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Táto príručka vznikla v spolupráci s učiteľmi a učiteľkami z rôznych európskych krajín a z Etiópie. 
Jej zámerom je poskytnúť inovatívne metódy na zisťovanie postojov a postojových zmien u žiakov. 
Vytvorené a odskúšané aktivity umožňujú realizovať globálne vzdelávanie a multikultúrnu výchovu 
efektívnejšie vďaka zisťovaniu dopadu pedagogického pôsobenia.

Učitelia postoje žiakov bežne zisťujú kladením otázok počas vyučovania či povedzme pri 
nezhodách, ktoré môžu medzi žiakmi vznikať počas prestávok. Aktivity v tejto príručke umožňujú 
skúmať postoje a hodnoty žiakov systematickejšie a vďaka tomu rozpoznať, aký dopad má učenie 
sa v škole na ich utváranie.

Aktivity možno využiť „iba“ na rozširovanie poznatkov či na vyvolanie zaujímavých diskusií, avšak 
najlepšie poslúžia ako nástroje na zisťovanie dopadu učiteľského pôsobenia. Každá aktivita je 
nastavená tak, aby poskytla východiskové informácie o tom, čo si žiaci myslia o svete okolo seba.
Vďaka tomu môžete zaznamenať a vyhodnotiť počiatočné znalosti, zručnosti, postoje a hodnoty 
žiakov.

Na základe zistení si môžete stanoviť konkrétne ciele a priority; venovať sa otázkam, ktoré vzišli 
z výmeny názorov a vybrať vhodné postupy a zdroje. Opakované využitie každej aktivity vám po 
istom čase poskytne informácie o tom, aký dopad mali vaše intervencie nielen na postoje žiakov, 
ale aj na ich vedomosti a zručnosti.

„Zisťovanie postojovej zmeny prostredníctvom tejto príručky otvára viaceré otázky o spôsoboch, 
akým vyhodnocujeme výsledky výchovy a vzdelávania. Ak sa rôznym otázkam venujeme do hĺbky, 
ovplyvňujeme to, akí sme a ako sa rozhodneme žiť svoj život. Takéto učenie dlhodobo formuje 
naše hodnoty ako členov rôznych komunít, občanov štátu aj globálnych občanov. Pre posilnenie 
tohto aspektu výchovy a vzdelávania v našich školách je dôležité, aby sme vyhodnocovali dopad 
nášho pedagogického pôsobenia a aby sme doplnili náš repertoár hodnotiacich nástrojov.”
Judy Dyson

Predslov
„Mám pocit, že predtým som sa pýtal študentov iba na povrchné názory, 
nič viac. V tomto projekte som videl nástroje na zisťovanie postojov, ktoré 
dokážu vytiahnuť hlbšie veci, ako je len názor.“

Prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., odborný konzultant v projekte Kvalita alebo Kvantita

„Podieľanie sa na projekte Kvalita alebo kvantita ma 
upozornilo na to, ako často na hodinách očakávame fakty 
a presné vyjadrovanie, pričom sa minimalizuje priestor 
pre ľudskú dimenziu pri prezentovaní vlastných názorov. 
Vďaka projektu sa zlepšilo moje časové plánovanie hodín, 
v ktorom sa snažím nepodceňovať momenty konfrontácie 
názorov, pretože práve tie sú dôkazom kritického uvažova-
nia žiakov a zdrojom vzájomného obohacovania sa.“

Mgr. Zuzana Klačková, Obchodná akadémia, Dolný Kubín

„Po absolvovaní programu už nedokážem nezisťovať postoje 
žiakov (nepreháňam!), napríklad postoj k preberanej učebnej 
látke, k metodickému postupu, k reakciám spisovateľa na danú 
dobu, ku konaniu postáv v literatúre atď. Potrebujem mať 
sústavnú spätnú väzbu na postoje žiakov, na nastavenie emócií, 
pochopenie učiva. Mám potrebu zisťovať, vyhodnocovať svoj 
vplyv  na zmenu myslenia, postojov žiaka tak, aby som bola  
v medziach dostatočnej kvality komunikácie, ľudskej tolerancie  
a jasného posunu v poznatkoch.“

