorým deťom nevadí, že sa na nich niekto smeje, ale iné deti to 
môže skutočne rozrušiť. 
Prejdite sa po skupinách a vyzvite každého žiaka, aby povedal jedno slovo, ktoré podľa neho 
opisuje to, ako sa cíti niekto, kto je šikanovaný. Tieto slová napíšte na flipchart, prípadne v 
závislosti od veľkosti skupiny požiadajte každého študenta o viac ako jedno slovo. Potom im 
položte nasledujúce otázky: 
 

 Ako môžete pomôcť? 

 Čo by ste mohli urobiť, aby ste pomohli kamarátovi, ktorý sa takto cíti? 

 Čo by ste poradili niekomu, koho šikanujú? 
 
Ak chcete v triede hovoriť aj o iných formách šikany, pridajte aj tie medzi karty. 
 
Karty o šikane 

Niekto vám kradne 
alebo ničí veci 

Niekto vám nadáva 
 

Niekto o vás rozširuje 
klebety 

Niekto sa na vás smeje Niekto vás vynecháva 
z aktivít 

Niekto vás núti robiť niečo, 
čo nechcete 

Niekto vás bije Niekto vám posiela 
zlomyseľné smsky alebo 
vám telefonuje 
 

Niekto na vás pľuje 
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Krok 2:  
Rozdeľte triedu do skupín po dvoch alebo troch. Pripomeňte žiakom, že nikto nemá právo im 
brániť chodiť do školy. Vaša škola je povinná vás chrániť pred šikanovaním a poskytovať vám 
bezpečie. Vy sami ste tiež zodpovední za to, aby ste sa chránili  a vyhľadali pomoc, ak vás niekto 
šikanuje. 
Požiadajte žiakov, aby vo svojich skupinách premýšľali o spôsoboch, ako by mohli pomôcť 
zabrániť šikanovaniu alebo ho zastaviť. Dajte im 5 - 10 minút. Potom získajte od všetkých skupín 
spätnú väzbu. 
 
Dajte žiakom tieto užitočné tipy: 
 

 Povedať to učiteľovi 

 Povedať to dospelému 

 Povedať to kamarátovi 

 Ignorovať násilníkov 

 Zostávať v bezpečí skupiny / s priateľmi 

 Konať sebavedome 

 Postaviť sa násilníkom – povedať im „nie“, „prestaňte“ 

 Písať si denník o tom, čo sa deje 

 Dohliadať na svojich priateľov 

 Nevzdávať sa 

 Ukladať si všetky nepríjemné textové správy alebo e-maily, ktoré vám prišli 

 Ak sa necítite bezpečne, skúsiť sa držať v bezpečnej vzdialenosti od násilníkov a / lebo 
zostať so skupinou. 

 Požiadať priateľov, aby na vás dávali pozor 

 Snažiť sa nevracať údery - mohli by ste sa dostať do problémov alebo sa zraniť 

 Prečítať si pravidlá školy proti šikanovaniu. Zistíte v nich, ako by mala škola postupovať v 
prípade šikany. 

 
Pripomeňte žiakom politiku školy ohľadom šikany a ubezpečte ich, že sa na vás môžu obrátiť, 
pokiaľ sa niečoho obávajú. Ak vaša škola nemá stanovené zásady práce so šikanou, môžete túto 
myšlienku navrhnúť riaditeľovi školy. 
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Časť 3: Ja a moja rodina 

Starostlivosť o ľudí, ktorých máme radi, 

práva a povinnosti 

 
Čo na konci tejto časti žiaci dokážu: 
 

• Budú si viac ceniť rodinu a úlohy jednotlivých členov rodiny. 
• Rozvinú si vnímanie vlastných emócií a budú schopní identifikovať rôzne pocity 
• Začnú oceňovať rozmanitosť a odlišnosť 
• Rozvinie sa v nich pocit zodpovednosti za následky svojich činov voči sebe a ostatným 

 

III.  Vek 6-10 rokov (1.-4. ročník)  

 
Aktivita 1: Starostlivosť 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: jazykové 
 

Cieľ: Umožniť žiakom zistiť, čo je pre nich dôležité a prečo je to pre nich dôležité. 
 

Trvanie: 40 minút 
 

Materiál:  

 výtlačok príbehu „Bella, Samuel a ich mláďatká“ 

Čo robiť: 
Prečítajte príbeh žiakom a na ilustráciu príbehu použite obrázky a fotografie. 
 
Potom im položte nasledujúce otázky: 
 

 Ako si myslíte, že sa v príbehu cítila Bella? 

 Ako si myslíte, že sa v príbehu cítil Samuel? 

 Prečo si myslíte, že sa obávala kladenia vajíčok? 

 Aké miesto hľadali na nakladenie vajíčok? 

 Aké miesto si nakoniec vybrali? Prečo? 

 Ako si myslíte, že sa Bella a Samuel cítili na konci príbehu? 
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Bella, Samuel a ich mláďatká 
 

Labuť Bella bola tá najnádhernejšia bytosť, aká kedy žila na žiarivom jazere. Priatelia obdivovali 
jej krásu, vznešený dlhý krk a nádhernú krivku jej bielych krídel. Jej krása však nebola jej jedinou 
prednosťou. Všetky ostatné labute sa vždy tešili jej spoločnosti - staré aj mladé. Keď Bella videla 
rodiny labutí, snívala o tom, že aj ona raz bude mať vlastnú rodinu. 
 
Potom jedného dňa nastal ten čas. Bella si našla partnera - Samuela, lásku svojho života. 
Milovali sa tak veľmi, že sa rozhodli založiť si spolu rodinu. Po nejakom čase, ktorý spolu strávili, 
bola Bella pripravená naklásť vajíčka. Obaja sa veľmi tešili, že uvidia, ako sa vyliahnu! Hoci na 
jazere poznali každý kút, neboli si istí, ktoré miesto na to bude najvhodnejšie. 
 
Najprv vyskúšali breh jazera. Hoci bolo jazero obrovské, nemohli nájsť pokojné miesto. Bolo tam 
príliš veľa rybárov s rybárskymi háčikmi. Budúci rodičia sa obávali, že by sa na nich mohli zraniť 
oni alebo ich mláďatká. 
 
Potom skúsili miesto na bobrom obydlí. Nejaký čas tam bobra nevideli, takže si mysleli, že si už 
asi postavil nový dom niekde inde. Ale mýlili sa! Akonáhle pristáli na jeho obydlí a začali sa tam 
rozhliadať, vynoril sa z diery starý bobor - očividne veľmi nahnevaný, že mu niekto chcel 
ukradnúť jeho dom. Vedeli, že to nie je to správne miesto na založenie rodiny. 
 
Bella a Samuel sa začali strachovať. Nájdu niekedy miesto, kde by mohli zostať? Sedeli na brehu 
jazera zarastenom tŕstím a ticho premýšľali. Zrazu sa k nim priblížili dve veľké ruky. Čo tí ľudia 
chceli? Bella a Samuel boli takí vystrašení, že v panike odleteli. Vo vzduchu sa Samuel strašne 
bál. „Kde budeme bývať? Nájdeme bezpečné miesto?“ premýšľal.  
 
Nakoniec vyskúšali malý ostrov uprostred jazera. Bolo to pekné miesto, veľmi pokojné a tiché. 
Bolo také malé, že by sa žiadnemu rybárovi nechcelo ísť tam so svojimi háčikmi a sieťami. A to 
bolo to jediné, čo Bella potrebovala, aby mohla naklásť svoje vajíčka. Samuel zhromaždil trávu a 
tŕstie a všetko priniesol Belle. Tá to navŕšila na kopu a priamo v strede vytvorila dutinu v tvare 
veľkej otvorenej misky. Vonkajšie časti hniezda lemovalo perie a páperie. Bella a Samuel sa 
pozreli na hniezdo. Bolo také krásne! A aj obrovské - jeho priemer bol 3 metre. 
 
Bella zniesla sedem dokonalých vajec, ktoré boli v bezpečí a v teple. Samuel trávil celé dni 
starostlivosťou o Bellu. Pretože neopúšťala hniezdo, vždy zháňal jedlo pre oboch. Potom sa 
vajcia jedno po druhom vyliahli. Akí len boli Bella a Samuel šťastní, že majú sedem krásnych 
mláďatiek! 
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POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 

Každá rodina má medzi sebou špeciálne puto. Počas tohto seminára rodičia a deti preskúmajú, 

čo spája ich rodinu, čo sa im na sebe navzájom páči, čo pre seba navzájom robia. Uistite sa, že 

sa nezameriavajú na domáce práce, ale skôr na pocity a činnosti, ktoré spolu robia. 

 
Aktivita 2: Vyplňte ho! 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové, logické 
 

Cieľ: Zlepšiť u žiakov pochopenie toho, čo je pre nich dôležité. 
 
Trvanie: 30 minút 
 
Materiál:  

 vytlačený zoznam činností 

Čo robiť: 
Dajte každému dieťaťu fotokópiu hárku činností, ktorú si môže vyplniť a odložiť. 
 
Cvičenie 1: Priraďte obrázok k číslu podľa toho, ako sa to stalo v príbehu. 
Cvičenie 2: Keby ste boli Bella a Samuel, ktoré z týchto vecí by ste použili na stavbu svojho 
hniezda? Zakrúžkujte obrázok. 
Keby ste boli Bella a Samuel, ktoré z týchto vecí by ste nikdy nepoužili na stavbu svojho 
hniezda? Prečiarknite obrázok. 
Cvičenie 3: Dokončite obrázok Belly a jej mláďatiek. 
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Hárok s aktivitou:  
Ahoj deti, „Bella, Samuel a ich mláďatká“ je krásny príbeh. Môžete odpovedať na otázky o ňom? 
 
Cvičenie 1: Priraďte obrázok k číslu podľa toho, ako sa to stalo v príbehu. 
 

 
A 
 

 
 

B 
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C 

 
 

D 
 

 
 

E 
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F 
 

 
 

G 
 

1: .......  2. .....   3: .......  4. ....... 
5: .......   6: .......    7: .......  
 
Cvičenie 2:  
Keby ste boli Bella a Samuel, ktoré z týchto vecí by ste použili na stavbu svojho hniezda? 
Zakrúžkujte obrázok. 
Keby ste boli Bella a Samuel, ktoré z týchto vecí by ste nikdy nepoužili na stavbu svojho 
hniezda? Obrázok prečiarknite. 
 
Použite obrázky z knihy Aflatoun 1 
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Cvičenie 3: Dokončite obrázok Belly a jej mláďatiek 
 
 

 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
Rovnako ako rodina labutí má svoje hniezdo, ľudské rodiny majú svoje domovy, v ktorých žijú s 
ľuďmi, ktorých milujú, kde sa cítia vítaní a chránení. Niekedy o domove hovoríme aj ako 
o starostlivom náručí, v ktorom môžeme spočinúť.  
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Aktivita 3: Môj rodinný kruh 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 
 

Cieľ: Umožniť žiakom predstaviť svoj rodinný kruh. 
 
Trvanie: 30 minút 
 

Materiál:  

 obyčajné papierové taniere / kruhy vystrihnuté z papiera 

 perá, ceruzky alebo fixky  

Čo robiť: 
Pripomeňte žiakom príbeh Belly, Samuela a ich mláďat a ich snahu o to, aby bola ich rodina v 
bezpečí. Je to preto, že rodina je veľmi dôležitá a výnimočná.  
 
Povedzte žiakom, že dnes budeme hovoriť o našich rodinách.  
 
Krok 1:  
Vysvetlite, že niekedy, keď hovoríme o rodine, používame slovné spojenie „rodinný kruh“. Dajte 
každému dieťaťu papierový tanier alebo kruh vystrihnutý z papiera. Ich úlohou bude nakresliť 
na taniere / kruhy smajlíky podobajúce sa na ich rodinných príslušníkov a potom predstaviť 
všetkých členov svojej rodiny. Ukážte žiakom: "Toto je môj otec. Má fúzy. Chodí do práce, aby 
zarobil peniaze. Varí najlepšie špagety na svete. Toto je moja mama. Má dlhé blond vlasy. Keď 
som chorá, vezme ma k doktorovi. Toto je môj brat Tommy. Hráme sa spolu takmer každý deň.“ 
atď. 
V pároch im dajte za úlohu predstaviť svoju rodinu partnerovi. 
 
Krok 2:  
Keď deti určia jednotlivých členov svojho rodinného kruhu, ich ďalšou úlohou bude nájsť veci, 
ktoré majú spoločné. Použijú na to papierový tanier / kruh z prvého kroku. Ukážte žiakom: 
„Toto je moja mama. Obe rady sledujeme kreslené rozprávky. Môj brat miluje šnorchlovanie 
rovnako ako ja.“ atď. 
 
Spýtajte sa žiakov, či sa dozvedeli niečo nové o spolužiakovi alebo o jeho rodine. Prekvapilo ich 
to? Existujú medzi rodinami nejaké podobnosti? Pripomeňte im, že s ostatnými máme veľa 
spoločného, aj keď sa niekedy môžu na prvý pohľad zdať úplne odlišní. 
 
Pokreslené taniere / kruhy s kresbami rodinných príslušníkov majte na viditeľnom mieste v 
triede. 
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Aktivita 4: Pomoc doma 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 
 

Cieľ: Povzbudiť žiakov, aby sa zúčastňovali na chode domácnosti a vedeli oceniť prácu 
v domácnosti, ktorú robia ostatní členovia domácnosti. 
 
Trvanie: 30 minút 
 

Materiál:  

 veľký hárok papiera na obrázky 

 sady obrázkov s aktivitami, s ktorými môžu deti doma pomáhať 

 
Čo robiť: 
Pripomeňte žiakom príbeh Belly, Samuela a ich mláďat - ako si vybudovali hniezdo a  ako sa o 
seba starali. 
 
Požiadajte žiakov, aby sa zamysleli nad tým, akej práci by sa mohli doma venovať. Pripravte si 
sadu obrázkov s možnými aktivitami (napr. kŕmenie / venčenie domáceho zvieratka, pomoc s 
riadom, upratovanie hračiek, polievanie rastlín na záhrade). Požiadajte deti, aby sami sebe 
potichu prisľúbili, že keď prijdú domov, urobia jednu z týchto prác. 
 
Nasledujúci deň nezabudnite požiadať žiakov o spätnú väzbu k tejto úlohe. Dokázal si každý 
nájsť niečo, s čím doma pomohol? Čo si vybrali? Ak sa dieťaťu podarilo s niečím doma pomôcť, 
položte mu nasledujúce otázky: 
 

 Bolo to ľahké? 

 Trvalo to dlho? 

 Ako si sa cítil/-la, keď ste to robil/-a? 

 Ako si sa cítil/-a, keď si to dokončil/-a? 

 Ako sa cítili ostatní členovia rodiny, keď ste im doma pomáhali? 
 
Prilepte / pripnite obrázok zvolenej úlohy na veľký list papiera. Ak si viacero detí vyberie 
rovnakú úlohu, pripnite / prilepte toľko obrázkov rovnakej úlohy, koľko potrebujete.  
 
Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Robili by ste radi túto prácu aj naďalej? 

 Prečo áno / nie? 

 Vybrali by ste si nabudúce niečo iné? 
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Raz týždenne sa s deťmi posaďte do kruhu a porozprávajte sa o drobných úlohách / prácach, 
ktoré robia doma. 
 

 Pamätáte si, že to máte robiť? 

 Musí vám to niekto pripomínať? 

 Nudila vás už vybraná práca a vybrali ste si nejakú inú? 

 Oceňujú členovia rodiny vašu pomoc? 

 Myslíte si, že vaša práca je pre rodinu dôležitá? 
 
Zoznam domácich prác umiestnite na viditeľné miesto v triede. 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Pripomeňte deťom, že aj v ľudských rodinách sa musia členovia rodiny o seba navzájom starať. 
Musia sa starať o svoje „hniezdo“ - svoj domov; jedlo, domáce zvieratá či záhradu. Starať sa o 
toto všetko môže byť veľmi ťažké, ak otcovia a mamičky pracujú, a musia sa zároveň starať o 
domácnosť. Je pekné, keď každý doma pomáha, dokonca aj s drobnými úlohami. 
 
 
Aktivita 5: Skúmajte pocity 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: telesné a kinestetické 
 

Cieľ: Povzbudiť žiakov, aby slobodne vyjadrovali svoje pocity. 
 
Trvanie: 30 minút 
 

Materiál: 

 farebný kartón / balóny s tvárami znázorňujúcimi rôzne emócie pre každé dieťa 

Čo robiť:  
 
Postavte sa so svojimi žiakmi do kruhu a povedzte im, že musia použiť svoju tvár alebo telo a 
vyjadriť nimi slová, ktoré budete hovoriť. Uistite sa, že všetky deti rozumejú významu týchto 
slov. Musia ich vyjadriť bez rozprávania. Vyskúšajte si to na prvom slove, aby pochopili pravidlá. 
 

Vyslovte každé slovo zreteľne a dajte žiakom nejaký čas na to, aby ho vyjadrili. 
 

 šťastný/á 

 smutný /á 

 nahnevaný/á 

 vzrušený/á 

 zmätený/á 

 znudený/á 
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 rozradostený/á 

 unavený/á 

 naštvaný/á alebo zranený/á 
 

Keď ste si istí, že slovám všetci rozumejú a dokážu ich vlastným telom a vlastným spôsobom 
vyjadriť, zahrajte si hru emočných šarád. 
 
Pošepkajte jednému dieťaťu vybranú emóciu a to ju vyjadrí pre ostatné deti. Ich úlohou bude 
uhádnuť, ktorú emóciu dieťa znázorňuje.  
Ďalším „účinkujúcim“ je buď to dieťa, ktoré prvé uhádlo predvádzanú emóciu, alebo ktokoľvek, 
kto chce ísť ďalší. 
 
Zdôraznite, že aj keď neexistuje jednotný spôsob prejavovania emócií, je veľmi dôležité vedieť 
ich identifikovať a vyjadrovať. Pomôže nám to, aby nás emócie neochromili a nenútili konať 
negatívne.  
 
Potom im položte nasledujúce otázky: 
 

 Spomínate si na obdobie, keď ste boli šťastní, smutní, nahnevaní, atď.? 

 Prečo ste sa tak cítili? 

 Aký máte z toho dôvodu pocit teraz? 

 [Ak ide o negatívnu emóciu, ako je hnev alebo nuda.] Dokážete si predstaviť iný spôsob, 
ako ste mohli problém vyriešiť? 

 
Deti si môžu na tieto otázky odpovedať v tichosti alebo ich môžete vyzvať, či sa jeden alebo 
dvaja žiaci chcú s vami podeliť o príbeh z obdobia, keď cítili nejaký konkrétny pocit. 
 
Druhá verzia emočnej šarády: 
 
Postavte sa so žiakmi do kruhu a povedzte im, že majú za úlohu pomocou vlastnej tváre alebo 
tela stvárniť slovo, ktoré poviete. Uistite sa, že každé dieťa rozumie významu vyslovených slov. 
Pri ich stvárňovaní musia byť potichu. Nacvičte si to na prvom slove, aby pochopili pravidlá. 
 

Vyslovte každé slovo zreteľne a dajte žiakom nejaký čas na to, aby ho vyjadrili. 
 

 šťastný/á 

 smutný/á 

 nahnevaný/á 

 vzrušený/á 

 zmätený/á 

 znudený/á 

 potešený/á 

 unavený/á 
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 nahnevaný/á alebo zranený/á 
 

Keď sa uistíte, že všetci rozumejú významu slov a dokážu ich vyjadriť vlastným spôsobom 
pomocou svojho tela, zahrajte si hru šarády. 
 
Vyberte 5 emócií, ktoré budú deti zobrazovať. Majte sadu farebných kariet s tvárami 
zobrazujúcimi tieto emócie / farebné balóniky s tvárami zobrazujúcimi tieto emócie pre každé 
dieťa. 
 
Pošepkajte niektorému z detí vybranú emóciu a to ju potom prejaví pred ostatnými deťmi. Ich 
úlohou je uhádnuť, akú emóciu dieťa znázorňuje. Deti zodvihnú kartón / balón s tvárou 
znázorňujúcou emóciu, o ktorej si myslia, že je zobrazovaná. 
 
Môžete si vybrať, či jedno dieťa znázorní všetky emócie alebo sa deti budú pri ich stvárňovaní 
striedať. 
 
 
Tretia verzia emočnej šarády - nehybné sochy: 
 
Požiadajte žiakov, aby vstali a vytvorili kruh s tvárami smerujúcimi von z kruhu. Uistite sa, že 
každý má okolo seba dostatok priestoru. Povedzte im, že budete počítať do troch a potom 
vykríknete nejakú emóciu. Uistite sa, že všetky deti rozumejú významu slov.  
Potom sa zatočia a stvárnia sochu tejto emócie, napríklad 1-2-3 ŠTASTIE! Keď sú „sochou“, 
musia byť ticho a nehybne stáť. Ak niekto vydáva zvuky alebo sa hýbe, vypadáva z hry. 
Povedzte im, aby si pred stvárňovaním ďalšej sochy poobzerali sochy ostatných.  
 

Navrhovaný zoznam emócií: 
 

 šťastný/á 

 smutný/á 

 nahnevaný/á 

 vzrušený/á 

 zmätený/á 

 znudený/á 

 potešený/á 

 unavený/á 

 nahnevaný/á alebo zranený/á 
 

Nechajte deti prejsť súborom slov aspoň dvakrát. Potom použite otázky z prvej verzie Emočných 
šarád. 
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IV. Vek 11-15 rokov (5.-8. ročník) 

 

Aktivita 6: Moja sieť 
 
Cieľ: Oceniť rodinu a úlohy, ktoré plnia členovia rodiny, susedia a rodinní priatelia. 
 
Trvanie: 30 minút 
 

Materiál: 

 flipchartové papiere a papiere 

 perá alebo fixky 

 
Čo robiť:  
 
Diskutujte so žiakmi a položte im nasledujúce otázky: 
 

 Čo je to rodina? Sú všetky rodiny rovnaké? Ako by svet vyzeral, keby boli všetky rodiny 
rovnaké? 

 Čo robí rodiny podobnými/odlišnými? Čo si myslíte – aký je to pocit, keď sa vaša rodina 
líši od ostatných rodín v susedstve/meste/krajine? 

 Čo robí vašu rodinu špeciálnou alebo inou? 
 
Počas toho, ako žiaci premýšľajú nad odpoveďami na otázky, robte si poznámky a 
zaznamenávajte odpovede na flipchartový papier. 
 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 

 
Hovoriť o rodine je pre deti zo základných škôl dôležitou súčasťou porozumenia svetu a ich 
vzťahu k nemu. Mnohí žiaci v prvých ročníkoch si začínajú uvedomovať, že ich rodina sa môže 
líšiť od iných rodín. Starší žiaci zo základných škôl môžu byť citliví na opisovanie týchto rozdielov.  
Často sa zaoberajú aj meniacimi sa vzťahmi v rámci rodiny vzhľadom na to, ťe začínajú sami 
seba vnímať viac ako jednotlivca.2  

Preto k tejto téme vždy pristupujte s otvorenosťou a porozumením. Vysvetlite žiakom, že rodiny 
zvyčajne žijú spolu v jednej domácnosti, ale mnohí ľudia majú rodičov alebo súrodencov žijúcich 
inde.  

 
 

                                                           
2   https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/what-is-a-family   

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/what-is-a-family


   

54 
 

 
Aktivita 7: Skúmanie podobností a rozdielov 
 
Cieľ: Pomôcť žiakom oceniť (kultúrnu) rozmanitosť cez skúmanie rôznych aspektov ich rodín a 
predmetov z ich každodenného života. 
 
Trvanie: 45 minút 
 

Materiál: 

 predmety používané v domácnostiach a rodinách žiakov  

o tradičný odev 
o najstaršie predmety 
o najstaršia/dôležitá kniha 
o stará/nová/cenná fotografia rodiny 
o najčastejšie používaný predmet v kuchyni 
o obľúbená/najčastejšie používaná ingrediencia 
o objekt súvisiaci s prácou jedného z rodičov/osoby, ktorá sa odieťa stará 
o a pod. 

 
Čo robiť:  
 
Preskúmajte funkciu každého z vybranách predmetov. 
 
Diskutujte o nasledujúcich otázkach: 
 

 Prečo existuje taká rozmanitosť? 

 Je medzi predmetmi nejaký úplne neznámy predmet? 

 Videli ste/použili ste už niekedy všetky tieto predmety? Používate tieto predmety vo 
svojom každodennom živote? 

 
Vyzvite žiakov, aby vysvetlili, na čo sa používajú predmety, ktoré priniesli. Aký k nim majú 
vzťah? Používajú ich aj oni? Požičali im rodičia / opatrovatelia tieto predmety bez výhrad? 
Museli im vysvetliť účel tejto aktivity? 
 
 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Ak si deti uťahujú z neznámych predmetov, pomôžte im zistiť, že rôzne objekty majú rôzne 
využitie, a všetky spôsoby využitia sú rovnako hodnotné. 
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Aktivita 8: Sme si navzájom v mnohých ohľadoch podobní 

Cieľ: Uvedomiť si podobnosti medzi ľuďmi. 

Trvanie: 35 minút 
 

Materiál:  

 veľký priestor 

Čo robiť: 
Požiadajte žiakov, aby behali po miestnosti a postavili sa vedľa niekoho/objali niekoho, o kom 
zistili, že patria do rovnakej skupiny.  
 
Vykríknete charakteristiku skupiny. Snažte sa vytvoriť dobrú kombináciu rôznych charakteristík, 
aby sa deti zaradili do skupín rôznych veľkostí a získali skúsenosť a mohli vnímať, aké je to patriť 
k malej skupine / veľkej skupine / ostať sám. 
 
Charakteristiky skupiny môžu byť: 
 

 každý, kto má brata / sestru 

 každý, kto má viac ako 2 bratov / sestry 

 každý, kto ovláda nejaký cudzí jazyk (alebo nejaký konkrétny jazyk) 

 každý, kto vie spievať (alebo vytvárajú skupiny podľa toho, aký spevák / skupina sa im 
páči) 

 každý, kto navštívil inú krajinu (alebo nejakú konkrétnu krajinu) 

 každý, kto má v škole nejakého príbuzného 

 každý, kto chodí do školy 

 každý, kto hrá futbal (alebo robí iný šport) 

 každý, kto chodí do školy pešo 

 každý, kto má rád pizzu (alebo vytvoria viac skupín podľa toho, aká pizza im chutí) 

 a pod. 
 
Spýtajte sa žiakov, či sa o niekom dozvedeli niečo nové alebo niečo prekvapivé. Páčila sa im táto 
aktivita? Boli prekvapení, kto boli členovia rôznych skupín? Pripomeňte im, že s ostatnými 
máme veľa spoločného, aj keď sa niekedy môžu zdať na prvý pohľad odlišní. 
 

Opýtajte sa ich: 
 

 Stalo sa vám, že ste ostali sami, alebo ste nemali koho vo svojej skupine objať?  

 Aké to bolo?  

 Aké to bolo, keď ste boli všetci v jednej skupine?  

 Aké to bolo, keď bolo veľa malých skupín? Zaujímalo vás, aké sú charakteristiky rôznych 
skupín? 
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 Čo to o nás ako o ľuďoch vypovedá?  

 Čo to vypovedá o podobnostiach a rozdieloch medzi nami? 
 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Deti si formujú predstavy o sebe a o iných ľuďoch už v ranom veku, preto je dôležité pomôcť 
deťom spoznať a prijať rozdiely a byť schopní vidieť podobnosti, ktoré sa skrývajú pod 
povrchom. Ak tieto témy posilníme, deti sa naučia oceňovať rozdiely a neobávať sa ich. Keď deti 
začínajú porovnávať svoju rodinnú situáciu s ostatnými, môžu začať vyjadrovať svoje obavy z 
odlišnosti. Musíte deti ubezpečiť, že rozdiely sú v poriadku. Stretnutie s rodinami, ktoré nemusia 
byť rovnaké ako ich vlastná rodina, podporuje toleranciu a prijímanie, pretože deti vidia, že aj v 
ich vlastnej triede je každá rodina jedinečná!3  
 
 
 
Aktivita 9: Tlak, ktorý pociťujeme. 
 
Cieľ: Uznať, kedy v našom živote pociťujeme tlak. 
 
Trvanie: 45 minút 
 

Materiál:  

 kartón / flipchartový papier 

Čo robiť: 
 

Vytvorte skupiny po maximálne piatich deťoch. Jedno dieťa z každej skupiny si ľahne na 
flipchartový papier a obkreslíte jeho siluetu. 
 
Požiadajte každú skupinu, aby napísala alebo nakreslila všetky obavy alebo tlaky, ktoré si myslia, 
že deti ich veku zažívajú vo všetkých oblastiach života (pozitívne na jednej strane siluety, 
negatívne na opačnej strane siluety). 
 
Každá skupina by mala zdieľať svoje obavy so zvyškom triedy. 
 
Diskutujte o nasledujúcich otázkach: 
 

 Kedy cítite pozitívny tlak? Kto / čo je zdrojom tohto tlaku? 

 Kedy cítite negatívny tlak? Kto / čo je zdrojom tohto tlaku? 

 Cítia všetci členovia vašej skupiny rovnaký tlak / rovnaké obavy ako vy? 

 Cítia dievčatá a chlapci rovnaký tlak / majú rovnaké obavy? 

                                                           
3   https://www.tolerance.org/ trieda-zdroje / lekcie tolerancie / každá rodina-je-rovnaká-každá-rodina-je-iná   

https://www.tolerance.org/classroom-resources/tolerance-lessons/every-family-is-the-same-every-family-is-different
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 Myslíte si, že tento tlak cítia iba deti vo vašom veku, alebo sa týka detí všetkých 
vekových skupín? 

 Myslíte si, že aj dospelí cítia rovnaký alebo podobný tlak / majú rovnaké alebo podobné 
obavy ako vy? 

 
Počas toho, ako sa žiaci zamýšľajú nad otázkami, si robte poznámky a zapisujte ich odpovede na 
flipchartový papier. 
 

 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
Tlak - či už pozitívny alebo negatívny - je niečo, čomu je pravdepodobne vystavené každé dieťa, 
najmä tínedžeri. Cítia tlak priamo - od priateľov / rovesníkov alebo rodičov, ale tiež nepriamo, 
keď niečo vidia robiť iných.  
Povedať „nie“ alebo sa postaviť za seba, keď sa vyskytne negatívny tlak, môže byť niekedy veľmi 
ťažké alebo stresujúce. Deti sa často boja, že prídu o priateľov alebo že nebudú v očiach 
ostatných dostatočne "cool". 
 
Pripomeňte deťom, že existujú ľudia, s ktorými sa môžu porozprávať. Spomeňte jednotlivcov v 
škole, ako aj rodičov / opatrovateľov doma a úlohu priateľov.  
 
 
Aktivita 10: Matthew napravuje svoju chybu 
 
Cieľ: Pomôcť deťom pochopiť, že klamstvo a nečestné jednanie nevedie k dobrému výsledku a 
pomôcť im uvedomiť si, že ospravedlnenie a čestnosť im môžu pomôcť. 

 
Trvanie: 45 minút 
 

Materiál:  

 Príbeh „Matthew napravuje svoju chybu“ 

Čo robiť: 
 
Prečítajte príbeh nahlas. Zdôraznite, že každá činnosť má svoje dôsledky. Zdôraznite, že pocity 
možno zdieľať cez jednoduché gestá a pár milých slov. 
Na konci príbehu diskutujte s deťmi o téme alebo požiadajte každé z nich, aby napísalo alebo 
nakreslilo podobnú situáciu, ktorá sa mu stala, aj to, ako sa rozhodlo urobiť správnu vec, alebo 
to v budúcnosti spraví inak a bude úprimné. 
 
 
Matthew napravuje svoju chybu 
 
Pred nejakým časom mama Matthewa poslala, aby jej priniesol z obchodu množstvo vecí, ktoré 
potrebovala na rodinnú večeru. Zoznam bol dlhý a suma, ktorú platil, bola dosť vysoká. Po 



   

58 
 

zaplatení zostalo Matthewovi niekoľko menších bankoviek a veľa mincí. Myslel si, že mama si 
nevšimne chýbajúce peniaze, a tak priniesol domov celý nákup, svedomito ho uložil do 
chladničky a skriniek... A nechal si drobné.  
 
V novej škole mal nových priateľov. Nových "cool" priateľov. Chodili po škole do kina alebo na 
pizzu. A nechcel byť jediný, kto s nimi nechodí. Lístky a pizza boli dosť drahé a vreckové mu už 
nestačilo. 
 

Odo dňa, kedy zobral peniaze, sa Matthew cítil nešťastný a znepokojený. Zakaždým, keď sa s 
ním mama chcela porozprávať, myslel si, že je to preto, že jej nevrátil všetky peniaze. Jedného 
dňa stretol svojho kamaráta Toma. Poznali sa už dlho a kedysi spolu chodili do školy. Do starej 
školy, už dávno... Všimol si, že s Matthewom niečo je, aj že je naozaj smutný. Pomyslel si, že mu 
asi chýba stará škola a jeho starí priatelia. Po chvíli mu Matthew povedal, čo urobil. Šokovalo ho 
to, ale videl, že Matthew sa bojí a je veľmi smutný z toho, čo sa stalo. Dlho spolu sedeli a 
premýšľali nad tým, čo by bolo najlepšie urobiť. „Mal by si byť čestný. Choď a povedz mame, čo 
sa stalo.“ A úprimne povedané, toto bola jediná vec, na ktorú stále myslel. Nikdy predtým svojej 
mame neklamal a aj keď bol život so všetkými tými zmenami a sťahovaním trocha ťažký, vždy 
bola k nemu férová a chápala ho.  
Večer, keď sa mama vrátila z práce, šiel k nej a všetko jej povedal. Ako si nechal výdavok z 
peňazí a míňal ho na lístky a pizzu s novými priateľmi. 
 
Najskôr bola mama veľmi nahnevaná. Počas večere bola veľmi tichá a zamyslená. Pomaly a 
potichu dojedla večeru a zostala sedieť za stolom. Matthew sa veľmi bál a rozplakal sa. 
Povedala mu, že ju veľmi sklamalo, čo urobil. Chcela, aby jej vrátil všetky peniaze, ktoré ešte 
neminul. Dal jej všetky. Potom ho objala a povedala mu, že je tiež veľmi šťastná, že sa rozhodol 
byť čestný a konať. 
 
Neskôr večer, keď si Matthew čítal v posteli, požiadala ho, aby sa zamyslel nad tým, prečo 
peniaze ukradol.  
 

Matthew nejakú dobu premýšľal a povedal jej, že to spravil preto, že bol v novej škole smutný a 
chcel si nájsť priateľov. Chcel sa trochu predviesť - aj keď vedel, že jeho vreckové nestačí na to, 
aby mohol chodiť každý týždeň do kina. Vedel, že utráca príliš veľa, ale jeho noví priatelia boli 
takí cool a po tom, čo ich videl, ako si uťahujú z chudobnejších detí v škole (a on sa smial s nimi, 
hoci bol rovnako chudobný ako tí, ktorým sa vysmievali), nechcel, aby sa smiali aj na ňom... 
Chcel byť obľúbený a zabávať sa. Vtedy si neuvedomoval, že jeho správanie nebolo správne a aj 
keby ho nikto neprichytil, vo vnútri by sa stále cítil zle. A naozaj sa cítil zle. Za to, že ukradol 
peniaze, že klamal, že sa vysmieval iným ľuďom... Zavolal dokonca Tomovi, aby sa ho opýtal, či 
mu môže 2-krát týždenne po škole pomôcť s roznášaním novín. Chcel mame všetko vrátiť... 
 

Jeho mama sa jemne usmiala. Matthew vedel, že mu chce povedať niečo veľmi dôležité. 
Vysvetlila mu: „Vieš, nemali by sme robiť veci iba preto, aby sme boli obľúbení, alebo zo 
smútku. Viem, že život je teraz trochu ťažký, keď sme sa len sami dvaja presťahovali na nové 
miesto ... Musíme však byť k sebe úprimní - a tiež k našim novým priateľom. Treba sa ozvať, keď 
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sa nám nepáči, ako sa niekto správa k iným. Viem, že vreckové, ktoré dostávaš, nie je veľké. A 
viem, že mi vrátiš všetky peniaze. Myslím, že si dostal cennú lekciu o tom, prečo je dôležité robiť 
správne veci, aj keď sa nikto nepozerá a uvedomovať si vlastnú hodnotu aj hodnotu ostatných. 
O tom je etika a integrita a tie zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v pravidlách spoločnosti.“  
 

Nakoniec mama povedala, že ľudí každý deň pokúša chamtivosť, peniaze, falošná popularita a 
nespravodlivé zaobchádzanie s druhými, ale múdri a silní ľudia vedia, že nespravodlivosť, 
podvádzanie sa a kradnutie vždy spôsobia, že sa ľudia z dlhodobého hľadiska cítia horšie. 
 
Po prečítaní príbehu diskutujte s deťmi: 
 

 Ako by ste opísali Matthewove správanie a pocity? 

 Prečo Matthew ukradol peniaze? 

 Čo by ste urobili, keby ste boli na jeho mieste? 

 Myslíte si, že mama bola k nemu fér? Myslíte si, že situáciu vyriešila správne? 

 Keby ste boli Tom, čo by ste Matthewovi poradili? 

 Čo sa Matthew naučil? 

 Boli ste niekedy v podobnej situácii? (nová škola / žiadni priatelia / nedostatok peňazí / 
atď.) 

 Ako ste sa cítili? Mali ste sa s kým porozprávať? Pomohol vám niekto?  
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Deti sa učia o čestnosti a klamstve predovšetkým od svojich rodičov a iných dôležitých dospelých 
v ich živote. Avšak pri vstupe detí do školy získavajú vplyv rovesníci. 
U tínedžerov je veľmi dôležité poskytnúť im dostatok slobody a zodpovednosti, ale tiež ich učiť, 
že sú zodpovední za dôsledky svojich činov. 
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Časť 4: Ja a moja komunita 

Žiť a pracovať spolu, sociálna zodpovednosť, pocit 

spolupatričnosti v spoločenstve 

 
Čo na konci tejto časti žiaci dokážu: 
 

 Budú poznať rôzne povolania a rozumieť konceptu práce. 

 Pochopia dôležitosť práce v komunite. 

 Budú orientovaní na cieľ a budú premýšľať o budúcnosti. 

 Budú poznať práva detí a vedieť, na čo majú nárok. 

 Rozvinie sa ich zmysel pre zodpovednosť voči iným ľuďom a ich právam. 
 

I. Vek 6-10 rokov (1.-4. ročník)  

 
Aktivita 1: Predstavte si svet bez… 
 
Cieľ: Oceniť úlohy a zodpovednosti pracujúcich ľudí v našej komunite. 
 

Trvanie: 45 minút 
 

Materiál:  

 staré časopisy, noviny, letáky atď. 

 nožnice 

 lepidlo 

 
Čo robiť: 
 

Zadajte žiakom úlohu zamyslieť sa nad tým, akí rôzni ľudia v ich komunite pracujú. Pomôžte im 
otázkami: 
 

 Čím sa živí tvoja mama / otec / sused, atď.?  

 Ak nemajú prácu, za ktorú dostávajú zaplatené, je nejaká práca, ktorú robia doma? 

 Viete, ako sa volajú ľudia, ktorí sa tým živia? 
 
Ak si so zadaním nevedia poradiť, povedzte im, aby si predstavili všetkých ľudí a podniky, okolo 
ktorých prechádzajú cestou do školy. Dbajte na to, aby premýšľali aj  nad ľuďmi, ktorí 
vykonávajú neplatenú prácu. Možno im budete musieť povedať, že veľa ľudí vykonáva prácu, 
ktorá je veľmi hodnotná a dôležitá, ale nie je platená. 
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Akonáhle ste vytvorili základný slovník a zozbierali všetky povolania, na ktoré ste si vedeli 
spomenúť, dajte im za úlohu vyhľadať tieto povolania v starých časopisoch, novinách a 
letákoch, ktoré ste priniesli. V prvom kole možno natrafia na množstvo zamestnaní, ktoré im 
predtým nenapadli. Ich ďalšou úlohou bude vystrihnúť obrázky rôznych povolaní. Potom každé 
dieťa zodvihne svoj obrázok, povie názov povolania a opíše, čo robí osoba na obrázku. (Toto je 
učiteľ. Vyučuje deti v škole. Toto je vodič autobusu. Šoféruje autobus.) Nechajte deti, aby každý 
obrázok pripevnili na tabuľu. Keď budú všetky obrázky na tabuli, položte im nasledujúce otázky: 
 

 Nájdite obrázok osoby, ktorá nedostáva za prácu, ktorú robí, zaplatené. 

 Ktoré z týchto povolaní je podľa vášho názoru najdôležitejšie? Prečo je podľa vás také 
dôležité? Čo ho robí dôležitým pre komunitu? 

 Keď sa pozeráte na obrázky, vidíte medzi nimi svoju vysnívanú prácu?  

 Čo by ste chceli robiť, keď vyrastiete? Čo sa vám na tejto práci najviac páči? 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Pravdepodobne budete musieť deti naučiť alebo im pripomenúť názvy rôznych bežných 
povolaní. To, ako podrobne sa budete venovať jedotlivým typom pracovných miest, bude záležať 
od veku detí a ich predchádzajúcich skúseností. V skupine mladších detí sa môžete zamerať na 
tie povolania, ktoré v komunite pomáhajú (hasič, policajt). Keď prejdete tieto profesie, môžete 
sa postupne presunúť k obľúbeným profesiám v miestnej komunite.  
 
 
 
Aktivita 2: Deň v živote. Rozhovory s členom komunity / niekým, kto v komunite pomáha 
 
Cieľ: Pochopiť dôležitosť rôznych úloh a zodpovedností v komunite. 