Mgr. Mária Pappová, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

„Vďaka rozmanitým aktivitám realizovaným na rôznych predmetoch som 
mohla svojich žiakov lepšie spoznať. Neraz ma presvedčili, že napriek 
mladému veku sa zaujímajú o život okolo seba, sú schopní akceptovať aj iný 
názor, hoci sa s ním nestotožňujú, dokážu vhodne argumentovať a sú veľmi 
vnímaví. Prekvapili ma otázkami, ktoré som vôbec nečakala, že mi položia, 
a to bola pre mňa veľká motivácia pri plánovaní ďalších aktivít. Nesklamať 
ich, priniesť dostatočne atraktívnu tému, a pri tom skĺbiť aj obsah predmetu, 
bolo neraz veľmi náročné. Každý žiak je však individualita a stojí za to  
s ním komunikovať, spolupracovať a poskytovať mu priestor na prejavenie 
vlastného názoru.“

PaedDr. Miroslava Košťálová, ZŠ Topoľová, Nitra

Citáty
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Učitelia v rôznych krajinách sa vo svojej pedagogickej praxi stretávajú s odlišnými pomenovaniami 
oblastí, ktorým sa venuje aj naša príručka – občianska výchova, výchova k občianstvu či náuka  
o spoločnosti, globálne či rozvojové vzdelávanie, multikultúrna aj interkultúrna výchova.  
V slovenskom vzdelávacom systéme vyučujeme občiansku náuku ako samostatný predmet;  
jednou z prierezových tém výchovy a vzdelávania je aj multikultúrna výchova a globálna dimenzia 
vo vzdelávaní sa taktiež dostáva do vyučovania rôznych predmetov. Dôležité je, že tieto oblasti 
nie sú len súčasťou učebných osnov, teda obsahom, ktorý sa máme naučiť. Sú súčasťou 
výchovného pôsobenia, ktoré má viesť k uvedomeniu si rôznych súvislostí, ako môžeme našimi 
životmi pozitívne aj negatívne ovplyvňovať životy iných. Vďaka tomu môže učenie podnecovať  
k zodpovednejšiemu a empatickejšiemu konaniu.
Globálne vzdelávanie a multikultúrna výchova žiakov vedú k tomu, aby sa stali aktívnymi občanmi, 
ktorí chcú a dokážu prispievať k vytváraniu spravodlivej a udržateľnej spoločnosti na miestnej aj 
globálnej úrovni. Podporujú rozvíjanie takých zručností, ktoré deťom a mladým ľuďom umožňujú 
zapojiť sa do života rôznych spoločenstiev, kriticky rozmýšľať, odmietať diskrimináciu, stereotypy 
a predsudky a oceňovať všetky ľudské bytosti ako rovnocenné. Na všetky tieto aspekty vplývajú 
hodnoty a postoje, ktoré deti a mladí ľudia vyznávajú. 

Globálny občan je človek, ktorý:
• si je vedomý okolitého sveta a chápe seba samého ako jeho súčasť;
• rešpektuje a oceňuje rozmanitosť;
• rozumie ekonomickému, politickému, spoločenskému, kultúrnemu, technologickému  
 a environmentálnemu fungovaniu sveta;
• podporuje sociálnu spravodlivosť;
• podieľa sa na fungovaní spoločnosti na rôznych úrovniach, od miestnej po globálnu;
•  v spolupráci s inými ľuďmi sa snaží dosiahnuť, aby bol svet miestom založeným na princípoch  
 rovnosti a udržateľnosti;
• preberá zodpovednosť za svoje činy.

Prevzaté a upravené z príručky Education for Global Citizenship: A guidefor schools, s. 5, Oxfam, 2015.
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Prevzaté a upravené z príručky Global Citizenship in the Classroom: a guide for teachers, s. 6–7, Oxfam, 2015.