Trvanie: 45 minút 
 

Materiál / Ľudia: 

 dobrovoľníci hovoria v triede o svojej úlohe v komunite 

Čo robiť: 
 
Krok 1:  
Opýtajte sa detí, či poznajú niekoho zo svojej komunity so zaujímavou prácou - starosta, 
príslušníci polície, zamestnanci farnosti, alebo rodič / opatrovateľ so zaujímavým povolaním, 
ktorá zohráva v spoločenstve významnú úlohu. 
Diskutujte o tom, prečo si myslia, že sú títo ľudia pre komunitu dôležití. Spoločne rozhodnite, 
koho pozvať, nech vám porozpráva o svojom živote. Keď sa rozhodnete, úlohou detí bude 
pripraviť zoznam otázok, ktoré by týmto ľuďom chceli položiť. Ak pracujete s malými deťmi, 
napíšte zoznam otázok vy alebo ich nahraďte obrázkami. 
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Krok 2:  
Pozvite jedného alebo dvoch ľudí pomáhajúcich komunite, aby prišli do školy a porozprávali v 
triede o svojej úlohe v komunite. Rekvizity, videá a fotografie, ktoré deťom pomôžu pochopiť 
povahu práce týchto členov komunity a ich každodenné úlohy, sú veľmi vítané!  
Potom deti vyzvite, aby napísali krátke zhrnutie toho, čo sa naučili alebo nakreslili obrázok 
znázorňujúci niektoré veci z každodenného života daného človeka. 
 
 
Aktivita 3: Vytvorenie nástenky snov  
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne a priestorové 
 
Cieľ: Vytvoriť nastavenie mysle zamerané na budúcnosť a podpora stanovovania si cieľov. 
 
Trvanie: 45 minút 
 
Materiál:  

 pre každého flipchartový papier 

 staré / nové časopisy s fotografiami, písmenami abecedy atď. 

 lepiaca páska, lepidlo, nožnice, fixky, iné umelecké potreby na vystrihovanie a 

pripevnenie obrázkov na plagát / nástenku 

 
Čo robiť: 
Keď už deti vedia, aké úlohy a zamestnania majú rôzni ľudia v ich vlastnej komunite (aj mimo 
nej), môžete zaradiť časť o ich vysnívanej práci.  
 

Zamyslite sa nad týmito otázkami: 
 

 Aká je moja vysnívaná práca?  

 Čo chcem vo svojom živote dosiahnuť?  

 Akú úlohu by som chcel/a zohrávať vo svojej rodine/komunite? 
 
Povzbuďte žiakov, aby sa nad otázkami zamysleli. Po pár minútach im vysvetlite, že ich úlohou 
je ilustrovať ich sen o budúcom živote a práci pomocou kresby alebo koláže z výstrižkov z 
časopisov / novín / letákov.  
 
Dokončenie tejto úlohy im môže trvať dlhšie, nesúrte ich. Keď budú mať všetci hotové obrázky, 
opýtajte sa detí, kto by chcel predstaviť svoju vysnívanú prácu. Nechajte ich voľne opísať svoje 
nápady, nezabudnite sa však opýtať na ich úlohu v rodine / komunite. Zdôrazniť jej význam. Je v 
poriadku, ak na odpoveď prídu až pri prezentácii - najdôležitejšie je, že chápu, že každý človek 
má vplyv na život iných ľudí a na život komunity. Nezáleží na tom, či je to žena v domácnosti 
alebo zdravotník. 
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Obrázky / kresby vystavte na viditeľnom mieste v triede. 
 

 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Pri mladších deťoch nie je potrebné zaoberať sa témou do prílišnej hĺbky. Je však nevyhnutné 
vštepiť im myšlienku, že je dôležité mať nejaký cieľ alebo sen - snívať o práci, o budúcom živote, 
ale tiež usilovne pracovať na dosiahnutí svojich cieľov. Pripomeňte im, že život a práca (platená 
aj neplatená) každého člena komunity aj širšej spoločnosti je dôležitá. 
 
Aktivita 4: Zodpovednosť za našu komunitu  
 
Cieľ: Oboznámiť deti s ich právami a povinnosťami. 
 
Trvanie: 45 minút  
 
Materiál:  

 flipchartové papiere 

 perá alebo fixky 

 
Čo robiť: 
Opýtajte sa detí: Baví vás chodiť do školy? Upratujete si izbu? Aj keď chodenie do školy a 
udržiavanie čistoty v izbe môžu znieť ako každodenné činnosti, sú dôležitou súčasťou 
pochopenia vašich práv a povinností. Keď sa tešíte zo svojich slobôd a dbáte o svoje povinnosti, 
ukazujete tým, ako fungujú práva a povinnosti.  
 
Krok 1: 
Diskutujte spolu o týchto otázkach: 
 

 Čo je právo? 

 Má každý človek všade rovnaké práva? 

 Viete, aké sú vaše práva? (doma, v škole, v komunite) 

 Čo sú povinnosti? 

 Máte nejaké osobitné povinnosti doma alebo v škole? 
 
Na základe toho, o čom ste spolu ako trieda diskutovali, navrhnite zákon o právach detí. Uistite 
sa, že premýšľajú o právach detí doma, v škole aj v komunite. Je nevyhnutné mať dokument 
napísaný v jazyku, ktorý deti používajú a rozumejú mu. Netreba používať „veľké“ slová. Aby bol 
návrh zákona viac vizuálny, požiadajte deti, aby nakreslili práva, ktoré majú / chceli by mať. Tak 
upúta ich zrak zakaždým, keď ho uvidia.  
Konečnú verziu Zákona umiestnite na viditeľné miesto. 
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Po diskusii o právach sa porozprávajte o povinnostiach každého dieťaťa (doma, v škole, v 
komunite). Ak je téma pre malé deti príliš náročná, pomôžte im príkladom: Takže máte právo 
chodiť do školy. Čo musíte urobiť, aby ste boli úspešní v škole? Musí niekto iný urobiť niečo pre 
to, aby vám pomohol byť úspešnými v škole? 
 
Krok 2:  

Žiadne právo by nefungovalo bez toho, aby sme brali vážne aj naše povinnosti. Keď hovoríme o 
živote komunity, je to rozhodujúca vec. Všetci musíme pracovať spoločne na tom, aby sme mali 
čistý a bezpečný priestor na život. 
 
Diskutujte s deťmi: 
 

 Je niečo, čo by ste chceli v našej škole / komunite vylepšiť? 

 Čo môžeme urobiť pre to, aby sa naša škola stala krajším / lepším / čistejším miestom?  
 

Nechajte ich, aby sa vo veľkej skupine zamysleli nad odpoveďami na otázky. Prípadne rozdeľte 
triedu do menších skupín a požiadajte každú skupinu, aby sa nad položenými otázkami 
zamyslela. Po niekoľkých minútach požiadajte všetky skupiny o spätnú väzbu pre celú triedu. 
Všetky návrhy zapíšte na flipchartový papier. Požiadajte žiakov o spätnú väzbu a komentáre ku 
každému nápadu. Zámerom nie je kritizovať, ale vypočuť si rôzne návrhy.  
 
Keď zapíšete všetky nápady, požiadajte deti, aby si vybrali jeden nápad, ktorý sa im najviac páči, 
a myslia si, že je pre ich školu / komunitu najdôležitejší (uistite sa, že nápady sú realistické a 
uskutočniteľné; ak sa niektoré z nich dajú zlúčiť, zlúčte ich).  
Povedzte im, že využijete tento nápad na vytvorenie plánu pre celotriedne alebo celoškolské 
podujatie, vďaka ktorému členovia komunity vylepšia školu. 
 

POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Vysvetlite, že práva sú slobody, ktoré máme a ktoré sú chránené vyhláškami a zákonmi a 
zodpovednosti sú povinnosti alebo veci, ktoré by sme mali robiť - napríklad dodržiavať pravidlá v 
škole, pomáhať spolužiakom alebo recyklovať odpad. 
 
Naše práva a zodpovednosť za tieto práva sú prepojené. Každý z nás - deti, rodičia, komunita, 
štát sa musí venovať svojim povinnostiam, inak nebudeme môcť uplatňovať svoje práva. Ak 
prestane fungovať jeden článok tejto reťaze, celá reťaz sa zrúti. Nezabudnite dodať, že dospelí 
(komunita a štát) majú povinnosti spojené s právami. 
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Aktivita 5: Plán dňa zodpovednosti 
 
Cieľ: Pomôcť žiakom s prípravou akčného plánu. 
 
Trvanie: 45 minút  
 
Materiál:  

 flipchartový papier 

 perá alebo fixky 

 
Čo robiť: 
Keď sa rozhodnete, čo je potrebné zlepšiť, mali by ste diskutovať o tom, čo by ste chceli vidieť 
ako výsledok a aké kroky je potrebné urobiť, aby ste zlepšili svoju školu alebo komunitu. 
Nasmerujte deti k jednoduchým a uskutočniteľným nápadom. Keď sa dohodnete na výsledku, 
pripravte akčný plán.   
Ak chcete získať čo najviac nápadov, ako vyriešiť tento problém, rozdeľte triedu do skupín a 
požiadajte jednotlivé skupiny, aby navrhli krátky akčný plán. Mali by sa sústrediť sa na 
nasledujúce body: 
 

1. Čo treba zlepšiť? Čo vlastne chceme dosiahnuť?  
2. Aké kroky musíme podniknúť, aby sme dosiahli plánovaný výsledok? 
3. Kto bude pomáhať? 
4. Čo potrebujeme (nástroje, atď.)? 
5. Čo môže byť problém? 

 
Príklad: Deti videli v lesíku v blízkosti školy odpadky. Rozhodnú sa vyčistiť oblasť. Ich odpovede 
by mohli byť takéto: 
 

1. Chceme v našej dedine čistý les. Preto tam vyzbierame odpadky. 
2. Požiadať riaditeľa o povolenie; nájsť učiteľov, ktorí nám pomôžu; požiadať rodičov o 

súhlas. 
3. Riaditeľ, učitelia, žiaci a ich rodičia. 
4. Rukavice, vrecia na odpadky. 
5. Zlé počasie; nedostaneme povolenie od riaditeľa školy alebo od rodičov. 

 
Požiadajte všetky skupiny, aby predložili svoje plány. Aj keď sa zaoberáte tým istým problémom, 
kroky, ktoré chcú jednotlivé skupiny podniknúť, môžu byť rôzne. Môžu mať odlišnú prestavu o 
tom, kto by im mal pomôcť a o tom, čo na to budú potrebovať. Diskutujte o všetkých rozdieloch 
a ak deti súhlasia, pridajte alebo vynechajte navrhované kroky, ľudí alebo materiál. 
 
Napíšte komplexný plán a pomôžte deťom tento plán uskutočniť. 
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I.  Vek 11-15 rokov (5.-8. ročník)  

 

Aktivita 6: Krok v živote 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: telesné 
 
Cieľ: Pochopiť, že niektorí ľudia čelia prekážkam pri realizácii svojich práv. 
 
Trvanie: 45 minút 
 

Materiál:  

 veľký priestor 

 kartička s rolou pre každého žiaka 

 zoznam výrokov 

 
Čo robiť: 
Dajte každému žiakovi kartičku s rolou. Povedzte im, aby túto kartičku nikomu neukazovali. 
Musia si predstaviť, že sú dieťaťom z kartičky, ktorú držia. Nechajte ich premýšľať nad životom 
tohto dieťaťa - kde žije, či chodí do školy, čo robí po škole, ako vyzerá jeho domov, čo obvykle 
robí ráno / večer, čo robí rado atď. Niektoré deti by mali hrať samé seba. 
 
Deti sa postavia do radu vo veľkom otvorenom priestore tak, aby mali okolo seba a pred sebou 
dostatok priestoru. Nahlas poviete niekoľko výrokov. Pripomeňte im, že majú o týchto 
tvrdeniach premýšľať, akoby boli dieťa, ktoré hrajú. Ak s výrokom súhlasia (ak by tento výrok 
platil pre dieťa, ktoré hrajú), urobia krok vpred. Ak nesúhlasia, vôbec sa nehýbu. Nečítajte 
výroky príliš rýchlo - nechajte deťom čas premyslieť si, čo sa okolo nich deje a čo cítia. 
Pripomeňte im, že nesúťažíte. 
 

Výroky: 
 

 Každý deň chodím do školy. 

 Niekedy idem spať bez večere. 

 Nikdy som sa necítil byť diskriminovaný. 

 Chcem ísť na univerzitu. 

 Môžem nosiť oblečenie, aké chcem. 

 Mám veľa času stretávať a hrať sa so svojimi priateľmi. 

 Bývam v príjemnom, pohodlnom a teplom dome. 

 Mám dostatok jedla a pitia. 

 Môžem si slobodne vybrať, akú prácu by som chcel robiť, keď budem starší. 

 V škole hovorím vlastným jazykom. 

 Rozumiem jazyku, ktorý sa v mojej krajine najviac používa. 

 Nemám strach chodiť sám, keď je vonku tma. 
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 Mám prístup na internet. 

 Keď som chorý, môžem ísť k lekárovi. 

 Môžem milovať, koho chcem. 

 Keď budem starší, môžem si vybrať za muža/ženu, koho chcem. 

 Bývam v čistom prostredí. 

 a pod. 
 

Keď dočítate výroky, povedzte žiakom, aby zostali na svojich miestach a rozhliadli sa. Ako 
ďaleko sa dostali iné deti? Uhádnu, prečo nestoja všetci v jednom rade, keď všetci začínali na 
rovnakej štartovacej čiare? (So staršími deťmi môžete tiež diskutovať o tom, či všetky deti 
naozaj vstupujú do života ako rovnocenné.) 
 
Potom položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Kto sa posunul najďalej? Prečo je to tak? Aký je to pocit, skončiť „prvý“? 

 Bolo ťažké rozhodnúť sa, či sa vaša postava môže pohnúť alebo nie? 

 Ako ste sa cítili, keď ste sa mohli pohnúť? Prečo?  

 Ako ste sa cítili, keď ste sa nemohli pohnúť? Prečo? 

 Venovali ste pozornosť správaniu ľudí okolo vás? 

 Ako ste sa cítili, keď ste videli, ako sa všetci hýbu? Prečo? 

 Prečo sa podľa vás niektorí ľudia sa posunuli ďalej ako ostatní?  

 Je to rovnaké vo vašej komunite? Myslíte si, že niekto vo vašej komunite musí čeliť 
prekážkam pri obhajovaní svojich práv? 

 Myslíte si, že s týmito rozdielmi môžete niečo robiť? Ak nemôžete urobiť nič vy, kto iný 
by mohol? 

 

Postavy: 
 

1. Si chlapec (13 rokov) z malej dedinky v Taliansku. Žiješ na farme so svojou rodinou. 
Práca na farme sa ti veľmi páči. Časy sú však ťažké a tvoji rodičia majú veľké starosti. 
Tvoj otec nedávno hovoril o emigrácii na Nový Zéland, aby mohol posielať domov 
peniaze. 

2. Si chlapec (11 rokov) žijúci v segregovanej rómskej osade na Slovensku. Chodíš do 
špeciálnej školy. Pravdepodobne nikdy nedokončíš strednú školu. Mnohí z tvojich 
rovesníkov už fajčia a pijú alkohol.  

3. Si dievča (12 rokov) z Pakistanu. Máš rada školu a snívaš sa o tom, že jedného dňa 
pôjdeš na univerzitu. Tvoj otec ťa podporuje, hoci pre dievčatá je nebezpečné chodiť do 
školy. Tvoja mama sa práve začala učiť čítať. 

4. Si dievča (14 rokov) z Holandska a žiješ so svojimi rodičmi a dvoma súrodencami v 
malom, ale útulnom dome v Amsterdame. Chodíš do miestnej základnej školy. Budúci 
rok začneš študovať na medzinárodnej škole v Amsterdame. Chcela by si sa stať 
právničkou alebo lekárkou. 
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5. Si dievča (15 rokov) z Dháky v Bangladéši. Žiješ so svojou matkou a dvoma mladšími 
sestrami. Pracuješ v miestnej textilnej továrni, aby si pomohla svojej rodine. Tvoj otec 
pracuje na vzdialenej farme a posiela domov peniaze. Vidíš ho iba raz za rok.  

6. Si dievča (12 rokov) z Madridu v Španielsku. Ako malá si mala detskú obrnu a si na 
invalidnom vozíku. Baví ťa škola, ale často je ťažké zúčastniť sa hodín. Tvoja mama a otec 
ti však doma veľmi pomáhajú. Tvoj sen je stať sa stavebnou inžinierkou. 

7. Si dievča (13 rokov), ktoré žije v Sao Paule v Brazílii. Zbieraš na uliciach v meste odpadky 
a nosíš ich do recyklačnej stanice, aby si si zarobila. Poznáš veľa detí, ktoré robia to isté. 
Vieš čítať a počítať. Žiješ so svojou rodinou v chatrči. 

8. Si dievča (11 rokov) žijúce v Bronxe v meste New York, v USA. Žiješ so svojimi starými 
rodičmi. Tvoj otec je vo výkone trestu a mama je závislá od drog.  

9. Si dievča (12 rokov) žijúce v Anglicku. Tvoji rodičia mali teba a tvoju sestru, keď boli 
veľmi mladí. Tvoja mama nikdy nedokončila strednú školu. Mama aj otec majú prácu, v 
ktorej však zarábajú málo. Oblasť, v ktorej žiješ, nie je veľmi bezpečná. Nedávno si 
vyhrala 1. miesto v dejepisnej súťaži.   

10. Si chlapec (10 rokov) žijúci v Nairobi v Keni. Spolu s rodinou bývate v peknom veľkom 
dome. Tvoj otec je vládny úradník. Budúci rok pôjdeš do internátnej školy vo Švajčiarsku. 

11. Si chlapec (14 rokov) žijúci v utečeneckom tábore v Turecku. Utiekli ste zo Sýrie. Toto je 
tvoj druhý rok v tábore. Navštevuješ školu, ktorú založila veľká mimovládna organizácia. 
Chýbajú ti tvoji starí rodičia, ktorí zomreli pred 4 rokmi. Chceš sa stať učiteľom.  

12. Si dievča (14 rokov). Žiješ so svojimi rodičmi a sestrami v švédskom Štokholme. Si 
autistka. Tvoj najväčší koníček je udržateľný rozvoj. Miluješ školu a vo väčšine 
predmetov vynikáš. Niektorí ľudia hovoria, že si retardovaná a rodičia by ťa mali 
umiestniť do zariadenia pre duševne chorých. 

13. - x: Deti hrajú samy seba 
 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Pri prideľovaní postáv deťom buďte opatrní. Uistite sa, že deti nie sú na niektorú z postáv citlivé. 
V takom prípade si, prosím, vytvorte vlastné profily a nahraďte nimi tie citlivé.  
Pred začatím tejto činnosti sa porozprávajte v triede o tom, čo deti vedia o situácii detí v 
krajinách po celom svete. V prípade potreby im ukážte fotografie krajín a mapu.  
 
Nezabudnite im vysvetliť, čo sú to potreby a túžby. (Potreby sú veci, ktoré sú nevyhnutne 
potrebné pre všetky deti, aby mohli viesť šťastný a zdravý život. Túžby sa týkajú vecí, ktoré je 
fajn mať, ale nie sú potrebné pre naplnený život.) 
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Aktivita 7: Snívame všetci vo farbách?  
 
Cieľ: Preskúmať, ako žiaci vnímajú svet a svoju komunitu. 
 
Trvanie: 45 minút 
 
Materiál:  

 zoznam faktov: Vybrané ciele udržateľného rozvoja (SDG) 

 sada pravdivých a nepravdivých výrokov pre každú skupinu 

 doplňujúce informácie (obrázky) 

 
Čo robiť: 
 
Krok 1:  
Môžete si pripraviť krátky vstup o situácii detí vo svete s pomocou prehľadu faktov o vybraných 
cieľoch udržateľného rozvoja.  
Rozdeľte triedu do menších skupín a každej skupine dajte kvíz - súbor pravdivých a 
nepravdivých tvrdení, ktoré žiaci rozdelia do dvoch skupín - na pravdivé a nepravdivé. Potom 
získajte od každej skupiny spätnú väzbu o tom, ako a prečo kategorizovali výroky práve takto.  
 
Diskutujte spoločne: 
 

 Prekvapil vás niektorý z faktov? Prečo áno alebo prečo nie?  

 Prečo má toľko mladých ľudí problém viesť naplnený a šťastný život? 

 Môžu mladí ľudia urobiť niečo pre to, aby si zaistili u svojej vlády ochranu svojich práv? 

 Existuje niečo, čo môžete urobiť, aby ste sa postavili za práva iných mladých ľudí?  
 
Krátke doplňujúce informácie pre učiteľov 
 

A. Jedno zo štyroch detí na svete trpí zakrpateným rastom. V rozvojových krajinách môže 
byť tento pomer až jedno dieťa z troch. 

B. 66 miliónov detí v školskom veku naprieč rozvojovým svetom chodí do školy hladných, z 
toho 23 miliónov v Afrike. 

C. Na celom svete zomiera každý deň o 17 000 detí menej ako v roku 1990, no aj tak 
zomrie každý rok viac ako päť miliónov detí pred dovŕšením piatych narodením. 

D. 57 miliónov detí v školskom veku nechodí do školy. Odhaduje sa, že 50% školopovinných 
detí, ktoré nechodia do školy, žije v oblastiach postihnutých konfliktom. 

E. 617 miliónov mladých ľudí na celom svete je negramotných a nemá základné 
matematické zručnosti. 

F. Ženy a dievčatá majú na starosti nosiť vodu do 80% domácností, ktoré nemajú na 
pozemku prístup k vode. 
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Viete, či sú tieto výroky pravdivé? 
 
 Pravdivé 

tvrdenie 

Nepravdivé 

tvrdenie 

Jedno z desiatich detí na svete trpí zakrpateným rastom.   

10 miliónov školopovinných detí v rozvojovom svete chodí do školy 

hladných. 

  

Každý rok zomrie pred piatymi narodeninami viac ako päť miliónov 
detí. 

  

57 miliónov školopovinných detí nechodí do školy.   

100 miliónov mladých ľudí na celom svete je negramotných a nemá 
základné matematické zručnosti. 

  

Ženy a dievčatá majú na starosti nosenie vody do 80% domácností, 
ktoré nemajú na pozemku prístup k vode. 

  

 
Krok 2:  
Rozdeľte deti do menších skupín po 3 - 4 žiakoch. Nechajte ich prezrieť si tieto obrázky. Ich 
úlohou je diskutovať o nasledujúcich otázkach: 
 

 Odkiaľ pochádzajú tieto deti?  

 Sú členmi vašej komunity? 

 Poznáte ich? Sú to vaši priatelia?  

 Žijú vo vašej krajine? Stretli ste sa s nimi?  

 Odkiaľ o nich máte informácie? 

 Ako vyzerá ich každodenný život? 

 Sú šťastné? 

 Chodia do školy? Ako vyzerá ich deň v škole? 

 Aké sú ich sny? 

 Ako bude podľa vás vyzerať ich budúcnosť? Je podobná vašej? Sú medzi vami nejaké 
rozdiely? 
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Obrázok 1: 
 

 
 
Na snímke: Rómske deti z Bosny a Hercegoviny. 
 
Obrázok 2:  
 

 
 
Na snímke: Utečenecké deti v utečeneckom tábore. 
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Obrázok 3:  
 

 
 
Na snímke: Deti v inkluzívnej škole. 
 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Počúvajte veľmi pozorne a venujte sa možným stereotypným odpovediam. Hovorte o tom, ako 
môžu mať ľudia s odlišným zázemím, pôvodom alebo schopnosťami veľmi podobné sny ako my. 
Všetci budujeme našu komunitu a máme rovnaké práva a povinnosti.  
 
Zdôraznite, aká odlišná môže byť situácia detí vo svete a aké dôležité je, aby sme sa ako 
komunita zamerali na blaho ľudí okolo nás. Hovorte o našej spoločenskej zodpovednosti, o našej 
zodpovednosti za životné prostredie.  
 
 
Aktivita 8: Stereotypy okolo nás 
 
Cieľ: Preskúmať, ako sú rôzne skupiny ľudí zobrazované v novinách, časopisoch, letákoch a aký 
to má vplyv na stereotypy v našom vnímaní. 
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Trvanie: 45 minút 
 

Materiál:  

 časopisy, noviny, letáky  

 Hárok s aktivitou:  Stereotypy okolo nás (počet kópií závisí od počtu skupín a počtu 

rôznych časopisov, novín a letákov, s ktorými pracujú) 

 
Čo robiť: 
Rozdeľte triedu do skupín po 3-4 žiakoch. Dajte každej skupine malú kôpku novín, časopisov a 
letákov. Požiadajte každú skupinu, aby si prešla materiály, prezrela fotografie, titulky a články.  
 

 Spočítajte, koľko je tam mužov a žien a identifikujte, čo na obrázku robia.  

 Ak ste našli články o rôznych národnostných či etnických menšinách, utečencoch, ľuďoch 
so zdravotným postihnutím, atď., sú pozitívne alebo negatívne? O čom sú tieto články? 

 Koľko článkov ste našli o rôznych témach - politika / veda / móda / šoubiznis? Líši sa 
počet týchto článkov v závislosti od typu novín / časopisu? 

 Našli ste nejaké články o tradíciách vašej krajiny alebo iných krajín? Sú tieto články 
pozitívne alebo negatívne? 

 Našli ste nejaké články o náboženstve? Sú tieto články pozitívne alebo negatívne? 
 

Skupiny môžu na zhromažďovanie informácií použiť Hárok s aktivitou. Dajte skupinám 15 minút, 
aby spísali svoje zistenia.  
 

Diskutujte za pomoci nasledujúcich otázok: 

 Sú v novinách / časopisoch / letákoch zastúpení členovia všetkých skupín vo vašej 
spoločnosti? 

 Kto je zastúpený najviac?  

 Ako zobrazujú fotografie mužov? Čo robia? 

 Ako zobrazujú fotografie ženy? Čo robia? 

 Majú všetky noviny podobný prístup? 

 Myslíte si, že fotografie a články odrážajú realitu vašej krajiny / realitu všeobecne? 
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Hárok s aktivitou:  Stereotypy okolo nás 
 
Názov novín / časopisu / letáku: 
 

Fotografie: Počet: Čo robia? Odráža to realitu? 

Muži    

Ženy    

Menšiny    

    

    

Články o: Počet: Sú tieto články 
pozitívne alebo 
negatívne? 

Súhlasíte s názormi v 
týchto článkoch? 

Politika    

Veda    

Náboženstvo    

Situácia vo svete    

    

 
 
POZNÁMKY PRE TRÉNEROV / FACILITÁTOROV: 
 
Všeobecne platí, že stereotypy nám môžu poslúžiť ako istý základ, je to niečo, čo vieme a na čom 
môžeme stavať.  
Je však dôležité nezabudnúť na kritické myslenie. Ak sa začneme spoliehať na negatívne 
stereotypy, pravdepodobne nám to neprinesie nič dobré,  pretože už vopred očakávame 
negatívny výsledok. Situácia môže byť ešte horšia, ak sa naše negatívne stereotypy zmenia na 
predsudky o nejakých situáciách alebo ľuďoch. 
 
 
Aktivita 9: Rešpektovanie práv - právo byť vypočutý! 
 
Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 
 
Cieľ: Pochopiť, že všetky deti (a všetci dospelí) majú právo byť vypočutí a že každý je 
zodpovedný za to, aby im dal príležitosť vyjadriť sa. 
 
Trvanie: 45 minút 
 

Materiál: 

 flipchartový papier 
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Čo robiť: 
 
Krok 1:  
Sadnite si so svojimi žiakmi do kruhu a vysvetlite im, že sa budete rozprávať o tom, čo robili cez 
víkend. Nebudú však hovoriť po jednom, ale všetci naraz. Jedno dieťa bude poslucháčom. Jeho 
úlohou bude snažiť sa počuť, čo hovorí každé z detí a zapísať si čo najviac informácií o 
víkendoch rôznych žiakov na flipchartový papier bez toho, aby niekoho požiadalo o 
zopakovanie. 
 
Činnosti sa venujte niekoľko minút. Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Prečo poslucháč nepočul, čo sa hovorilo? 

 Čo by mu umožnilo počuť viac? 
 

 

Krok 2: 
Rozdeľte žiakov do 3 skupín a rozdajte im karty rôznych farieb: 
 

 Žiaci so zelenými kartami: členovia študentského parlamentu + 2 iní študenti 

 Žiaci s červenými kartami 

 Žiaci s bielymi kartami  
 

 

Zaistite, aby len členovia študentského parlamentu vedeli, o akej téme hovoria, a ukážte im 
tento opis:  
 

Dostali nápad vybudovať v blízkosti školy nové viacúčelové ihrisko pre všetkých žiakov. 
Stretli sa s riaditeľom, ktorý túto myšlienku schválil a uviedol, že v rozpočte školy je na 
tento projekt dostatok finančných prostriedkov. Sú členmi študentského parlamentu, 
preto im odporučil, aby túto záležitosť prediskutovali s ostatnými žiakmi, ktorí školu 
navštevujú a prišli s nápadmi, ktoré sa páčia všetkým žiakom. 

 
Počas diskusie nemôžu členovia študentského parlamentu prezradiť presný účel stretnutia, 
nesmú spomenúť detské ihrisko ani dostatočné finančné prostriedky, ale musia pripraviť  
konečný návrh pre riaditeľa školy. 
 
Zhromaždite všetkých žiakov, aby ste spolu prediskutovali návrhy a priniesli nápady. Prítomné 
sú 3 veľké skupiny:  
 

 Žiaci, ktorí hovoria (zelené karty, členovia študentského parlamentu, ktorí poznajú 
všetky podrobnosti, môžu diskutovať a klásť otázky + 2 ďalší žiaci, ktorí nepoznajú 
podrobnosti, ale môžu klásť toľko otázok, koľko chcú),  

 Žiaci, ktorí sa hanbia hovoriť (červené karty),  
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 Žiaci, ktorí dobre nerozumejú jazyku (biele karty; musia mať uši zakryté kusom látky 
alebo niečím, čo takmer úplne blokuje zvuk; môžu klásť otázky, ak to dokážu). 

 
Nechajte ich o záležitosti diskutovať. Po 10 minútach ukončite stretnutie a požiadajte žiakov 
zastupujúcich študentský parlament, aby predstavili konečnú predstavu o ihrisku. Malo by to 
byť prvýkrát, čo budú ostatní počuť, čoho sa stretnutie týkalo.  
 
Diskutujte s celou skupinou: 
 

 Páči sa vám finálny návrh ihriska? Bude tam všetko, čo by ste tam chceli mať? 

 Myslíte si, že rozhodovací proces bol spravodlivý a správny? 

 Mali všetky skupiny rovnakú príležitosť vyjadriť svoj názor? 

 Čo by ste urobili inak a prečo? 

 Ako ste sa cítili počas diskusie? 

 Viete si spomenúť na také situácie vo vašom živote, v ktorých nemajú všetci ľudia 
dostatočné zastúpenie alebo nemôžu vyjadriť svoj názor, aj keď je daná diskusia alebo 
jej dôsledky pre ich život dôležité? 

 

 

Uzavrite diskusiu tým, že je dôležité, aby mohol každý hovoriť a mal právo byť vypočutý a 
začlenený do komunity. 
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Časť 5: Ja a peniaze 

Výdavky, sporenie, zdieľanie, finančná gramotnosť 

 
Čo na konci tejto časti žiaci dokážu: 
 

 Pochopia hodnotu majetku a zdrojov a dokážu ich zodpovedne využívať. 

 Budú vedieť prakticky využívať počítanie pri zaobchádzaní s peniazmi. 

 Uvedomia si dôležitosť zdieľania zdrojov s ostatnými. 

 Pochopia, prečo ľudia pracujú, aby si zarobili peniaze. 

 Pochopia dôležitosť sporenia a vytvoria si návyk sporiť.  

 Budú si vedome a zodpovedne vyberať, na čo budú míňať. 

 Spoznajú rôzne finančné inštitúcie v komunite, ich produkty a služby. 

 Porozumejú rozdielu medzi potrebou a túžbou. 
 

V tejto kapitole sú zahrnuté aktivity, ktoré približujú študentom koncept výdavkov, sporenia a 
zdieľania. Niektoré aktivity zapájajú aj rodičov. 
 

I. Vek 6-10 rokov (1.-4. ročník) 
 

 
Aktivita 1: Úvod do potrieb a túžob 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: jazykové 

Cieľ: Predstaviť študentom koncept potrieb a túžob. 

Trvanie: 15 minút 

Materiál:  

 flipchart 
 fixky 
 lepiace papieriky 

 
Čo robiť:  
Požiadajte študentov, aby premýšľali o tom, čo potrebujú na to, aby mohli dospieť. Najskôr 
zapíšte alebo nakreslite ich nápady na lepiace papieriky. Požiadajte ich, aby umiestnili všetky 
papieriky na flipchart do dvoch stĺpcov: Potrebujem /  Chcem. Požiadajte ich, aby vysvetlili svoje 
odpovede.  
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Potrebujem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcem 

 

Aktivita 2: Čo potrebujeme, aby sme vyrástli v bezpečí a pohode? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: tvorivosť 

Cieľ: Pochopiť, že každý má rovnaké základné potreby. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 uzatvárateľné sáčky na potraviny 

 malé bábiky 

 vodovodný kohútik (alebo fľaša vody) 

 malý hračkársky dom 

 lopta 

 fotoalbum 

 obrázok rodiny 

 rozsah položiek možno rozšíriť napríklad o knihu / pravítko / ceruzku, ktorá predstavuje 

vzdelanie alebo hračkársky stetoskop, ktorý predstavuje zdravotnú starostlivosť. 
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Čo robiť:  
Usporiadajte žiakov do kruhu. Pošlite v kruhu dokola uzatvárateľný nepriehľadný sáčok. 
Požiadajte žiakov, aby ho ohmatali, opísali, aký je to pocit, dotýkať sa ho a hádali, čo sa v ňom 
môže skrývať. Vyberte predmet zo sáčku a diskutujte o ňom.  
 
Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Na čo dôležité vás to prinútilo myslieť? 

 Je to dôležitá potreba pre všetkých žiakov? Prečo áno alebo prečo nie? 
 
 

Aktivita 3: Nedostatočné zdroje 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: telesné a kinestetické 

Cieľ: Umožniť žiakom pochopiť pojem nedostatku. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 taška obsahujúca veci, ako sú ceruzky, gumy, knihy, malé hračky, farbičky, atď.; taška má 

byť plná 

Čo robiť:  
Rozdeľte triedu do skupín po 4-5 žiakoch. Každej skupine prideľte číslo od 1 do 5. Keď zaznie 
číslo ich skupiny, žiaci budú mať 30 sekúnd na to, aby z tašky vybrali  čo najviac vecí. 
 
Musia však dodržať isté pravidlá: 
 

 veci musia vyberať po jednej. 

 nemôžu tašku prevrátiť dnom hore, 

 naraz môže byť vo vrecku iba jedna ruka. 
 
Každá skupina si môže nechať veci, ktoré zhromaždila, až do konca aktivity. V priebehu procesu 
sa množstvo vecí v taške postupne zmenšuje. Keď sa k taške dostane posledná skupina, malo by 
tam byť už veľmi málo vecí. 
Rýchlo zhrňte, čo sa každej skupine podarilo z tašky vytiahnuť. Spýtajte sa prvej skupiny a 
poslednej skupiny, či cítia radosť alebo sklamanie. Teraz skupiny všetko vrátia späť do tašky. 
Tentoraz začne posledná skupina a prvá skupina pôjde posledná. Všetko bude naopak a zo 
zmeny pravidiel budú mať úžitok iné skupiny. V tomto bode je dôležité sa so žiakmi krátko 
porozprávať. Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Ako ste sa cítili, keď ste mali na začiatku hry vyberať veci z tašky? 

 Ako ste sa cítili, keď ste boli poslední?  
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 Zdala sa vám táto hra spravodlivá? Prečo áno alebo prečo nie? 

 Môžete navrhnúť spravodlivejší spôsob delenia sa o veci? 
 
Povedzte žiakom, že rovnako ako pri taške, aj na svete je len obmedzené množstvo zdrojov, 
ktoré môžeme všetci používať a deliť sa o ne. Keď sa vyčerpajú, už viac nebudú. Vysvetlite, že 
ľudia často nemyslia na iných, keď nejaké veci používajú alebo si ich berú. Často myslíme len na 
seba a na to, čo chceme. Keď sme vyberali veci, nemysleli sme na to, aby sme nechali dosť vecí 
aj pre ostatné skupiny. Je krajšie a spravodlivejšie myslieť na ostatných a deliť sa o veci čo 
najspravodlivejšie. Tak budú mať všetci z obmedzeného množstva vecí úžitok. 
 

Aktivita 4: Moje obľúbené veci 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne a priestorové 

Cieľ: Predstaviť žiakom koncept hodnoty majetku a úspor. 

Trvanie: 30 minút 

Čo robiť:  
Požiadajte žiakov, aby zavreli oči a na chvíľu sa potichu zamysleli nad predmetom, ktorý majú 
radi. Keď otvoria oči, položte niekoľkým žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Aký je váš obľúbený predmet? 

 Prečo je to váš najobľúbenejší predmet? 

 Kto vám ho dal, alebo kde ste ho našli? 

 Čo je na ňom výnimočné? 

 Podelili by ste sa o tento predmet so svojou rodinou alebo priateľmi? Prečo? 

 Je v triede aj niekto iný, kto má rovnaký obľúbený predmet? Žiaci sa môžu hlásiť. 

 Ak by ste o tento predmet prišli, ako by ste sa cítili? 

 Dokázali by ste bez neho žiť? 
 

Vysvetlite žiakom, že naše najobľúbenejšie veci sú často tie, ktoré majú pre nás sentimentálnu 
hodnotu alebo ktoré sa nedajú ľahko kúpiť. Čím je nejaký predmet vzácnejší alebo neobvyklejší, 
tým väčšiu hodnotu mu prisudzujeme. Všetci máme veci, ktoré sú nám drahé a je dôležité, aby 
sme ich udržiavali v bezpečí. 
 
 

Aktivita 5: Zamiešajte a priraďte 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Zosúladiť porozumenie žiakov ohľadom hodnoty majetku a úspor. 

Trvanie: 30 minút 
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Materiál:  

 pre každého žiaka okopírujte zoznam činností „Zamiešaj a priraď“ 
 
Čo robiť:  
Každému žiakovi dajte vyplniť výtlačok zoznamu činností „Zamiešaj a priraď“. Potom nechajte 
žiakov nahlas odprezentovať svoju prácu a zistenia. Opýtajte sa ich, prečo si vybrali konkrétny 
predmet pre konkrétne miesto. 
 
Hárok s aktivitou:  
 
Ahoj deti! Dokážete priradiť položku k najbezpečnejšiemu miestu, na aké ju možno uložiť? 
Prečo si myslíte, že je to bezpečné miesto? Priraďte položku k bezpečnému miestu tak, že ich 
spojíte čiarou. Prvý pár je už vytvorený. Po dokončení obrázky vyfarbite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aktivita 6: Výroba trezoru 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové  

Cieľ: Ceniť si hodnotu majetku a sporenia. 

Trvanie: 30 minút 
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Materiál:  

 malá kartónová krabica / krabica na topánky pre každé dieťa (každé dieťa si môže 
krabicu priniesť do triedy ešte pred hodinou) 

 nožnice 
 farebné papiere 
 lepidlo 
 farbičky 
 trblietky 
 nálepky 
 farby 

 
Čo robiť:  
Povedzte žiakom, že si vytvoria špeciálne miesto na uchovávanie vecí, ktoré sú pre nich 
dôležité. Uistite sa, že každé dieťa má krabicu. Žiaci môžu krabicu vyzdobiť farbičkami, 
nálepkami, farebným papierom, farbami alebo inak, tak kreatívne a jedinečne, ako je to len 
možné. Povedzte žiakom, aby si krabicu uložili na bezpečné miesto doma. Do tejto schránky 
môžu vložiť akékoľvek veci, ktoré považujú za hodnotné. 
 
 

Aktivita 7: Aká je to minca? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové 

Cieľ: Naučiť žiakov rozoznávať mince. 

Trvanie: 15 minút 

Materiál:  

 karty s rôznymi mincami 
 
Čo robiť:  
Povedzte žiakom, že dnes sa budete učiť o peniazoch a minciach. Zdvihnite pre triedu kartu 
s mincou vo vašej mene. Spýtajte sa žiakov, či poznajú mince. Najskôr dvíhajte karty v poradí od 
najmenšej nominálnej hodnoty po najväčšiu nominálnu hodnotu mincí. Zopakujte cvičenie a 
potom začnite poradie meniť. 
Položte žiakom nasledujúce otázky: 

 Čo by ste dostali radšej, 1c alebo 10c? Prečo? 

 Na čo používate peniaze? 

 Čo by ste si chceli kúpiť, keby ste mali nejaké peniaze? 
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Súčasťou tohto balenia sú aj malé karty s Euro mincami, ktoré môžete pre svoju triedu 
okopírovať vo väčšom počte. Iné obrázky mien sú k dispozícii na internete. 
 
 
Aktivita 8: Koľko potrebujem?   

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Predstaviť žiakom základné peňažné výpočty. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 obrázkové karty s mincami 
 
Čo robiť:  
Vystavte veľké karty s mincami na tabuľu alebo na nejaké miesto, kde ich môžu vidieť všetci 
žiaci. V triede si zostavte graf, ktorý zobrazuje, ktoré mince sa rovnajú akému počtu centov. Ak 
je to možné, použite mince, nie čísla. Napríklad: 
10c = 1c + 1c + 1c +… 
10c = 5c + 5c 
5c = 2c + 2c + 1c ... atď. 
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Diskutujte o hodnote rôznych mincí. Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Za ktorú mincu si môžete kúpiť najviac? 