Na to, aby ste vychovávali k aktívnemu občianstvu, nemusíte byť 
odborníkom na každú globálnu tému. Omnoho dôležitejšie je chcieť uchopiť 
to, o čom hovoria nasledujúce myšlienky spôsobom, ktorý je zmysluplný pre 

vašu prácu s konkrétnymi žiakmi v konkrétnej triede.

Kľúčové pojmy v globálnom občianstve
Postoje a hodnoty  

v globálnom občianstve

„Všetci žijeme preto, aby sme boli 
šťastní. Naše životy sú rozdielne, 
a predsa rovnaké.” Anna Franková

Všetky ľudské bytosti majú rovnaké 
základné potreby, ktoré však napĺňajú 
rozmanitými spôsobmi. Pohlavie, 
kultúra, spoločenské postavenie, 
národnosť, vierovyznanie, jazyk či 
sexualita vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi 
a formujú ich individuálnu identitu. 
Na to, aby žiaci dokázali existovať 
v rozmanitom a rýchlo sa meniacom 
svete a aby boli spokojní sami so 
sebou, sa potrebujú stretávať aj 
s ľuďmi s inou identitou a kultúrou a byť 
schopní rozpoznať a spochybniť rôzne 
stereotypy a predsudky.

„Na svete je dostatok, aby sa naplnili 
potreby každého človeka, no nie 
dosť na to, aby sa naplnila všetka 
chamtivosť.” Mahátma Gándhí

„Životné prostredie a ekonomika sú dve 
strany tej istej mince. Ak nedokážeme 
ochrániť naše prostredie, nedokážeme 
ochrániť ani samých seba.“  
Wangari Maathai

Spôsoby, ktorými využívame zdroje 
našej planéty ovplyvňujú jej kondíciu a 
aj zdravie každého človeka, s ktorým 
na nej žijeme – teraz aj v budúcnosti. 
Existuje mnoho spôsobov uchopenia 
udržateľného rozvoja, no v jadre 
každého z nich je uznanie toho, že 
naše správanie musí brať do úvahy 
obmedzenosť neobnoviteľných zdrojov 
Zeme a základné práva všetkých ľudí.

„Mier v zmysle absencie vojny má len 
malú cenu pre niekoho, kto zomiera od 
hladu alebo chladu. Mier môže pretrvať 
len tam, kde sú rešpektované ľudské 
práva, kde ľudia majú čo jesť a kde sú 
jednotlivci aj celé národy slobodné.”  
14. dalajláma

„Ak človek nemá poruke zbraň, snaží 
sa viac využiť svoju myseľ, súcit 
a inteligenciu na to, aby nachádzal 
riešenia.” Aung San Suu Kyi

Vo všetkých komunitách – od školských 
až po medzinárodné – existujú 
protichodné záujmy, nezhody a 
konflikty. Kvôli tomu potrebujeme 
neustále vytvárať pravidlá, zákony 
a zvyklosti, ktoré ľudia akceptujú 
ako rozumné a spravodlivé. Otázky 
mieru a konfliktu sú preto nevyhnutne 
prepojené s otázkami spravodlivosti, 
rovnosti a základných práv.

„Ak ste nestranní v situáciách, kedy 
dochádza k nespravodlivosti, vybrali 
ste si stranu utláčateľov. Keď slon stojí 
na chvoste myši a vy poviete, že ste 
nestranní, myš túto vašu nestrannosť 
určite neocení.” Desmond Tutu

„Svet sa nezmení, kým nezmeníme 
samých seba.“ Rigoberta Menchú

Všetci ľudia patria k jednému biolog-
ickému druhu, spája ich spoločná ľudská 
podstata a sú si rovní. Preto majú 
všetci rovnaké základné práva, podľa 
ktorých sa má ku každému človeku 
pristupovať. Presvedčenie o nadradeno-
sti niektorých skupín či o tom, kto patrí 
alebo nepatrí do konkrétnej skupiny, sa 
často odráža v slovách, ktoré použí-
vame, v našom správaní a aj v systé-
moch, v ktorých fungujeme. Niekedy sú 
takéto slová, činy a spôsoby prítomné 
aj v tom, čo učíme a akým spôsobom to 
učíme v našich školách.