 Za ktorú mincu si môžete kúpiť najmenej? 
 
Na tabuľu dajte niekoľko rôznych kombinácií mincí a v triede ich spoločne počítajte. Robte iba 
základné výpočty, ktorým vaša trieda rozumie. Neskôr môžete pridať aj náročnejšie výpočty.  
Tieto aktivity môžete robiť každý deň alebo raz týždenne, pričom ich budete rôzne a čoraz 
zložitejšie zoskupovať. 
 

 

Aktivita 9: Koľko potrebujem?    

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Predstaviť žiakom pojem „cena“. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 fotokópia hárku s aktivitou „Koľko potrebujem?“ pre každého žiaka 
 
Čo robiť:  
Okopírujte sprievodný hárok s aktivitou pre každého žiaka a rozdajte im ich. 
Sledujte, ako žiaci robia cvičenie. Keď žiaci cvičenie dokončia, prečítajte si s nimi odpovede. 
Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Na ktorú položku potrebujete najmenšie množstvo peňazí? 

 Na ktorú položku potrebujete najväčšie množstvo peňazí? 
 

Pripomeňte im, že každá položka v obchode má danú cenu a mali by ste sa uistiť, že máte dosť 
peňazí na kúpu toho, čo potrebujete. 
 
Poznámka: Predtým, ako deti začnú, uveďte príklad postupu činnosti. Ak vaša skupina ešte 
dobre nepozná veľké čísla, môžete zvážiť použitie menších čísel, aby bola úroveň obtiažnosti 
vhodná pre vašu skupinu. 
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Hárok s aktivitou: Koľko potrebujem? 
 
Ahojte deti! Chcel by som si niečo kúpiť v obchode. Poradili by ste mi, ktoré mince by som mal 
použiť? 
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Aktivita 10: Koľko je v pokladničke? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Pomôcť žiakom s jednoduchými peňažnými výpočtami. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 pokladnička 

 mince 

 
Čo robiť:  
Ukážte triede pokladničku plnú mincí. Povedzte žiakom, aby identifikovali mince a spočítali ich. 
Môžete vybrať určité mince a zadať im, nech vyrátajú niekoľko jednoduchých príkladov. Keď im 
už sčítavanie pôjde ľahko, spýtajte sa ich, ako by mohli získať do pokladničky viac peňazí? 
Môžete navrhnúť prácu v domácnosti, ako je umývanie auta, práca v záhrade, vreckové, 
narodeniny, atď. 
Zahrajte si pomocou hrania rolí pridávanie ďalších peňazí do pokladničky vďaka zárobku alebo 
darom. Koľko peňazí máte v pokladničke teraz? Opakujte a pridávajte ďalšie peniaze. 
 

Aktivita 11: Sledovanie úspor 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Umožniť žiakom sledovať svoje úspory a precvičovať si tvorbu rozpočtu. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 sada „peňažných kariet“ pre každú dvojicu 
 fotokópia prázdneho rozpočtového hárku pre každé dieťa 

 
Čo robiť:  
Rozdeľte triedu do dvojíc. Každej dvojici dajte sadu peňažných kariet. Povedzte im, že si musia 
pripraviť vlastný rozpočet. V pároch si vyberú kartu a každé dieťa vyplní vlastný rozpočtový 
hárok.  Kartu musia vždy vrátiť do balíka. Pohybujte sa po triede, pomáhajte žiakom a klaďte im 
otázky. Každý rozpočet bude iný podľa toho, aké karty vypĺňajú.  
Prečo nenavrhnúť a nevyrobiť si vlastné peňažné karty na zložitejšie alebo jednoduchšie 
výpočty? 
 
Do aktivity môžete zahrnúť aj karty, ktoré znižujú množstvo úspor.  
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Starý otec ti dal 50c, 

ktoré ti vydali, keď 

si mu išli kúpiť 

noviny. 

Zúbková víla 

ti dala 75c, 

keď ti vypadol 

zub. 

Máš narodeniny! 

Teta Mária ti dá 

darček 5c. 

Mama ti dala € 1,00 

vreckové za pomoc 

pri maľovaní 

obývacej izby 

Cestou domov zo 

školy nájdeš na 

zemi 1c. 

  

Napečieš päť 

koláčov a predáš 

každý za 10c. 

Vyhráš školské 

bingo a dostaneš 

50c. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

Aktivita 12: Poďme nakupovať  

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové 

Cieľ: Zvyšovať informovanosť žiakov o trhových aktivitách. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 kópie ceduliek z obchodu (viď nižšie) 

Čo robiť:  
Pred touto lekciou požiadajte žiakov, aby strávili nejaký čas skúmaním rôznych značiek, ktoré 
uvidia v obchodoch, keď sú vonku s rodičmi / opatrovateľmi. 
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Spýtajte sa žiakov, na čo radi míňajú svoje vreckové alebo peniaze, ktoré dostanú na 
narodeniny. Diskutujte o tom, že nie každý rád utráca peniaze za rovnaké veci. Vysvetlite, že je 
to rovnaké aj pri dospelých - keď idú nakupovať, rozhodujú sa o tom, čo kúpia a kde to kúpia. 
Ukážte žiakom niekoľko príkladov rôznych značiek, ktoré si mohli všimnúť a diskutujte s nimi o 
tom, čo niektoré z nich znamenajú. Ukážte žiakom príklady uvedené nižšie. Položte im 
nasledujúce otázky: 
 

 Čo získate pri tejto ponuke? 

 Aký význam majú tieto plagáty? 

 Prečo tieto ponuky povzbudzujú ľudí, aby vošli do obchodu? 
 
Ak máte prístup na internet, môžete si na podnietenie diskusie pozrieť nejakú televíznu reklamu 
(napríklad na www.youtube.com). 
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II. Vek 11-15 rokov (5.-8. ročník) 
 
Aktivita 1: Porovnanie potrieb a túžob 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské a intrapersonálne 

Cieľ: Umožniť študentom pochopiť rozdiel medzi potrebami a túžbami. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 obrázok kufra na flipchart 

 fixky 

 papiere A4 

 flipchart 

 
Čo robiť: 
Požiadajte študentov, aby si predstavili, že všetci budeme žiť na špeciálnej planéte niekde vo 
vesmíre. Počuli sme, že je to pekné miesto, ale nikto z nás tam predtým nežil. Učiteľ má 
špeciálny kufor, ktorý musí obsahovať všetky veci, ktoré budeme potrebovať na to, aby sme na 
tejto planéte mohli v bezpečí a pohode dospieť. V skupinách po 2 - 3 študentoch vymyslite, čo 
by malo byť v kufri. Môžete každú skupinu požiadať, aby napísala aspoň šesť položiek. 
Každá skupina predstaví svoje nápady a učiteľ pritom ich odpovede slovom alebo obrazom 
zaznamená.  
Učiteľ povie: „Sú to všetko výborné nápady, ale obávam sa, že sa všetky veci do kufra 
nezmestia. Je v ňom priestor len na x vecí.“ (výber vhodného množstva vecí pomôže študentom 
pri rozlišovaní medzi „túžbou a potrebou“). 
Študenti potom v malých skupinách znova rozhodujú, ktoré veci zbaliť do kufra. Pri poskytovaní 
spätnej väzby je príležitosť na počúvanie a reflexiu. Keď sa trieda nakoniec dohodne, čo zbaliť 
do kufra, učiteľ vysvetlí, že tieto veci môžeme nazvať „potrebami“, t.j. niečím, čo potrebuje 
každý, aby mohol vyrásť bezpečne a dobre. Trieda diskutuje o tom, či sa stalo, že sa niektoré 
potreby nedostali do kufra a ktoré veci možno chceme, ale v skutočnosti ich nepotrebujeme na 
to, aby sme vyrástli bezpečne a dobre. 
Na túto činnosť môžete použiť karty zobrazené nižšie.  
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Kartičky potrieb a prianí 
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Aktivita 2: Pochopenie hodnoty 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Pochopiť, že všetok majetok má materiálnu hodnotu. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 peračník  
 ceruzky 
 perá 
 školské pomôcky 

 
Čo robiť:  
Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Aký darček by ste najradšej dostali na svoje najbližšie narodeniny? Prečo? 

 Koľko stojí? 

 Je lacný alebo drahý? 

 Mohli by ste si naňho našetriť a kúpiť si ho? Prečo áno alebo prečo nie? 

 Teraz požiadajte žiakov, aby si každý vzal svoj peračník alebo školské potreby a položil 
ich na stôl. Nechajte ich hádať, aká je hodnota ich peračníka a jeho obsahu, napríklad 
15c za ceruzku, 30c za pero, 1,50 € za fixky, 30c za gumu, 2,00 € za peračník atď. Koľko je 
to spolu? 

 Položte žiakom nasledujúce otázky: 

 Ste prekvapení? Prečo áno alebo prečo nie? 

 Už ste niekedy premýšľali nad tým, koľko tieto veci stoja? 

 Premýšľali ste, koľko stoja všetky vaše veci? 

 Máte viac peňazí, ako ste si mysleli / ste bohatší, ako ste si mysleli? 

 Myslíte si, že je dôležité starať sa o svoj majetok? Prečo áno alebo prečo nie? 
 
Vysvetlite žiakom, že všetky naše veci a náš majetok majú hodnotu, aj keď už na nich nie je 
cenovka a je dôležité sa o ne starať. 
 
 

Aktivita 3: Banky a ich služby 

Cieľ: Predstaviť žiakom banky a konkrétne služby, ktoré banky poskytujú. 

Trvanie: 30 minút 
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Materiál:  

 tabuľa alebo flipchart 
 karty s logami národných bánk alebo fotografiami miestnych pobočiek bánk 

 
Čo robiť:  
Spýtajte sa študentov, čo sa dozvedeli o minciach a bankovkách. Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Keby ste potrebovali svoje peniaze bezpečne uložiť, kam by ste ich dali? Prečo? 

 Prečo je dôležité odkladať peniaze bezpečne? 
 
Vysvetlite študentom, že ľudia ukladajú peniaze na rôzne miesta. Niektorí ľudia ich majú doma v 
pokladničkách, iní na pošte, ale väčšina ľudí si peniaze ukladá do bánk. Napíšte slovo „Banka“ na 
tabuľu alebo na flipchartový papier. Požiadajte deti, aby diskutovali o všetkých slovách, 
symboloch, obrázkoch či službách, ktoré sa im spájajú s bankami. Je dobré mať pripravené 
nejaké karty s obrázkami alebo obrázky národných bánk, aby žiaci vedeli spoznať budovu banky 
alebo jej logo. 
Povedzte žiakom, že jednou z najdôležitejších služieb, ktoré banky poskytujú, je sporiaci účet. Je 
to spôsob, ako môžu ľudia bezpečne sporiť peniaze. Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Prečo si myslíte, že je bezpečné mať peniaze uložené v banke? 

 Môžete vymenovať nejaké banky? 

 Poznáte niekoho, kto pracuje v banke? 

 Čo si myslíte, že robia bankári? 
 
Použite brainstormingové cvičenie a nakreslite na tabuľu alebo na flipchartový papier tri kruhy, 
jeden dovnútra druhého. Do vnútorného kruhu napíšte mená hlavných komerčných bánk, ktoré 
vaši žiaci spomenuli. 
Do prostredného kruhu vpíšte základné služby, ktoré žiaci uviedli, že banky poskytujú - sporiace 
účty, bankové karty, bankomaty. Napíšte len hlavné body a nezahlťte žiakov množstvom 
informácií technického charakteru. Do vonkajšieho kruhu zapíšte ďalšie body, ktoré žiaci 
spomenuli pri počiatočnom brainstormingu. Cieľom tejto aktivity je oboznámiť ich s existenciou 
a úlohou bánk. Keďže žiaci sú veľmi mladí, je potrebné začať s tými vedomosťami, ktoré majú a 
nerobiť príliš komplikovaný úvod. Na internete nájdete logá aj obrázky pobočiek miestnych 
bánk, ktoré si môžete vytlačiť a vystaviť.  
 
 

Aktivita 4: Navrhnite si vlastné mince 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové a medziľudské 

Cieľ: Upevniť u študentov pochopenie peňazí a bankovníctva. 

Trvanie: 30 minút 
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Materiál:  

 vystrihnuté kruhy z kartónu pre každého študenta 
 farby a / alebo fixky 
 cín / hliníková fólia 
 lepidlo 
 skutočné mince 

 
Čo robiť:  
Ukážte študentom mincu vašej meny a poukážte na jej vlastnosti. Na väčšine mincí nájdete: 
 

 osobu alebo monument, ktoré označujú krajinu, kde bola vyrazená, 

 hodnotu, 

 rok razby. 
 
Z tvrdej lepenky vystrihnite kruhy rôznych veľkostí. Lepidlom „napíšte“ nominálnu hodnotu 
mince. To vytvorí na povrchu kruhu vyvýšené miesto. Počkajte, kým sa lepidlo vysuší a stvrdne. 
Tento krok je nevyhnutný pre ďalšie pokračovanie. Potrhajte alobal na malé štvorčeky. Kusy 
alobalu musia byť dostatočne veľké, aby úplne pokryli povrch mincí. Potrebná veľkosť bude 
závisieť od veľkosti mincí, ktoré ste vyrobili. Mince obaľte alobalom. Fóliu položte na tú stranu 
mince, na ktorej je lepidlom napísaná hodnota mince a poriadne ju vyhlaďte. Cez alobal by malo 
byť vidieť nominálnu hodnotu mince, ako keby tam bola vyrazená. 
Použite nálepky na ozdobenie mince tvárou nejakej osoby. 
Tieto mince je možné použiť na demonštráciu ďalších výdavkov a úspor v rámci tohto programu 
alebo na zábavu v triede. 
 
 

Aktivita 5: Hra na obchod 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické a medziľudské 

Cieľ: Predstaviť koncepty nákupu, predaja a výmenného obchodu. 

Trvanie: 30 minút 

Čo robiť:  

Požiadajte deti, aby každé z nich prinieslo jednu vec na predaj / výmenu do vášho obchodu. 
Môžu to byť celkom obyčajné veci: niekoľko plechoviek, krabice, gombíky či malé hračky. 
Navrhnite cenovky na tovar, nezabudnite nastaviť ceny z perspektívy dieťaťa, populárne položky 
sú 5 alebo 10 centov. Žiaci si môžu priniesť nejaké peniaze alebo to môžete zjednodušiť a 
pripraviť cvičenie výmenného obchodu. Pomôžte žiakom rozdeliť sa a / alebo zažiť si obe úlohy: 
nakupujúceho aj predávajúceho. Pamätajte si, že cieľom je, aby si užili zábavu pri nakupovaní / 
výmene tovaru za peniaze. Po cvičení položte žiakom nasledujúce otázky: 
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 Páčila sa vám táto aktivita? Prečo áno alebo prečo nie? 

 Čo ste predali / vymenili? 

 Čo ste si kúpili / dostali? 

 Boli ste spokojní s výmenou? 

 Je dôležité správne počítať mince? Prečo? 
 
 
Aktivita 6: Základy tvorby rozpočtu 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Predstaviť študentom návyk mať prehľad v úsporách a vedieť, koľko im zostáva na 

míňanie. 

Trvanie: 15 minút 

Materiál:  

 základný rozpočtový výkaz  
 
Čo robiť:  
Pripomeňte študentom, čo ste skúmali pri predchádzajúcej aktivite. Vysvetlite im, že niekedy, 
keď niečo naozaj veľmi chceme, musíme si na to dlho šetriť. Požiadajte ich, aby sa zamysleli nad 
nejakou svojou potrebou, niečím, čo chcú urobiť alebo čo si chcú kúpiť. Ich úlohou bude 
vytvoriť si na to rozpočet. Dokážu si tipnúť alebo odhadnúť, koľko potrebujú ušetriť? Vysvetlite, 
že je dobré mať prehľad o svojich úsporách. Vďaka tomu budete vedieť, koľko ste už nasporili a 
koľko ešte potrebujete usporiť. 
Ukážte študentom, ako si môžu zostaviť vlastný rozpočet alebo im okopírujte rozpočtový hárok. 
Vysvetlite im, čo každý stĺpec znamená. Nižšie je uvedený príklad jednoduchého rozpočtu. 
Prejdite si so študentmi, ako dospejú k celkovej sume. Dajte im čas na otázky a odpovede. 
 
Každý žiak by si mal vytvoriť sporiacu knižku (alebo si celá trieda vytvorí jednu skupinovú 
sporiacu knižku). Nabádajte ich, aby sa rozhodli pre jednu položku alebo aktivitu, na ktorú si 
želajú šetriť. Napíšte celkovú odhadovanú sumu peňazí potrebných na získanie tejto veci alebo 
na uskutočnenie aktivity. Povedzte im, že toto je cieľ, ktorý sa musia snažiť dosiahnuť. Toto 
povzbudí študentov, aby sa pustili do procesu plánovania a tvorby rozpočtu. Môžete im rozdať 
Hárok s aktivitou - Osobné ciele, aby si mohli začať nastavovať časový plán a zapisovať si svoje 
potreby, aby dosiahli svoj cieľ. 
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Príklad:  
 

Príjmy Suma Výpočet Súčet 

Štart   50 c 

Upratovanie záhrady 1,00 € 1,00 € + 50 c = 1,50 € 1,50 € 

Vreckové 1,50 € 1,50 € + 1,50 € = 3,00 € 3,00 € 

Darček 75 c 3,00 € + 75 c = 3,75 € 3,75 € 

 
Pre mnoho detí je ľahšie minúť menej, ak si uvedomia, že budú mať možnosť peniaze minúť v 
budúcnosti. Pomáha vytvoriť si „zoznam prianí“ a finančných cieľov a aktualizovať ho najmenej 
každých 6 mesiacov alebo tak často, ako chcete.  
Pomocou nižšie uvedenej tabuľky uveďte, čo by ste chceli so svojimi peniazmi urobiť, koľko vás 
to bude stáť a kedy peniaze potrebujete. Potom odhadnite, koľko budete musieť každý týždeň 
ušetriť, aby ste dosiahli svoj cieľ. Keď budete mať v zozname niekoľko želaní, zoraďte ich podľa 
dôležitosti. 

 
 

Zoznam osobných finančných cieľov 
Meno: 
 

 

Priorita Finančný cieľ Náklady Časový rámec Stratégia 
sporenia 

 

Vzor 1: 

 

Sandy by rada 
navštívila 
svojich starých 
rodičov. 

 

1400 € Do 12 mesiacov 

 

Začať šetriť zo 
svojho príjmu a 
pohľadať si 
ďalšie drobné 
práce a prácu 
na čiastočný 
úväzok. 
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Aktivita 7: Poďme nakupovať 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické a medziľudské 

Cieľ: Pochopiť, že spotrebitelia si môžu vybrať, ako minú svoje peniaze. 

Trvanie: 45 minút 

Materiál:  

 kópia hárku činností 1 pre každý tím 
 dva listy farebného papiera pre každý tím 
 kópia hárku aktivít 2 pre každého študenta 

 
Čo robiť:  
Vysvetlite žiakom, že každý bude mať fiktívne 1 €, ktoré minú v jednom z piatich fiktívnych 
obchodov s potravinami, ktoré budú prevádzkovať. Svoje peniaze budú môcť minúť v 
ktoromkoľvek obchode okrem vlastného. Rozdeľte triedu do piatich skupín a dajte im kópiu 
hárku s aktivitou 1 na vystrihnutie. Každej skupine dajte dva listy farebného papiera. Povedzte 
študentom, že budú spolu pracovať ako tím pri zakladaní pekárne. Mali by vymyslieť názov 
obchodu a potom nakresliť a vystrihnúť položky, ktoré budú predávať, pričom medzi nimi musí 
byť aj päť položiek zo zoznamu. Mali by mať na svoj tovar aj cenovky, pričom nesmú zabudnúť, 
že ich zákazníci majú iba 1,00 € na útratu.  
Diskutujte o tom, ako plánujú zatraktívniť svoje výrobky pre zákazníkov.  
Akonáhle sú obchody pripravené, dajte každému žiakovi kópiu hárku s aktivitou 2, v ktorom 
nájdu nákupný zoznam vecí, ktoré musia nakúpiť v konkurenčných pekárňach. Stĺpec na 
udržanie priebežného súčtu nákupov použite alebo ho ignorujte podľa vlastného uváženia - v 
závislosti od schopností detí. Nechajte študentov nakupovať 15 - 20 minút. Požiadajte žiakov, 
aby zrátali, koľko každý z obchodov zarobil. Porovnajte ich výsledky a vyhláste tých 
obchodníkov, ktorí zarobili najviac, za víťazov. Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Čo vás prilákalo do obchodu? 

 Prečo si myslíte, že tento obchod vyhral? 

 Bol to najlacnejší obchod? 