„Ešte kým ráno doraňajkujete, už 
závisíte od vyše polovice sveta.”  
Martin Luther King

Žijeme v prepojenom svete, v ktorom 
rozhodnutia prijaté na jednom mieste 
ovplyvňujú životy ľudí na druhom konci 
planéty či vo vedľajšej ulici. Globalizácia 
ovplyvňuje životy nás všetkých. Myšlien-
ka o globálnej previazanosti však 
presahuje uvedomenie si týchto súvis-
lostí a uznáva, že aj najrozvinutejšie 
krajiny sveta vo veľkej miere závisia od 
bohatstva iných krajín – od prírodných 
zdrojov, potravín a rôznych surovín až 
po vedomosti, kultúrne dedičstvo či 
spôsoby komunikácie.

Rozmanitosť

Udržateľnosť Mier a konflikt

Sociálna spravodlivosť, 
rovnosť a ľudské práva

Globálna previazanosť uvedomenie si vlastnej 
identity a dôvera vo 
vlastné schopnosti

rešpektovanie 
ľudských práv

starostlivosť o životné 
prostredie a záväzok  

k udržateľnému 
rozvoju

viera, že ľudia 
môžu veci meniť 

k lepšiemu

zasadzovanie sa 
za spravodlivosť 

a rovnosť

oceňovanie 
rozmanitosti

aktívne zapájanie 
sa všetkých

empatia
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Postoje sú súbory myšlienok a presvedčení, ktoré vyslovujeme o svete okolo nás. Ovplyvňujú to, 
čo sa nám páči alebo nepáči, cez ne vyjadrujeme svoje názory na rôzne veci. Často rozprávame 
o svojich postojoch k iným ľuďom alebo skupinám ľudí, či o postojoch k dianiu na miestnej aj 
medzinárodnej úrovni. Postoje si utvárame k rôznym miestam a veciam, ktoré užívame, napríklad 
k jedlu, Facebooku či k peniazom. Naše postoje môžu napovedať, ako sa budeme správať a konať. 
Ovplyvňujú naše selektívne vnímanie aj pamäť.

 Na konanie žiakov majú vplyv rôzne motivácie. Postoje, ktoré zastávajú, často objavujeme práve  
na základe ich konania. Napríklad postoj k životnému prostrediu možno posúdiť aj z toho, či  
sme ochotní recyklovať odpad alebo opraviť pokazenú vec namiesto jej nahradenia novou. No 
zatiaľ čo otázkam motivácie sa vo vzdelávaní učiteľov venuje veľký priestor, spôsoby zisťovania  
a formovania postojov žiakov sú často prehliadané. Žiaci môžu konať určitým spôsobom bez toho, 
aby tomu učiteľ rozumel a snažil sa zistiť, aké postoje sú za ich správaním a činmi. Skúmanie toho, 
čo si žiaci myslia o okolitom svete, učiteľom umožňuje porozumieť ich postojom a taktiež posúdiť 
svoj vplyv na ich utváranie.

Ako postoje „fungujú“
Aktivity zahrnuté do tejto príručky neponúkajú vedecké skúmanie postojov, ale sú nastavené tak, 
aby vám poskytli aspoň približný obraz o tom, čo si žiaci myslia. Oblasti postojov sa dlhodobo 
a intenzívne venujú rôzne disciplíny a existuje množstvo rôznych teórií o tom, ako postoje 
fungujú. Predpokladáme, že postoje v nejakej miere ovplyvňujú naše správanie a že čím bohatšie 
a vyváženejšie informácie o niečom máme, tým flexibilnejšie a otvorenejšie sú aj naše postoje 
k rôznym témam. Niekedy sa naše postoje formujú pod vplyvom nepravdivých či skreslených 
informácií, keď na veci nazeráme akoby cez kľúčovú dierku. Výchova a vzdelávanie však majú 
v žiakoch podporovať to, aby na svet nazerali zo širšej perspektívy a aby si rozvíjali prosociálne 
postoje.

Na lepšie pochopenie postojov môže byť užitočné, ak načrtneme ich viaceré úrovne či zložky:

Kognitívna, poznávacia zložka postojov zahŕňa informácie, ktoré o svete okolo nás máme.  
To je do istej miery subjektívne a závisí od nášho vnímania a individuálnych skúseností. Táto zložka 
sa prejavuje v spôsoboch, akými žiaci vyjadrujú svoje znalosti, ako ich používajú počas výmeny 
názorov, aby podporili svoje presvedčenie, ako vďaka nim prijímajú rozhodnutia a zdôvodňujú ich.

Afektívna, emocionálna zložka postojov je hodnotiaca. Je založená na našich pocitoch 
z určitých ľudí, situácií či javov. Môže sa ukázať napríklad počas nezhôd a konfliktov. Keď príde reč 
na záležitosti, ktoré v žiakoch vzbudzujú silné emócie, vyjadrenie ich vedomostí a skúseností môže 
byť do veľkej miery ovplyvnené práve pocitmi.

Konatívna, behaviorálna zložka postojov odkrýva cez naše správanie a konanie. Poukazuje 
tiež na pripravenosť žiakov konať určitým spôsobom v určitej situácii.

Úroveň nášho poznania môže ovplyvniť naše pocity aj naše konanie. Avšak emócie majú často 
najzásadnejší vplyv pri utváraní postojov. Môžu viesť k prispôsobovaniu si či k prekrucovaniu 
dostupných informácií v súlade s našimi presvedčeniami alebo skúsenosťami. Tak vedomosti, ako 
aj pocity vplývajú na naše správanie a konanie.

Aké metódy používame
Aktivity v tejto príručke zámerne využívajú rôzne metódy, z ktorých niektoré sú dobre známe, iné 
sú novšie. Táto pestrosť vám umožní zapojiť rôznych žiakov a rozvíjať pri tom rôzne ich zručnosti. 

Jednotlivé aktivity môžete realizovať rozličnými spôsobmi, aby sa pre žiakov neopakovali. Viaceré 
z nich možno skombinovať a získať tak konzistentné zistenia k tej istej téme. Napríklad, ak sa 
zaujímate o postoje študentov k chudobe v afrických krajinách, môžete sa pýtať rozličnými 
spôsobmi, využívajúc pri tom tri rôzne aktivity – Prečo sú ľudia chudobní? Aké budú mať povolanie? 
Čo potrebujú tieto deti? Všetky otázky zisťujú postoje k rovnakej téme, avšak z rôznych perspektív.

Niektoré aktivity sú zamerané na hľadanie spoločného konsenzu, iné sú určené na individuálnu 
prácu. Niektoré poskytujú výber z viacerých možností. Väčšina neobsahuje pravdivé a nepravdivé 
odpovede, niektoré však áno. Všetky metódy žiakov podporujú v tom, aby vyjadrili svoj vlastný 
názor, aby načúvali názorom ostatných a aby kriticky rozmýšľali. Môžu byť preto užitočné aj na 
rozvíjanie týchto sociálnych zručností.

Na konkrétnej hodine môžete využiť iba jednu vybranú aktivitu alebo si ich môžete vybrať viacero, 
ak si nie ste istí, aké otázky alebo zistenia z nich môžu vzísť. 