 Je cena produktu vždy tým, čo vás priláka niečo si kúpiť? Sú aj iné veci, ktoré beriete do 
úvahy? 
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Hárok s aktivitou: 
 
Máte rozpočet 1 €, ktorý môžete minúť v ktorejkoľvek pekárni okrem tej vašej. Starostlivo si 
vyberte váš nákup, napíšte si jednotlivé jeho položky a koľko budú stáť. Nezabudnite nakúpiť 
všetko, čo máte na vašom nákupnom zozname! 

Čo si kúpite?  Koľko to stálo? Čiastkový súčet 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ktorý z nákupov je váš obľúbený? Prečo? 

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

Ako ste sa rozhodli, kde miniete peniaze? 

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

Ktorá pekáreň vyhrala? Čo najviac zavážilo? 

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

 

Čo budete predávať? Koľko to bude stáť? 

cupcake  

peceň chleba  

čokoládová torta  

donut  

cookies  
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Aktivita 8: Páči sa vám sporiť alebo míňať? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Umožniť žiakom zbierať, organizovať a opisovať výsledky prieskumu. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 papier (tabuľka na graf, konštrukcia na malé štvorčeky) 
 pastelky 
 lepidlo 

 
Čo robiť:  
Povedzte žiakom, že budete diskutovať o tom, ako míňajú a sporia a že urobíte prieskum, aby 
videli, ako ich spolužiaci zaobchádzajú s peniazmi. S celou triedou diskutujte o minciach a 
rôznych miestach, kde si ľudia ukladajú peniaze - peňaženky, kabelky, prasiatka, poháre, banky, 
atď. 
Vystrihnite malý papierový štvorec pre každé dieťa v triede a na štvrčekovom papieri vytvorte 
pre triedu graf s dvoma oblasťami - míňanie a sporenie. Dajte každému dieťaťu papierový 
štvorec a pastelky. Dieťa napíše na štvorcový papier svoje meno. Položte žiakom otázku: Páči sa 
vám sporiť alebo míňať? Pre zodpovedanie otázky požiadajte každého žiaka, aby prišiel dopredu 
a prilepil svoj štvorec do grafu pod míňanie alebo pod sporenie. 
Ako trieda analyzujte výsledky. Opýtajte sa napríklad: 
 

 Koľko žiakov v našej triede chce šetriť svoje peniaze? 

 Koľko z nich chce míňať svoje peniaze? 

 O koľko viac ľudí v našej triede chce svoje peniaze míňať než ich šetriť? (alebo naopak) 

 Čo iného by ste mohli povedať o žiakoch v našej triede na základe tohto grafu? 
 
Povzbuďte žiakov, aby zaznamenali zistenia do svojich zošitov ako záznam o činnosti a aby si 
zapísali dva body v súvislosti s výsledkami prieskumu.  
Poznámka: Ak vaši študenti radi robia oboje – radi míňajú aj sporia, môžete ich požiadať, aby 
svoje papieriky rozdelili na polovicu! 
 
 

Aktivita 9: Míňajte, sporte, investujte, darujte! 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: jazykové 

Cieľ: Pochopiť dostupné možnosti spravovania peňazí. 

Trvanie: 15 minút 
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Materiál:  

 flipchartový papier / tabuľa 

 
Čo robiť:  
Vysvetlite žiakom, že so svojimi peniazmi môžu robiť štyri rôzne veci. Môžu ich minúť, uložiť, 
investovať alebo darovať. Na štyri samostatné hárky flipchartového papiera alebo na tabuľu 
napíšte štyri nadpisy: míňať, šetriť, investovať a darovať. Veďte skupinovú diskusiu a príďte s 
nápadmi, ako sa dajú definovať tieto slová. Položte im nasledujúce otázky: 

 Čo znamená míňať peniaze? Viete uviesť nejaké príklady míňania? 

 Ako ľudia šetria peniaze? Ako/na čo si šetríte vy alebo vaši rodičia? 

 Čo znamená darovať peniaze? Darovali ste niekedy peniaze? Daroval niekto peniaze 
vám? 

 Čo znamená investovať peniaze? Ako by te investovali peniaze vy alebo vyši rodičia? 
 
Zapíšte odpovede žiakov do príslušných kolóniek. Podľa potreby k ich odpovediam doplňte 
niečo na objasnenie definícií. Navrhované definície sú:  
Sporiť: uschovávať alebo odkladať peniaze alebo veci pre potreby budúcnosti alebo na nejaký 
konkrétny účel alebo príležitosť. 
Investovať: ukladať peniaze alebo veci takým spôsobom, ktorý zvyšuje ich hodnotu, napríklad 
keď sa vaše peniaze zúročia alebo si necháte niečo, čo budete v budúcnosti potrebovať. 
Míňať: použiť peniaze na niečo, čo chcete alebo potrebujete. 
Darovať: darovať peniaze, čas, talent alebo nejakú vzácnosť bez očakávania odplaty. 
 
Pripomeňte žiakom, čo sa naučili o potrebách a túžbach. Chcenie sú túžby po nejakom tovare a 
službách, ktoré by sme chceli mať. Potreby sa týkajú vecí, ktoré musíme alebo ktoré 
potrebujeme na prežitie, ako je jedlo, voda, prístrešok atď. 
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Sada nástrojov pre rodinu 

V tejto časti uvedieme príklady zapojenia rodín študentov do aktivít. 
 
 
Aktivita 1: Minulé a súčasné ceny 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 

Cieľ: Umožniť študentom spoznať zmeny cien v čase a zapojiť do aktivít členov svojej rodiny. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 kópia hárku činností pre každého študenta  
 
Čo robiť:  
Túto aktivitu je najlepšie zadať ako cvičenie na domácu úlohu. Každému žiakovi dajte na domov 
kópiu priloženého zoznamu aktivít. Povedzte im, aby sa otázky zo zoznamu pýtali dospelých 
doma: rodičov, starých rodičov či susedov. Na vyplnenie hárku im dajte dva večery. Keď sa 
skupina stretne, porovnajte si zistenia. 
 
Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Koľko dostávajú vreckové jednotliví žiaci? 

 Ako si ho zaslúžili? 

 Je to viac alebo menej ako dostávaš ty? 

 Čo si za tieto peniaze kúpili? 

 Líši sa to od vecí, ktoré si kupuješ za svoje vreckové ty? 

 Koľko stáli rôzne veci, keď si bol mladší? 

 Prekvapilo vás niečo z toho, čo ste zistili? Prečo áno alebo prečo nie? 

 Prečo si myslíte, že sú tieto veci cenné? 
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Hárok s aktivitou: 
 

Čo si kúpiš? Koľko to stálo? Porovnanie 

Bicykel  Stálo to ........... €, keď mal/a 

môj/moja ......................... 

toľko rokov ako ja teraz. 

Peceň chleba  Stálo to ........... €, keď mal/a 

môj/moja ......................... 

toľko rokov ako ja teraz. 

Kopačky  Stálo to ........... €, keď mal/a 

môj/moja ......................... 

toľko rokov ako ja teraz. 

Komiks  Stálo to ........... €, keď mal/a 

môj/moja ......................... 

toľko rokov ako ja teraz. 

Čokoláda  Stálo to ........... €, keď mal/a 

môj/moja ......................... 

toľko rokov ako ja teraz. 
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Aktivita 2: Životné náklady 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Preskúmať, že naše každodenné činnosti stoja peniaze a vysvetliť, ako sa dajú nejakou 

činnosťou ušetriť peniaze. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 kópia hárku s aktivitou Životné náklady pre všetkých žiakov. 
 
Čo robiť:  
Vysvetlite študentom, že za väčšinu vecí, ktoré v našom živote potrebujeme a chceme, platíme 
peniazmi. Niekedy nám potom môže ostať len veľmi malé množstvo prostriedkov na šetrenie, 
darovanie alebo investovanie. Dajte každému študentovi vyplniť kópiu hárku s aktivitou. Potom 
diskutujte s triedou o tom, čo stojí peniaze a aké dôležité je mať peniaze, aby sme prežili 
a mohli prosperovať. Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Za ktoré veci musíme platiť? 

 Aké veci sú zadarmo? 

 Čo robíte, ak nemáte žiadne peniaze? 

 Keď sa pozriete na svoje každodenné činnosti, ako môžete jednoducho ušetriť peniaze? 
 
Hárok aktivity Životné náklady  
 
Požiadajte študentov, aby si vzali hárky domov a porozprávali sa o nich so svojimi rodičmi alebo 
opatrovateľmi. Povedzte im, že nasledujúci deň sa s nimi porozprávate o tom, čo dôležité zistili.  
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Hárok s aktivitou:  
 
Ahoj deti! Peniaze sú vo všetkom dôležité - je ťažké bez nich žiť! Všimli ste si to tiež? Spomeňte 
si na všetky veci, na ktoré potrebujete utrácať peniaze. Môže vám ostať veľmi málo na úsporu. 
Zamyslime sa nad všetkým,  čo nás stojí peniaze! 
Deň v živote _________________________ (meno) 
 
Odfajknite políčko: 
 

 Zadarmo Platíme za 

to 

Sprchovanie   

Obliekanie sa   

Raňajky   

Cesta do školy autom   

Cesta do školy pešo   

Obed   

Hra vonku počas prestávky   

Hodiny hudby   

Umývanie zubov   

 

Moje tri najlepšie nápady, ako ušetriť peniaze! 

1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

 

Aktivita 3: Usporiadanie podujatia triedneho klubu 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické, organizačné, počty 

Cieľ: Umožniť žiakom naplánovať, zorganizovať a zostaviť rozpočet na aktivitu v tíme. 

Trvanie: 30 minút 
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Čo robiť:  

Povzbuďte triedu, aby aktivitu zrealizovala sama. 
 
Krok 1:  
O aktivite v triednom klube rozhodujú žiaci. Tu je niekoľko nápadov, ale existuje veľa 
nenáročných projektov, ktoré môžu uskutočniť: 
 

 Zorganizujte v škole mesačný maratón v čítaní. 

 Usporiadajte triedny koncert. 

 Zorganizujte zbierku finančných prostriedkov na nejakú prospešnú vec. 

 Usporiadajte triedny futbalový zápas. 

 Usporiadanie Deň kariéry, na ktorý pozvete dospelých, ktorí budú hovoriť o svojej 
profesii a kariére. 

 
Krok 2: 
Žiaci si demokraticky zvolia organizačný výbor. Organizačný výbor pomôže dohliadať na 
plánovanie.  
Úlohy v tíme:  
Predseda: je to osoba, ktorá je zodpovedná za dohľad nad plánmi a zaisťuje, že všetci sa 
zapájajú, plnia svoje úlohy a tešia sa z činnosti.  
Pokladník: Táto osoba je zodpovedná za peniaze zapojené do organizácie podujatia.  
Tajomník: Táto osoba je zodpovedná za zaznamenávanie poznámok počas stretnutí a 
zabezpečuje, aby každý vedel, aká je jeho úloha a čo má na starosti.  
Vedúci tímov: Vedúci tímu zastupuje skupinu s určitou úlohou. Je zodpovedný/á za podávanie 
správ o pokroku a povinnostiach svojho tímu v triede.  
 
Trieda musí usporiadať tajné hlasovanie o úlohách v organizačnom výbore. Musí byť spravodlivé 
a demokratické. 
 
Krok 3: 
Žiaci sa rozhodujú, aké pracovné skupiny vytvoria. Pracovné skupiny budú závisieť od typu 
organizovanej aktivity. Tu je niekoľko navrhovaných pracovných skupín: 
 

 Pracovná skupina pre nákup: Zodpovedná za nákup akéhokoľvek tovaru alebo výrobkov 
potrebných na podujatie. 

 Pracovná skupina pre dekorácie: Zodpovedná za usporiadanie priestoru a výzdobu 
triedy. 

 Prezentačná pracovná skupina: Zodpovedná za prezentáciu a marketing udalosti 
ostatným žiakom. 
 

Naplánujte si niekoľko stretnutí pred aktivitou, aby ste mohli monitorovať pokrok a zabezpečiť, 
že sa všetci budú cítiť ako súčasť aktivity. 
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Krok 4: 
Žiaci plánujú rozpočet. Vysvetlite žiakom, že zostavovanie rozpočtu je dôležitou úlohou, ak si 
potrebujete na organizáciu nejakého podujatia našetriť. Ako trieda môžu mať spoločnú 
pokladničku, do ktorej si sporia, z ktorej budú tvoriť svoj rozpočet na klubové aktivity. Aktivita 
bude financovaná z ich skupinových úspor. To znamená, že ako skupina budú musieť zistiť, 
koľko už ušetrili a musia sa rozhodnúť, akým ďalším množstvom peňazí každý člen prispeje. 
Potom vypočítajú celú sumu, ktorou spoločne prispejú, aby vedeli, koľko môžu minúť na párty.  
 
Príklad: 
 

Činnosť Počet jednotiek Výpočet Celková čiastka 

Zostatok na začiatku   2,50 € 

Príspevok na žiaka 25 žiakov 0,50 € x 25 = 12,50 € 

Celkom k dispozícii 

na párty 

 12,50 € + 2,50 € = 14,50 € 
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Rozpočtový hárok 1 

Činnosť Počet jednotiek Výpočet Celková čiastka 

    

    

    

 
Možno zistíte, že nie každé dieťa môže prispieť finančne. Aby ste umožnili všetkým deťom 
zúčastniť sa na rovnakej činnosti, povzbuďte ich, aby niečo priniesli z domu alebo prispeli svojím 
talentom, piesňou, tancom, atď. Príspevok každého, či už prispeje peniazmi alebo talentom, 
musí byť rovnako ocenený a uznaný. 
 
Krok 5:  
Tímová práca 
Každá aktivita môže byť úspešná iba vďaka správnemu plánovaniu a tímovej práci. Plánovanie 
aktivity si vyžaduje veľa práce. Každý sa jej musí zúčastniť a rozhodnutia sa musia robiť v tíme. 
Jedným z kľúčových rozhodnutí je rozhodnutie o tom, koľko chce trieda minúť za činnosť a 
koľko môže prispieť každé dieťa. Určite si čas, kedy sa podujatie uskutoční a zapíšte si do 
denníka navrhované termíny stretnutí.  
Zaraďte do stretnutia aj také prvky, do ktorých môžete zapojiť členov rodiny. V závislosti od 
podujatia sa to môže líšiť: hostia, ktorí si zakúpia vstupenky na triedny koncert, hosť na 
charitatívne fundraisingové podujatie, hostia, ktorí prídu porozprávať o svojom povolaní na deň 
kariéry a pozve ich organizačný tím, atď. 
 
Krok 6:  
Spravovanie nákladov 
Ďalším krokom je zistiť náklady na všetky položky, ktoré potrebujete kúpiť, aby ste mohli 
podujatie uskutočniť. Pomocou nižšie uvedenej tabuľky môžete vypočítať celkové náklady na 
jedlo a dekorácie na párty. Pamätajte si, že náklady na jedlo a iné dekorácie by nemali 
presiahnuť celkové množstvo peňazí, ktoré sú k dispozícii na aktivitu. Aby za peniaze získali čo 
najviac, musia pri nákupoch porovnávať. V rámci toho preskúmajú dve rôzne značky a zistia, 
ktorá je pre ich potreby najvhodnejšia a cenovo najdostupnejšia. Možno budete musieť dať 
žiakom niekoľko dní na zistenie cien u rôznych značiek. Ak chcete, môžete túto úlohu zadať 
vytipovaným dobrovoľníkom. 
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Príklad: Organizácia párty 
 

  Značka A Značka B 

Položka Množstvo Cena za 

jednotku 

Náklady 

spolu 

Cena za 

jednotku 

Náklady 

spolu 

Pomaranč 3 0,30 EUR 0,5 EUR 0,9 EUR 1,5 EUR 

Pukance 2 balíčky 0,25 EUR 0,15 EUR 0,5 EUR 0,3 EUR 

 
Rozpočtový hárok 
 

  Značka A Značka B 

Položka Množstvo Cena za 

jednotku 

Náklady 

spolu 

Cena za 

jednotku 

Náklady 

spolu 

      

      

      

      

      

      

 
Pokladník sa postará o úspory a výbery z pokladničky, ale o nákladoch a rozpočte musí 
rozhodnúť celá trieda. 
 
Krok 7:  
Veľa zábavy! Usporiadajte aktivitu. Prajeme vám príjemný deň! 
 
Krok 8:  
Hodnotenie.  
Zistite, aký na vás a na žiakov urobila aktivita dojem.  
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Časť 6: Ja a podnikanie 

Sociálny podnik, finančný podnik 

 
Čo na konci tejto časti žiaci dokážu: 
 

 Rozvinú v sebe schopnosť viesť a motivovať ostatných. 

 Identifikujú firmy v miestnej komunite a to, čím sú ich tovar alebo služby prínosné. 

 Uvedomia si rôzne kariérne možnosti. 

 Ocenia tímovú prácu, budú sa zúčastňovať aktivít a zmysluplne prispievať k plneniu úloh. 

 Budú schopní hľadať alternatívne riešenia problémov v každodenných činnostiach. 

 Budú orientovaní na cieľ a budú schopní tvoriť plány a rozpočty na ich dosiahnutie. 

 Dokážu oceniť podnikavosť a dobrý výkon. 

 Porozumejú rozdielu medzi potrebou a túžbou. 
 
V tejto kapitole nájdete aktivity, ktoré žiakom približujú svet práce a podnikania. Niektoré 
aktivity zapájajú aj rodičov. 
 

I. Vek 6-10 rokov (1.-4. ročník) 

 
Aktivita 1: Krištáľová guľa 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 

Cieľ: Povzbudiť dieťa, aby sa orientovalo na budúcnosť a bolo vizionárske. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 hárok s aktivitou Krištáľová guľa pre každé dieťa 
 
Čo robiť:  
Zopakujte si so študentmi to, čo sa dozvedeli o minciach a peniazoch. 
Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Keby ste potrebovali svoje peniaze bezpečne uložiť, kam by ste ich dali? Prečo? 

 Požiadajte žiakov, aby zavreli oči a predstavili si, ako vidia svoju budúcnosť. Požiadajte 
ich, aby sa rýchlo zamysleli nad nasledujúcimi otázkami: 

 Kde si predstavujete, že budete bývať? 

 Ako bude vyzerať vaša komunita? 

 Budete mať okolo seba rodinu? 

 Budete pracovať? Ak áno, ako čo? 
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 Aké oblečenie budete nosiť? 

 Budete zaneprázdnení alebo sa budete nudiť? 

 Čo budete vlastniť? 
 

Keď si v mysli utvoria nejaký obraz, dajte každému dieťaťu krištáľovú guľu. Nabádajte ich, aby 
do gule nakreslili svoj obraz.  

Hárok s aktivitou:  Moja krištáľová guľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivita 2: Vyberte si povolanie 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové 

Cieľ: Povzbudiť žiakov, aby začali uvažovať o zamestnaniach okolo nich. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 fotokópia hárku s činnosťou pre každé dieťa 

Čo robiť:  
Dajte každému dieťaťu kópiu sprievodného hárku s aktivitou. Dieťa má vyzdobiť siluetu podľa 
toho, aké povolanie si vyberie. Potom musí na zadnú stranu hárku alebo na svoju kópiu napísať 
päť povinností alebo vecí, ktoré podľa neho musí osoba s týmto povolaním robiť. 
Do stredu tabule napíšte slovo „zamestnanie“ alebo „povolanie“ a nakreslite okolo neho kruh. 
Všetkých detí sa spýtajte, aké povolanie si vybrali. 
Zapíšte všetky povolania na tabuľu okolo zakrúžkovaného slova „povolanie“. Položte žiakom 
nasledujúce otázky: 
 

 Koľko povolaní / pracovných pozícií sme spolu ako trieda zapísali? 

 Prekvapuje vás to číslo? Prečo áno alebo prečo nie? 
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 Je na tabuli napísané nejaké povolanie / zamestnanie, o ktorom ste nikdy nepočuli? 

 Je na tabuli spomenuté nejaké povolanie / zamestnanie, o ktorom by ste sa chceli 
dozvedieť viac? 

 Uistite sa, že každé povolanie predstaví triede ten žiak, ktorý si ho vybral. 

 Spýtajte sa každého prezentujúceho nasledujúce otázky: 

 Ktorých päť povinností ste napísali na svoj hárok? 

 Poznáte niekoho s týmto povolaním / prácou? 

 Prečo vás toto povolanie / zamestnanie zaujíma? 

 Chceli by ste mať takúto prácu, keď budete starší? Prečo áno alebo prečo nie? 
 
*** 

Hárok s aktivitou: Vyberte si zamestnanie  
 
Existuje toľko zaujímavých a hodnotných povolaní, ktoré môžeme robiť, keď budeme starší. 
Zamyslite sa nad tým, čo by ste chceli robiť, keď budete starší a vyfarbite svoju siluetu. Napíšte 
aspoň päť vecí, ktoré by ste v tomto povolaní museli robiť. 
 