Najčastejšie využívané metódy: 

búrka nápadov/mentálne mapovanie
Táto metóda (z angl. brainstorming) sa zvyčajne používa na skupinové mapovanie toho, čo 
študenti vedia alebo si myslia o konkrétnej téme, prípadne na zozbieranie nových myšlienok  
a nápadov. Vybranú tému žiakom predstavíme slovom alebo slovným spojením, ktoré 
vpíšeme do stredu tabule alebo papiera. Žiaci môžu hovoriť čokoľvek, čo im príde na um 
v spojení s týmto slovom a všetky myšlienky sa zapíšu. Ich odpovede neposudzujeme, ani ich 
nijako nekomentujeme. Keď sú všetky myšlienky zapísané, môžeme so žiakmi diskutovať o ich 
vzájomných prepojeniach alebo ich roztriediť do rôznych kategórií. Pri opakovaní aktivity po 
istom čase môžeme porovnať, ako sa myšlienky a asociácie na tú istú tému odlišujú. 

škálovanie
Žiaci sa vyjadrujú, do akej miery súhlasia alebo nesúhlasia s konkrétnym výrokom tak, že 
zaujmú miesto vo vymedzenom priestore. Miestnosť rozdeľte čiarou na dve polovice, ktoré 
sú na svojich koncoch označené výrokom Súhlasím alebo Nesúhlasím. Zaujatím miesta 
v priestore tak môžu žiaci vyjadriť aj intenzitu svojho súhlasu či nesúhlasu. Metafora 
teplomeru či na zemi vyznačené sústredné kruhy môžu byť ďalšími spôsobmi, ako sa dá 
rôznym častiam priestoru prisúdiť určitý význam, napr. „horúce témy“ či „najdôležitejšie 
otázky”. Keď všetci žiaci po prečítaní výroku zaujmú svoje miesta, môžete vyzvať tých, čo 
stoja pri strede a na dvoch koncoch, aby vysvetlili svoj postoj. Žiakom môžete dovoliť, aby 
svoju pozíciu aj menili pod váhou argumentov, ktoré odznejú. Pri opakovaní tejto metódy 
porovnajte, ako sa postoje k tomu istému výroku alebo intenzita súhlasu či nesúhlasu 
zmenili.

Ako chápeme postoje
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diamant
Žiaci vytvárajú pomyselný rebríček z 9 možností (napr. odpovedí na nejakú otázku), 
ktoré sú napísané alebo symbolicky znázornené na samostatných papierikoch. Namiesto 
jednoduchého rebríčka môžu vytvoriť „diamant“ tak, že najdôležitejšiu odpoveď položia na 
vrchol a menej dôležité pod ňu. V druhom riadku môžu byť dve možnosti, v treťom tri, vo 
štvrtom opäť dve a najmenej dôležitá možnosť na spodku diamantu. Metódu možno využiť 
na individuálnu prácu aj prácu v skupine, v ktorej musia žiaci dospieť ku konsenzu. Diamanty 
môžeme porovnať medzi skupinami alebo opakovaním aktivity po istom čase, aby sme videli, 
či sa priority žiakov nejakým spôsobom líšia.

hlasovanie
Podobne ako škálovanie aj hlasovanie žiakom umožňuje zaujať stanovisko k určitej otázke. 
Existuje viacero spôsobov, ako to možno urobiť, napr. vhodením fazuliek do pripravených 
nádob či zanechaním hlasovacej kartičky pri možnosti, ktorú si žiaci vyberú. Žiaci môžu 
hlasovať o viacerých otázkach naraz tak, že sa v menších skupinách presúvajú od stola 
k stolu, kde na nich čakajú otázky s možnosťami a „hlasovacím zariadením“. Ďalším 
spôsobom je žiakov požiadať, aby hlasovali zaujatím pozície v jednom zo štyroch rohov 
miestnosti, ktoré predstavujú odlišné odpovede. Pri akejkoľvek forme hlasovania je dôležité 
spočítať hlasy a zdokumentovať odpovede aj zdôvodnenia žiakov.

príbehy a obrázky
Niektoré aktivity v príručke využívajú krátke príbehy alebo obrázky, ktoré ilustrujú rôzne 
situácie, opisujú ľudí či konkrétny problém. Obrázky aj príbehy sú doplnené súborom otázok 
alebo alternatívnych riešení. Pri opakovaní aktivity môže byť vhodnejšie použiť mierne 
odlišný príbeh alebo obrázok. Je však dôležité, aby opisovali alebo ilustrovali rovnaký typ 
situácie alebo problému a obsahovali rovnaký súbor otázok. Len tak bude možné porovnať 
odpovede z dvoch rôznych období.

Vennov diagram
Diagram zobrazuje dve množiny so spoločným prienikom, ktorým možno prisúdiť konkrétne 
významy. Úlohou žiakov je roztriediť ponúknuté možnosti alebo odpovede na otázky na 
také, ktoré patria iba do jednej z množín a také, ktoré možno dať do ich prieniku. Môžu 
sa napríklad rozhodovať, či je konkrétna možnosť príjemná alebo nepríjemná, priaznivá 
alebo nepriaznivá pre životné prostredie a pod. Diagram môžete využiť aj na roztriedenie 
odpovedí, ktoré vzídu z búrky nápadov. Pri opakovanom využití tejto metódy môžete 
zisťovať, či niektoré možnosti zmenili svoju pozíciu medzi množinami a ich prienikom. 

Cyklus  
zisťovania  
postojov

Analýza  
zistení

Analýza  
dopadu

Stano- 
venie cieľov  
a napláno- 
vanie inter-

vencií

Realizácia  
intervencií

Úvodné  
zisťovanie

Následné 
aktivity

Záverečné 
zisťovanie

Cyklus zisťovania postojov
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Cyklus zisťovania postojových zmien

Aktivity zahrnuté v príručke nie sú vytvorené na jednorazové použitie, ale na zisťovanie 
postojových zmien v čase. Na začiatku celého cyklu učiteľom umožňujú zistiť, čo už žiaci vedia 
alebo aké majú pocity o určitej téme alebo záležitosti. Na základe takýchto zistení si môžu 
učitelia stanoviť primerané ciele na konkrétne obdobie a pripraviť na mieru šité intervencie. Na 
konci celého cyklu môžu zopakovaním aktivity z príručky zistiť, či nastala nejaká zmena. Aktivity 
z príručky sú teda využívané na začiatku a na konci cieľavedomého pedagogického snaženia, ako 
zobrazuje aj náš cyklus. 

Proces zisťovania postojovej zmeny je podobný tomu, čo učitelia bežne robia, keď rozširujú 
vedomosti alebo rozvíjajú zručnosti žiakov a na konci testom či praktickou skúškou vyhodnotia, 
čo sa žiaci naučili. Naše aktivity však nie sú koncipované ako testy, ktoré by mali odhaliť, či žiaci 
poznajú „správne“ odpovede. Aktivity môžu naznačiť, či sa názory a pocity žiakov v konkrétnej 
otázke posunuli nejakým smerom. Všetky aktivity obsahujú pokyny a záznamové hárky, ktoré 
učiteľom pomôžu zozbierať odpovede a vyhodnotiť dopad ich pôsobenia.

Ako používať príručku

Aktivity sú rozdelené do kapitol podľa piatich kľúčových tém: rozmanitosť, globálna previazanosť, 
udržateľnosť,ľudské práva a sociálna spravodlivosť a mier a konflikt. Ku každej téme nájdete 
aktivity, ktorými možno zisťovať postojové zmeny. K viacerým sú pripojené aj krátke reflexie 
či prípadové štúdie od učiteľov základných a stredných škôl zo Spojeného kráľovstva, Českej 
republiky a Slovenska, v ktorých opisujú, ako aktivity využili, ako si ich prispôsobili a aké pôsobenie 
na postoje žiakov vďaka nim odhalili. Niektorí učitelia opisujú aj to, akým spôsobom nadviazali na 
úvodné zistenia a ako si naplánovali ďalšie hodiny, na ktorých sa venovali danej téme. 