Povinnosti človeka s týmto povolaním sú: 
1. …………………………………. 
2. ………………………………….. 
3. ………………………………….. 
4. ………………………………….. 
5. ………………………………….. 
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Aktivita 3: Mapa komunity 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové 

Cieľ: Spoznať podniky a podnikateľov vo vašej komunite. 

Trvanie: 45 minút 

Materiál:  

 papier 
 farby a ceruzky pre každého žiaka 
 veľký prázdny papier 

 
Čo robiť:  
Povedzte žiakom, že pôjdu na imaginárnu prechádzku po svojej komunite. Nechajte ich 
nakresliť mapu komunity a požiadajte ich, aby na mape označili rôzne obchody, podniky, 
kaviarne a verejné služby, ako sú autobusové zastávky alebo pošta. 
Potom ich nechajte svoju kresbu predstaviť. 
Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Koľko ľudí vo vašej komunite pracuje vo vašej komunite? 

 Čo by sme robili bez... (uveďte na mape obchod / službu)? 

 Myslíte si, že je tento obchod / služba pre našu komunitu dôležitý/á? 

 Poznáte niekoho, kto pracuje v tomto obchode / ponúka túto službu? Čo je súčasťou 
jeho práce? 

 Máte radi svoju komunitu? Prečo áno alebo prečo nie? 

 Čo by ste vo svojej komunite radi zmenili? Prečo? 
 
 

Aktivita 4: Čo robí podnikateľ? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové 

Cieľ: Predstaviť úlohu podnikateľov v komunite a ekonomike. 

Trvanie: 15 minút 

Materiál:  

 mapy z predchádzajúcej aktivity 
 
Čo robiť:  
Táto aktivita vychádza z predchádzajúcej aktivity. Porozmýšľajte o tom, aké podniky sú vo vašej 
komunite alebo si pomôžte mapami komunity. 
Položte žiakom nasledujúce otázky: 
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 Čo táto firma poskytuje komunite? 

 Poskytuje táto firma nejaký produkt, službu alebo oboje? 

 Myslíte si, že tento podnik je pre komunitu dôležitý? Prečo áno alebo prečo nie? 
 
Vysvetlite žiakom, že osobu, ktorá si založí nejaký podnik nazývame „podnikateľ“. Podnikatelia 
sa rozhodnú založiť si podnik, ktorý bude ich komunite niečo poskytovať.  
Spýtajte sa žiakov, či vedia vymenovať nejakých podnikateľov vo svojej komunite. Zoznam 
podnikov by im v tom mal pomôcť. Vysvetlite žiakom, že peniaze, ktoré podnikateľ zarába z 
podnikania, sa nazývajú „zisk“. Môžete sa tiež zamerať na podnikateľov a podniky, ktoré sú 
národné alebo medzinárodné. 
Možno bude potrebné, aby ste na tabuľu napísali novú terminológiu, aby žiaci novým slovám 
porozumeli. 
 
 
Aktivita 5: Premýšľanie o zamestnaniach 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: tvorivosť 

Cieľ: Predstaviť žiakom účel a funkciu práce. 

Trvanie: 15 minút 

Materiál:  

 tabuľa / flipchartový papier 
 
Čo robiť:  
Na tabuľu napíšte slovo „práca“. Požiadajte žiakov, aby sa zamysleli nad tým, prečo chceme mať 
prácu. Napíšte tieto slová v jednej farbe. Potom požiadajte žiakov, aby premýšľali o všetkých 
výhodách, ktoré z práce plynú. Tieto slová napíšte inou farbou. 
Nakoniec požiadajte žiakov, aby premýšľali o rôznych pocitoch, ktoré si spájajú s prácou. Na 
zaznamenanie týchto slov použite inú farbu.  
Vysvetlite žiakom, že práca znamená pre rôznych ľudí veľa rôznych vecí. Všetci sme individuality 
a každý máme iný život, takže pre každého to znamená niečo iné. Povedzte im, nech sa 
zamyslia, čo pre nich znamená práca. 
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I. Vek 11-15 rokov (5.-8. ročník) 

 
Aktivita 1: Preskúmajte nejakú profesiu 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické, jazykové 

Cieľ: Povzbudiť žiakov, aby dôkladnejšie preskúmali úlohy a povinnosti, ktoré sa spájajú s 

rôznymi povolaniami / zamestnaniami. 

Trvanie: 45 minút 

Materiál:  

 kópia sprievodného hárku s aktivitou pre každé dieťa 
 

Čo robiť:  
Urobte si so študentmi krátky brainstorming. Dajte im 2 minúty na to, aby spísali čo najviac 
povolaní / pracovných pozícií. Nechajte ich pracovať vo dvojiciach, potom môžu dvojice zdieľať 
to, čo napísali, medzi sebou.  
Požiadajte každé dieťa, aby si vybralo jedno povolanie / prácu, o ktorej sa chce dozvedieť viac. 
Dajte každému dieťaťu kópiu sprievodného hárku s aktivitou. Povedzte žiakom, že budú skúmať, 
čo sa spája s povolaním, ktoré si vybrali. Požiadajte žiakov, aby sa zamysleli nad tým, ako to 
budú skúmať. 
 

 Poznajú niekoho, s kým sa môžu porozprávať? 

 Majú prístup na internet alebo do knižnice, kde môžu získať informácie? 

 Existujú nejakí dospelí, ktorých sa môžu spýtať? 
 
Spoločne preberte ich návrhy a povzbuďte ich, aby profesie preskúmali čo najlepšie. Povedzte 
žiakom, aby si priniesli obrázky z časopisov, novín a iných zdrojov, ktoré znázorňujú ľudí pri 
práci. Odporúčame hárok zadať na domácu úlohu. 
Keď žiaci dokončia svoje skúmanie, požiadajte ich, aby predstavili svoje zistenia zvyšku triedy. 
 
*** 
Hárok s aktivitou 1: Preskúmajte nejakú profesiu 
 
Rozhodnúť sa pre nejaké zamestnanie si vyžaduje veľa premýšľania, výskumu a činov. Nájdite si 
čas a zistite viac o povolaní, o ktorom uvažujete. Možno budete potrebovať použiť internet 
alebo sa opýtať dospelých. Nezabudnite skúsiť nájsť nejaké fotografie ľudí, ktorí robia 
povolanie, ktoré ste si vybrali. 
 
Povolanie, ktoré som si vybral/a je: ................................................................................................. 
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Tri úlohy, ktoré by som robil/a, sú: 
………………………………………….   
…………………………………………. 
…………………………………………. 
Toto povolanie považujem za zaujímavé, pretože: ..................................……………………………………. 
 
Tu sú obrázky ľudí, ktorí ho vykonávajú: 

.. 
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Aktivita 2: Kariérna koláž 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: priestorové 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 farebný papier 
 nožnice 
 lepidlo 
 časopisy 
 noviny 
 fotografie 
 prístup na internet (vhodný, no nie nevyhnutný). 

 
Čo robiť:  
Niekoľko dní pred uskutočnením tejto aktivity vyzvite žiakov, aby si priniesli fotografie z 
časopisov, novín a iných zdrojov, ktoré znázorňujú pracujúcich ľudí. Podporte žiakov v tom, aby 
si prezreli športové stránky, filmové reklamy a sekciu pre deti a našli v nich zopár kreatívnych 
príkladov. Môžete to spraviť aj ako súčasť predchádzajúceho cvičenia. 
Nechajte každé dieťa, aby napísalo názov profesie / povolania / zamestnania veľkým písmom na 
kus papiera. Povedzte žiakom, aby našli fotografie „svojho“ povolania v časopisoch a novinách. 
Požiadajte žiakov, aby úhľadne vystrihli aspoň tri fotografie tohto povolania. 
Vytvorte „koláž povolaní“ tak, že na nástenke vystavíte názvy povolaní a vystrihnuté obrázky. 
Môžete pripojiť aj ich hárky aktivít z predchádzajúcich cvičení. 
 
 

Aktivita 3: Hra s definíciou pomocou metódy svetovej kaviarne (World Café) 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické, jazykové 

Cieľ: Povzbudiť žiakov, aby preskúmali podnikateľskú terminológiu. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 vytlačené definície 
 štyri fixky rôznych farieb - zelená, čierna, červená, modrá 

 
Čo robiť:  
Pripravte definície s podnikateľskou terminológiou. Do záhlavia každého z hárkov napíšte 
niektoré z nasledujúcich slov:  
 

 Biznis 
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 Podnikateľské zručnosti 

 Zisk 

 Sociálne podnikanie 
 
Rozdeľte študentov do štyroch skupín a každej skupine dajte jeden hárok a fixky jednej farby.  
Požiadajte skupiny, aby do hornej časti hárkov napísali definície a komentáre k slovu. Dajte im 
tri minúty na brainstorming. Po troch minútach im povedzte, že je čas prejsť na nasledujúcu 
tabuľku a okomentovať ďalší hárok. Prikážte im, aby preskúmali aj pripomienky od 
predchádzajúcej skupiny, okomentovali ich, vyjadrili svpje pochybnosti a označili, či súhlasia 
alebo nesúhlasia s ich komentármi. Umožnite im pridať vlastné úvahy a pozorovania. Požiadajte 
ich, aby v každom kole použili rovnakú farbu. Po troch minútach hárky skupinám vždy vymeňte, 
až kým sa nevrátia k pôvodným hárkom.  
Nechajte ich preskúmať komentáre a otázky, ktoré dostali od rôznych skupín.  
Požiadajte ich, aby odprezentovali, čo si pripravili: nechajte ich diskutovať o spätnej väzbe, 
jemne ich skorigujte, ak sa ich definície uberajú nesprávnym smerom a pomôžte im vytvoriť 
ľahko zrozumiteľné definície. 
Po prezentáciách pripevnite definície na stenu - bude to užitočné pri ďalších činnostiach.  
 
 
Aktivita 4: Pochopenie zisku 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: logické 

Cieľ: Umožniť žiakom pochopiť zisk a návratnosť. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 vystrihnutá vizitka pre každú skupinu 
 kópia pokladničného denníka pre každú skupinu 
 papier 
 

Čo robiť:  
Keď žiaci jasnejšie pochopia, čo sú podnikatelia a podniky, každému priraďte vizitku a budú mať 
za úlohu zistiť, aký majú zisk. Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch alebo piatich. Dajte každej 
skupine vizitku. Povedzte im, že musia vypočítať, koľko peňazí zarobia. Môžu sa pri jednotlivých 
vizitkách vystriedať, aby mali možnosť zažiť rôzne scenáre zisku. Niektoré scenáre sú 
náročnejšie. 
Dajte každej skupine kópiu pokladničnej knihy, ktorú budú postupne vypĺňať. Povedzte im, že 
teraz sú účtovníci. 
 
Príklad: 
Carmel predala jeden koberec Alainovi. Alain jej zaplatil 100,00 €. Carmel kúpila koberec v Indii 
za 55,00 €. Aký je jej zisk? Odpoveď: 45,00 € 



   

117 
 

Odpovede pre učiteľov: 
1. 20,00 € za každú podložku 
2. Áno, pretože ak predá všetky tri rohože, jej zisk bude 70,00 € 
3. 65,00 € 
4. 125,00 € 
 
Carmelin obchod s kobercami - pokladničná kniha 
 

Položka X Nákupná 

cena 

X Predajná 

cena 

X Zisk 

Príklad: 

koberec 

X 10,00 € X 20,00 € X 10,00 € 

 X  X  X  

 X  X  X  

 X  X  X  

 X  X  X  

 Celkové 

náklady 

10,00 € Celkové 

príjmy 

20,00 € Celkový 

zisk 

10,00 € 

 
 
Carmel si práve otvorila obchod s kobercami a potrebuje niekoho ako vy, aby obchod viedol. 
Budete musieť sledovať denný zisk obchodu. Dobre sa bavte! 
Carmel nakupuje koberce v Indii a predáva ich vo vlastnom meste. Na rezanie, čistenie a úpravu 
kobercov používa nástroje. Niektoré koberce pokrývajú celé podlahy a niektoré upravuje a robí 
z nich  rohože ku krbu. 
 
Otázky: 
 
Karta 1. 
Carmelin obchod s kobercami sa práve otvoril a potrebujeme niekoho ako vy, aby ho viedol. 
Budete musieť sledovať denný zisk obchodu. Dobre sa bavte!  
Carmel nakupuje koberce v zahraničí a predáva koberce vo vlastnom meste. Na rezanie, čistenie 
a úpravu kobercov používa nástroje. Niektoré koberce pokrývajú celé podlahy a niektoré 
upravuje a robí z nich  rohože ku krbu. 
Carmel predala jednu rohož Márii. Carmel kúpila koberec za 80,00 € a rozrezala ho na dve 
rohože. Rohož predala za 60,00 €. Koľko zarobila na rohoži? 
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Karta 2.  
Carmelin obchod s kobercami sa práve otvoril a potrebujeme niekoho ako vy, aby ho viedol. 
Budete musieť sledovať denný zisk obchodu. Dobre sa bavte!  
Carmel nakupuje koberce v zahraničí a predáva ich vo vlastnom meste. Na rezanie, čistenie a 
úpravu kobercov používa nástroje. Niektoré koberce pokrývajú celé podlahy a niektoré 
upravuje a robí z nich  rohože ku krbu. Carmel kúpila v Indie rohože za 50,00 €. Dôvodom, prečo 
boli také lacné, bolo to, že boli veľmi špinavé. Carmel minula 40,00 € na čistiace prostriedky na 
čistenie kobercov. Každú rohož sa rozhodla predať za 60,00 €. Je to dobrá predajná cena za 
rohož? 
  
Karta 3.  
Carmelin obchod s kobercami sa práve otvoril a potrebujeme niekoho ako vy, aby ho viedol. 
Budete musieť sledovať denný zisk obchodu. Dobre sa bavte! 
Carmel nakupuje koberce v zahraničí a predáva ich vo vlastnom meste. Na rezanie, čistenie a 
úpravu kobercov používa nástroje. Niektoré koberce pokrývajú celé podlahy a niektoré 
upravuje a robí z nich  rohože ku krbu. 
Večer ostali Carmel v obchode dve krásne koberce. Prišla Charlotte a uvidela ich tam. Červený 
koberec stojí 120,00 € a modrý koberec stojí 145,00 €. Carmel zaplatila za tieto dva koberce 
spolu 200,00 EUR. Koľko Carmel zarobí, ak si ich Charlotte kúpi? 
 
Karta 4.  
Carmelin obchod s kobercami sa práve otvoril a potrebujeme niekoho ako vy, aby ho viedol. 
Budete musieť sledovať denný zisk obchodu. Dobre sa bavte! 
Carmel nakupuje koberce v zahraničí a predáva ich vo vlastnom meste. Na rezanie, čistenie a 
úpravu kobercov používa nástroje. Niektoré koberce pokrývajú celé podlahy a niektoré 
upravuje a robí z nich  rohože ku krbu.  
Carmel kúpila päť rohoží po 20,00 € za kus a dva koberce po 85,00 € za kus. V jeden deň predá 
Carmel päť rohoží po 35,00 EUR a dva koberce po 110 EUR. Aký je jej zisk? 
 
 
Aktivita 5: Sledovanie životnej cesty... Niekto, koho obdivujem. 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 

Cieľ: Podporiť žiakov, aby sa zamerali na budúcnosť. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 prístup na internet je žiaduci 
 kópia hárku s činnosťou Sledovanie životnej cesty… 
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Čo robiť:  
Toto cvičenie môžete použiť ako súčasť vašej práce v triede alebo ako mimoškolskú aktivitu. 
Nech sa každý žiak zamyslí nad niekým, koho obdivuje. Ich hrdina môže byť živý alebo mŕtvy. 
Povedzte im, aby spravili krátky výskumný projekt o svojom hrdinovi. Každému žiakovi dajte 
kópiu hárku s aktivitou. Povedzte im, že môžu podľa ľubovôle doplniť k tomu, čo je na ňom 
uvedené, aj ďalšie materiály. 
Povzbuďte žiakov, aby odprezentovali to, na čo prišli pred zvyškom triedy. 
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Hárok s aktivitou: 
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Aktivita 6:  Na čo je práca?  

Rozvíja zručnosti a kompetencie: intrapersonálne 

Cieľ: Umožniť študentom popremýšľať o úlohe práce v ich vlastnom živote. 

Trvanie: 30 minút 

Materiály:  

 sada kariet s povolaniami pre každú skupinu 
 
Čo robiť:  
Rozdeľte triedu do skupín po 4-5 žiakoch. Dajte každej skupine sadu kariet povolaní. Požiadajte 
ich, aby zoradili karty podľa dôležitosti od 1 do 8, pričom 1 je najdôležitejšia a 8 je najmenej 
dôležitá. Na úlohu im vyčleňte asi 10 minút.  
Potom požiadajte každú skupinu o spätnú väzbu, nech povedia, ako karty hodnotili a prečo ich 
tak hodnotili. Položte im nasledujúce otázky: 
 

 Aký je najdôležitejší účel práce? Prečo? 

 Aký je najmenej dôležitý účel práce? Prečo? 

 Bolo pre vás ťažké karty ohodnotiť? Prečo? 
 
Pridajte aj vlastné karty povolaní alebo upravte vyššie uvedené výroky tak, aby boli vhodnejšie 
pre váš školský kontext. 
 
Hárok s aktivitou:  
 

Vďaka práci som nezávislejší/nezávislejšia. Vďaka práci mám peniaze a môžem si kúpiť 

a robiť to, čo chcem. 

Práca mi prináša veľkú zodpovednosť. Práca mi pomáha ceniť si hodnotu peňazí.  

Vďaka práci mám pocit, že som 

cenný/cenná pre moju komunitu. 

Práca mi pomáha učiť sa dôležité nové 

zručnosti. 

Práca nemá zmysel, ak za ňu nedostanem 

dostatočný plat. 

Dlhodobá práca mi prinesie povýšenie. 
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Aktivita 7: Pohyblivá diskusia: pracovné miesta 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské a vyjednávacie 

Cieľ: Preskúmať postoje žiakov k funkcii a účelu peňazí. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 otvorený priestor,  
 nápisy: Súhlasím, Nesúhlasím, Nie som si istý/á 
 zoznam výrokov 
 tabuľa / flipchart 

 
Čo robiť:  
Na otvorenom priestranstve vytvorte imaginárnu líniu alebo kontinuum. Na opačné konce 
umiestnite nápisy Súhlasím a Nesúhlasím a plagát Nie som si istý/á umiestnite do stredu. 
Povedzte žiakom, že im prečítate nejaké výroky. Tí, ktorí súhlasia, prejdú na stranu súhlasím a 
naopak. Tí, ktorí sú nerozhodní, môžu ísť do priestoru Nie som si istý/á. Pripomeňte študentom, 
že neexistujú správne ani nesprávne odpovede, iba otvorená a neposudzujúca diskusia.  
Prečítajte nahlas niektoré z výrokov alebo všetky výroky. Keď sa žiaci popremiestňujú, spýtajte 
sa ich, prečo zastávajú takýto názor. Povzbudzujte ostatných, aby komentovali to, čo hovoria, 
aby im odporovali alebo ich podporili. 
Pokúste sa vyhnúť vyjadrovaniu vlastného názoru a povzbudzujte žiakov, aby oni vyjadrili svoj 
názor. 
 
Výroky o práci 
 

 Zručnosti, ktoré získate na pracovisku, sú dôležitejšie ako mzda. 

 Práca môže prinášať šťastie. 

 Moja práca bude skutočne dôležitá a bude mi pomáhať dosahovať moje ašpirácie a ciele 
v živote. 

 Keď sa rozhodujeme pre nejakú prácu, mali by sme myslieť na to, či nepoškodzuje iných 
ľudí alebo životné prostredie. 

 Nie je dôležité, koľko zarobíte, ale čo robíte, aby ste pomohli iným ľuďom. 

 Všetky zamestania sa vám zunujú, takže si treba vybrať nejaké dobre platené miesto. 

 Práca môže zasahovať do vášho rodinného a súkromného života. 
 
Pridajte aj vlastné výroky alebo upravte vyššie uvedené výroky tak, aby boli vhodnejšie pre váš 
školský kontext.  
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Aktivita 8:  Prepojenie školských a pracovných zručností 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské 

Cieľ: Preskúmať, ako nám zručnosti, ktoré sa učíme v škole, pomáhajú na pracovisku. 

Trvanie: 60 minút 

Materiál:  

 kópia „hárku Študijných zručností“ pre každého študenta 
 
Čo robiť:  
Požiadajte každého študenta, aby spravil rozhovor s nejakým pracujúcim dospelým, či už 
pracuje na pracovisku alebo doma. Dajte každému žiakovi vyplniť „Hárok Študijné zručnosti“. 
Skombinujte výsledky zo všetkých rozhovorov do veľkého zoznamu, ktorý vystavíte v triede. 
Vytvorte jeden zoznam ku každej otázke a pomenujte hárky podľa danej zručnosti. Uveďte 
príklady rôznych zamestnaní.  
 
Potom im položte nasledujúce otázky: 
 

 Aké odpovede vás prekvapili? Prečo? 

 Aké zručnosti používame v škole každý deň? Kedy a ako? 

 Čo ste sa z tejto aktivity naučili? 
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Hárok s aktivitou:  

Aký je názov vášho zamestnania? 

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

Vyžaduje si vaša práca veľa čítania? 

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

Vyžaduje si vaša práca veľa písania? 

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

Pracujete vo vašej práci s číslami? 

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

Pracujete v tímoch alebo samostatne? 

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

Musíte pri vašej práci používať rozmanité technológie? 

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

Kde ste sa naučili zručnosti nevyhnutné pre vašu prácu? 

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

Iné otázky 

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

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

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

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

 

Aktivita 9:  Povolanie podľa vášho výberu je...? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: medziľudské a vyjednávacie 

Cieľ: Povzbudiť študentov, aby premýšľali o tom, čo od zamestnania chcú. 

Trvanie: 15 minút 

Materiál:  

 kópia vystrihnutej karty povolania pre každého žiaka 
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Čo robiť:  
Rozdajte žiakom karty a povedzte im, že povolanie, ktoré je na nich uvedené, budú vykonávať 
celý život. Nemajú na výber, musia ho robiť. Každý študent musí myslieť na nasledovné: 
 

 Aké tri veci by sa vám na tejto práci páčili? 

 Čo by sa vám na tejto práci nepáčilo? 

 Boli by ste v tejto práci dobrí? Prečo áno alebo prečo nie? 
 
Teraz majú žiaci možnosť vymeniť si kartu s niekým iným v triede. Majú na to však iba 3 minúty. 
S využitím svojich najlepších presviedčacích schopností sa musia pokúsiť vyrokovať si iné 
zamestnanie, ktoré by im vyhovovalo lepšie ako to, ktoré im bolo pridelené. 
Potom im položte nasledujúce otázky: 
 

 Čo sa vám na vašej pôvodnej práci páčilo? 

 Čo sa vám na nej nepáčilo? 

 Myslíš si, že existuje nejaký aspekt tejto práce, ktorý by si mohol/mohla využiť vo svoj 
prospech? 

 Za akú prácu si ju vymenil/a? 

 Prečo si myslíš, že v tejto práci by si bol lepší? 

 Myslíš si, že je spravodlivé dostať prácu bez ohľadu na tvoje zručnosti a záujmy? 

 Je to podľa teba tak pre mnoho ľudí na svete? 
 

Novinár/Novinárka Advokát/Advokátka Vydavateľ/Vydavateľka 

Učiteľ/Učiteľka Sociálny 

pracovník/Sociálna 

pracovníčka 

Poradca/Poradkyňa 

Pouličný umelec/Pouličná 

umelkyňa 

Kurátor galérie/Kurátorka 

galérie 

Šéfkuchár/Šéfkuchárka 

 
Sprievodca 

v múzeu/Sprievodkyňa 

v múzeu 

Pracovník 

v knižnici/Pracovníčka 

v knižnici 

Tlmočník/Tlmočníčka 

Opatrovateľ/Opatrovateľka Učiteľ v materskej 

škole/Učiteľka v materskej 

škole 

Vedúci 

pohrebníctva/Vedúca 

pohrebníctva 

Pekár/Pekárka Kaderník/Kaderníčka Grafický dizajnér/Grafická 

dizajnérka 
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Manažér obchodu 

s oblečením/Manažérka 

obchodu s oblečením 

Účtovník/Účtovníčka Investičný analytik/Investičná 

analytička 

Asistent 

veterinára/Asistentka 

veterinára 

Ekológ/Ekologička Zvierací psychológ/Zvieracia 

psychologička 

Inžinier/Inžinierka Kontrolór 

kvality/Kontrolórka 

kvality 

Prírodovedec/Prírodovedkyňa 

 
Sekretár/Sekretárka Pracovník v call 

centre/Pracovníčka v call 

centre 

Asistent 

v kancelárii/Asistentka v 

kancelárii 

Záhradník/Záhradníčka Knihovník/Knihovníčka Farmár/Farmárka 

Murár/Murárka Inštalatér/Inštalatérka Elektrikár/Elektrikárka 

 
 
Aktivita 10:  Povolanie podľa vášho výberu je...? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: lingvistické 

Cieľ: Umožniť študentom skúmať potenciálne profesijné dráhy. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 kópia hárku s aktivitou Prieskum povolania pre každého žiaka 
 
Čo robiť:  
Povedzte žiakom, že sa chystajú uskutočniť krátky výskumný projekt o povolaní, ktoré by si 
potenciálne radi vybrali. Pripomeňte im, že preskúmali rôzne pracovné pozície a povinnosti 
spojené s prácou, zarábaním peňazí a utrácaním peňazí. To by im malo pomôcť s výberom 
profesie. Na konci aktivity sa žiaci môžu podeliť o výsledok so svojimi rovesníkmi. 
Na splnenie úlohy by mali používať internet, knihy alebo spraviť rozhovor s niekým, kto túto 
prácu robí. 
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Hárok s aktivitou Prieskum povolania 
 
Názov povolania: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
1. Opis povolania vrátane hlavných povinností a zodpovedností. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2. Aké sú pri tomto povolaní požiadavky na vzdelanie či zaškolenosť? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. Uveďte ďalšiu potrebnú kvalifikáciu, napríklad licencie, certifikáty, atď. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. Aká je priemerná mzda alebo plat v tomto povolaní? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Aký je výhľad zamestnateľnosti pri tomto povolaní? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. Uveďte miesta, na ktorých by mohli ľudia s týmto povolaním pracovať. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. Aké sú možnosti kariérneho rastu? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. Uveďte zoznam ďalších povolaní, ktoré sú podobné alebo s týmto povolaním súvisia. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
9. Je toto povolanie dostupné vo vašej oblasti? Uveďte zoznam firiem alebo iných 
zamestnávateľov vo vašej oblasti, ktorí ponúkajú toto povolanie. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. Aké predmety v škole alebo kurzy by vám pomohli pripraviť sa na toto povolanie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
11. Zaoberá sa človek s týmto povolaním hlavne ľuďmi, údajmi, vecami alebo nápadmi? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
12. Myslíte si, že máte schopnosti (potenciálne schopnosti) pre toto povolanie? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13. Toto povolanie vás zaujíma, pretože: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14. Zoznam 3 zdrojov (knihy, časopisy, internetové zdroje atď.) použitých na tento výskum. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
15. Uveďte meno a titul osoby (osôb), ktoré vám pomohli nájsť tieto informácie. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
16. Uveďte meno osoby (osôb), ktorú poznáte (alebo o nej viete), ktorá robí toto povolanie. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Aktivita 11:  Čo sú to podnikateľské zručnosti? 

Rozvíja zručnosti a kompetencie: lingvistické 

Cieľ: Identifikovať zručnosti užitočné pre podnikateľa. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 flipchart 
 fixky 

 
Čo robiť: 
Požiadajte študentov, aby si spomenuli na nejakého podnikateľa, ktorého poznajú. Môže ísť 
o malú firmu z okolia alebo šéfa veľkej a slávnej spoločnosti. Požiadajte študentov, aby 
rozmýšľali o zručnostiach a kompetenciách, ktoré potrebujete, ak sa chcete stať podnikateľom. 
Každý nápad zapíšte na flipchart a požiadajte žiaka, aby vysvetlil, prečo je to dôležité. Zoznam 
sa snažte vytvoriť čo najdlhší. 
Potom žiakom predstavte karty zručností a požiadajte ich, aby uviedli príklad, kde je táto 
zručnosť v podniku potrebná.  
 

Iniciatívnosť 
 
 
 

Byť dobrým vodcom 

Schopnosť zorganizovať svoj čas 
 
 
 

Pripravenosť riskovať 

Byť neodbytný 
 
 
 

Schopnosť spravovať peniaze 

Schopnosť získavať peniaze 
 
 
 

Schopnosť zmierňovať stres 

Schopnosť byť produktívny 
 
 
 

Schopnosť spriateliť sa s nejakým 
podnikateľom 

Schopnosť identifikovať silné a slabé 
stránky 

Schopnosť najať si efektívnych ľudí 
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Schopnosť vyškoliť nových zamestnancov 
 
 
 

Schopnosť riadiť zamestnancov 

Schopnosť komunikovať prostredníctvom 
sociálnych sietí 

 
 
 

Schopnosť zamerať sa na svojich 
zákazníkov 

Schopnosť všímať si nové trendy 
 
 
 

Schopnosť vysporiadať sa so zlyhaním 

Túžba zlepšiť svet 
 
 
 

Flexibilita 
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Sada nástrojov pre rodinu 

Cieľom tohto nástroja je priniesť niekoľko činností, do ktorých môžu byť zapojení aj ostatní 
členovia rodiny.  
 
 
Aktivita 1: Ste Superšetrič? 

Cieľ: Podporiť deti v tom, aby proaktívne znižovali svoju spotrebu energie a rozvíjali svoj zmysel 

pre zodpovednosť za životné prostredie. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 kontrolný zoznam Superšetriča pre každého žiaka 
 
Čo robiť:  
Každému žiakovi dajte kópiu kontrolného zoznamu Superšetrič. Povedzte im, že budú týždeň 
monitorovať svoju spotrebu energie (pondelok - piatok) a uvidia, či sú Superšetriči energie 
alebo Supermíňači energie. V závere týždňa uznajte úsilie tých, ktorí sa stali superšetričmi. 
Položte žiakom nasledujúce otázky: 
 

 Pripadala vám táto aktivita ľahká alebo náročná? Prečo? 

 Čo si o tomto projekte mysleli vaši rodičia? 

 Dozvedeli ste sa niečo nové pri vypĺňaní kontrolného zoznamu? 

 Aké ponaučenie si odnesiete z tejto aktivity? 
 
Hárok s aktivitou:  
 
Ahoj deti! Týždeň vypĺňajte tento kontrolný zoznam a pošlite alebo odovzdajte ho svojmu 
učiteľovi. Dúfame, že sa oficiálne stanete „Superšetričom energie! 
 

Aktivita pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa 

Vypnite 
svetlá 

       

Zatvorte 
vodovodné 
kohútiky 
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Môžete požiadať rodičov a opatrovateľov, aby žiakom pomohli zhromažďovať údaje o ich 
sporiacich aktivitách. Môžete im poskytnúť kontrolný zoznam aktivít. 
 
Kontrolný zoznam 
pondelok: 
VYPNITE VŠETKY SVETLÁ zakaždým, keď odchádzate z miestnosti. 
VYPNITE POČÍTAČ, keď ho prestanete používať. 
ODPOJTE ELEKTRICKÉ ZARIADENIA ako mobilné telefóny, herné konzoly a televízory z elektrickej 
siete, keď sa nepoužívajú. 
NENECHÁVAJTE dlho OTVORENÉ DVERE CHLADNIČKY. 
SKONTROLUJTE, či vám dobre tesnia OKNÁ A DVERE. 
Pri umývaní riadu POUŽÍVAJTE MENEJ vody. 
Naplňte doplna umývačku riadu a práčku predtým, než ju zapnete. 
Dajte si krátku sprchu namiesto dlhého kúpeľa. 
ZASAĎTE STROM. 
POMÁHAJTE V ZÁHRADE. 
 
 
Aktivita 2: Čo mi robí skutočne radosť? (koláž) 

Cieľ: Povzbuďte žiakov, aby sa zamerali aj na veci, ktoré sa za peniaze nedajú kúpiť. 

Trvanie: 30 minút 

Materiál:  

 indexové karty alebo prúžky papiera pre každého žiaka 
 staré noviny 
 časopisy 
 nožnice 
 lepidlo 
 plagátový papier 
 

Čo robiť:  
Pripomeňte žiakom, čo zistili pri predchádzajúcich cvičeniach. Vysvetlite, že peniaze vám 
umožňujú kúpiť si to, čo potrebujete a čo chcete, ale nemusia vás nutne spraviť šťastnými. 
Štastie treba hľadať aj v iných hodnotách ako peniaze. Požiadajte každého žiaka, aby nahlas 
povedal jedno slovo, vďaka ktorému sa cíti šťastný. Môže to byť nejaká činnosť, osoba, miesto 
alebo vec. Nemôžu zopakovať niečo, čo už povedal niekto iný. 
Dajte každému žiakovi kartu alebo kúsok papiera, na ktorý napíše svoje slovo. Povedzte im, že 
ľudia hľadajú naplnenie týchto základných potrieb v rodine, medzi priateľmi a vo svojej 
komunite. 
Požiadajte všetkých žiakov, aby nalepili svoje slovo na veľký kus plagátoviny. Majú ozdobiť svoje 
slová obrázkami z novín alebo časopisov, aby pomohli vykresliť všetky veci, ktoré ich robia 
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šťastnými. Požiadajte ich, aby doma pozvali svojich rodičov a členov svojej rodiny porozprávať 
sa o tom, čo by na obrázkoch malo byť. Deti môžu požiadať svojich rodinných príslušníkov, aby 
im pomohli nájsť fotografie, ktoré ilustrujú ich kľúčové zistenia. Ak nedokážu nájsť vhodné 
obrázky na vystrihnutie, môžu si nakresliť vlastné obrázky.  
Na nasledujúci deň môžu priniesť svoje obrázky a kresby späť do triedy. Rozdeľte ich na malé 
skupiny po štyroch a nechajte ich vytvoriť koláže.  
 
 
Aktivita 3: Usporiadajte triedny výpredaj 

Cieľ: Ukázať, ako je možné znížiť výdavky prostredníctvom sporenia a darovania vecí. 

Trvanie: 1 hodina 

Materiál:  

Verzia 1: každý žiak si z domu prinesie veci, ktoré chce vymeniť alebo predať (ôžu to byť aj 
buchty alebo koláče, ak chcete) 
Verzia 2: deti vytvárajú umelecké diela z rôznych kretívnych materiálov, ako sú dekorácie, 
farebný papier, fixky, farby, pastelky a lepidlá. 
 
Čo robiť:  
Povzbuďte triedu, aby si podujatie sama zorganizovala.  
 
Krok 1: 
Rozhodnite sa, v ktorý deň zorganizujete výmenu vecí v triede.  Vyberte vhodný deň a čas na 
výmenu vecí v triede. 
 
Krok 2: 
Zvoľte si organizačný výbor.  
Ako prvé si žiaci musia demokraticky zvoliť organizačný výbor. Organizačný výbor pomôže 
dohliadať na plánovanie. Úlohy, ktoré treba zabezpečiť: 
Predseda: Je to osoba, ktorá je zodpovedná za dohľad nad plánmi a zaisťuje, aby sa všetci 
zúčastňovali na príprave, plnili svoje úlohy a užívali si aktivitu. 
Pokladník: Táto osoba je zodpovedná za správu peňazí potrebných na realizáciu podujatia. 
Tajomník: Táto osoba je zodpovedná za zapisovanie poznámok počas stretnutí a zabezpečuje, 
aby každý vedel, aká je jeho úloha a čo má na starosti. 
Vedúci tímov: Vedúci tímu zastupuje skupinu s určitou úlohou. Je zodpovedný/á za podávanie 
správ triede o pokroku a povinnostiach svojho tímu.  
Trieda musí usporiadať tajné hlasovanie o úlohách v organizačnom výbore. Musí byť spravodlivé 
a demokratické. 
 
Krok 3: 
Rozhodnite sa, aké úlohy budú mať jednotlivé skupiny. 
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Pracovné skupiny vytvorte podľa toho, aké podujatie organizujete. Tu je niekoľko návrhov na 
pracovné skupiny, ktoré môžete vytvoriť pri podujatí na výmenu predmetov:  
Pracovná skupina pre nákup: Zodpovedná za nákup akéhokoľvek tovaru alebo výrobkov 
potrebných na dané podujatie. 
Pracovná skupina pre dekorácie: Zodpovedná za úpravu triedy tak, aby sa tam mohla konať 
výmena vecí. 
Prezentačná pracovná skupina: Zodpovedná za propagáciu akcie ostatným žiakom, ak chcete, 
aby sa na akcii zúčastnili. 
Pracovná skupina pre vystavovanie: Zodpovedná za vytváranie umeleckých diel na predaj.  
Naplánujte si niekoľko stretnutí pred podujatím, aby ste mohli monitorovať pokrok a 
zabezpečiť, aby sa každý cítil ako súčasť aktivity.  
 
Krok 4: 
Naplánujte si rozpočet. 
Účelom výmeny vecí je, aby sa žiaci snažili čo najviac vecí ušetriť, darovať a vymeniť medzi 
sebou, aby ich nemuseli kupovať. Počas plánovania však môže nastať situácia, keď budete 
potrebovať nejaké veci kúpiť, napríklad lístky do tomboly. Aktivita bude financovaná zo 
skupinových úspor. To znamená, že ako skupina budete musieť zistiť, koľko ste už ušetrili a 
musíte sa rozhodnúť, či a akým množstvom peňazí chce každý člen skupiny prispieť. Potom 
vypočítate celkovú sumu príspevku každého, aby ste vedeli, koľko môžete minúť pri prípravu 
podujatia. 
 
Možno zistíte, že nie každé dieťa môže prispieť peniazmi. Aby sa všetky deti mohli na podujatí 
zúčastniť, môžete im navrhnúť, aby, ak môžu, priniesli z domu niečo, čo majú navyše. Všetky 
príspevky musia byť rovnako ocenené a uznané.  
 
Rozpočtový hárok 1 
 

Činnosť Počet jednotiek Výpočet Celková čiastka 

    

    

    

 
Krok 5:  
Tímová práca. 
Každá aktivita môže byť úspešná iba vďaka správnemu plánovaniu a tímovej práci. Plánovanie 
výmeny vecí si vyžaduje veľa práce. Každý sa musí zúčastniť na príprave a rozhodnutia sa musia 
robiť v tíme. Do denníka si zaznačte niekoľko termínov stretnutí. 
 
Krok 6:  
Reklama. 
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Ak sa rozhodnete rozšíriť svoje podujatie na výmenu vecí aj za hranice svojho triedneho klubu či 
do inej triedy, budete musieť spraviť svojmu podujatiu reklamu. Na plagátoch uveďte, kto je 
zapojený, čo sa očakáva, kedy sa podujatie koná, kde sa koná  a prečo ho organizujete. 
 
Krok 7:  
Spravovanie nákladov. 
Ďalším krokom je zistiť náklady na všetky položky, ktoré chcete kúpiť, aby sa podujatie mohlo 
uskutočniť. Na výpočet celkových nákladov na všetky potrebné veci použite tabuľku nižšie. 
Pamätajte si, že náklady na jedlo a iné dekorácie by nemali presiahnuť celkové množstvo 
peňazí, ktoré sú k dispozícii na aktivitu. Pokladník má na starosti správu úspor a výbery z 
pokladničky, ale o nákladoch v rozpočte musí rozhodnúť spoločne celá trieda.  
 
Rozpočtový hárok 
 

  Značka A Značka B 

Položka Množstvo Cena za 

jednotku 

Náklady 

spolu 

Cena za 

jednotku 

Náklady 

spolu 

      

      

      

      

      

      

 
 
Krok 8:  
Výmena alebo výdavok? 
Ako trieda sa rozhodnite, či niečo vymeníte alebo miniete. Výmena znamená, že žiaci môžu 
zameniť jednu položku za inú položku v rovnakej hodnote. Výdavok znamenajú, že každej 
položke sa určí cena a žiaci si ich vymieňajú za peniaze. Môžete tiež využiť kombináciu oboch: 
Výmenu aj výdavky. Pustite sa do toho! Prajeme vám zábavný deň! 
 
Krok 9:  
Čo ostane. 
Tu je niekoľko možností, čo spraviť s tovarom, ktorý vám po podujatí ostane: 
1. Odneste ho na miesto, kde sa zbierajú dary na charitu. 
2. Darujte veci zadarmo alebo vytiahnite meno dieťaťa, ktoré predmet vyhrá, z klobúka. 
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3. Usporiadajte „Tombolu z vecí, ktoré ostali“; každý záujemca si veľmi lacno kúpi lístok a potom 
vyťahujete mená z klobúka.  
4. Odložte veci, ktoré ostali, na „horšie časy“ - keď ich budete potrebovať. 
 
Krok 10:  
Hodnotenie. 
Zistite, aký ste mali vy a vaši žiaci z aktivity dojem. „Nástroj pre učiteľov“ obsahuje množstvo 
jednoduchých hodnotiacich nástrojov, ktoré môžete použiť. 
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Kontakt: 

 

Pomoć deci 

Kolarčeva 7, Bul. kralja Aleksandra 237/81 

11000 Belehrad, Srbsko 

 

Škola dokorán – Wide Open School n. o. 

Dr. Janského 470/9 

965 01 Žiar nad Hronom, Slovenská republika 

 
 
 

Pre viac informácií v maďarskom jazyku kontaktujte mikmese@gmail.com, pre viac informácií v 
slovenskom jazyku kontaktujte info@skoladokoran.sk, pre viac informácií v srbskom jazyku 
kontaktujte info@pomocdeci.org. 
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