Táto zbierka aktivít je využiteľná pre prácu so žiakmi rôzneho veku. Každá aktivita môže byť 
rozšírená alebo inak prispôsobovaná stanoveným výchovno-vzdelávacím cieľom a konkrétnym 
skupinám žiakov. Na webovej stránke www.nadaciamilanasimecku.sk/qoq nájdete aj podrobnejšie 
spracované prípadové štúdie, ktoré opisujú celý cyklus zisťovania postojov a užitočné tipy, zdroje 
a odporúčania na prácu so žiakmi.  

Ako si vybrať vhodnú aktivitu
Jednotlivé aktivity možno využiť vo vyučovaní rôznych predmetov a pri preberaní rozličných tém. 
Zoznam aktivít na strane xxx vám môže uľahčiť výber vhodnej aktivity na úvodné zisťovanie. 

Nájdite si pomocníkov.
Väčšina aktivít si vyžaduje človeka, ktorý ju vedie a aspoň jedného navyše, ktorý ju pozoruje 
a zaznamenáva odpovede žiakov. Čím viac ľudí zapojíte, tým viac poznatkov získate na svoju ďalšiu 
prácu.

Aktivity nie sú o správnych alebo nesprávnych odpovediach.
Žiakov ubezpečte, že vás zaujímajú ich vlastné myšlienky a nápady, a nie „správne“ odpovede, ani 
odpovede ich kamarátov.

Na odpovede žiakov bezprostredne nereagujte, ani žiakov nekorigujte.
Ak žiakom dáte najavo, či sa vám ich odpovede páčia alebo nepáčia, znemožní vám to získať 
pravdivý obraz o ich postojoch a myšlienkach. Aj keď žiaci vyjadrujú názory, s ktorými nesúhlasíte, 
pri úvodnom zisťovaní iba zozbierajte ich odpovede, pretože budú užitočné na plánovanie vašej 
ďalšej práce. 

Zaznamenávajte, koľko sa len dá.
Fotografujte, zapisujte si poznámky, argumenty a príklady, ktoré žiaci povedia počas aktivít a 
v diskusiách. Zhromažďujte a uschovávajte si pracovné listy s odpoveďami žiakov. Zídu sa vám, 
keď budete aktivity opakovať a o svojich zisteniach diskutovať s kolegami.

Netrápte sa, ak zmena, ktorú ste chceli dosiahnuť, nenastala.
Zmeny v postojoch nenastanú zo dňa na deň, dlhodobejšie pôsobenie zvyšuje aj potenciálny 
dopad. Venujte sa vybranej téme na viacerých hodinách a vyučovacích predmetoch a inšpirujte 
aj svojich kolegov, aby sa im taktiež venovali. Prečítajte si prípadové štúdie iných učiteľov pre 
inšpiráciu.

Neexistuje jediná „správna“ interpretácia zistení.
Interpretácia zistení vždy závisí od človeka, ktorý zozbierané výstupy analyzuje. Otvorene si 
pomenujte svoje vlastné presvedčenia a aj to, čo očakávate od žiakov. Pri interpretácii dávajte 
pozor, aby ste sa nezameriavali iba na to, čo chcete vidieť. Nerobte unáhlené závery a buďte 
pripravení aj na nečakané zistenia.

Žiaci môžu hovoriť to, čo si myslia, že chcete počuť.
To je klasický problém pri skúmaní postojov u kohokoľvek. Zmeny v odpovediach nevyhnutne 
neznamenajú, že sa zmenili aj zastávané postoje alebo dokonca správanie. Diskusie neuzatvárajte 
a vráťte sa k tej istej téme rozličnými spôsobmi. Aktivity využívajte na kladenie otvorených otázok, 
aj na nepriame zisťovanie postojov. Osobné reflexie žiakov na konci celého cyklu môžu vniesť viac 
svetla, pomôcť vám identifikovať zmeny, ktoré nastali, a vďaka tomu adekvátnejšie posúdiť celkový 
dopad vášho pôsobenia.

Rady a tipy na 
realizáciu aktivít
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Názov aktivity

  
Aké budú mať povolanie?

Aké značky sú najlepšie?

Ako najlepšie chrániť životné 
prostredie?

Ako vyriešiť konflikt?

Cudzinci a našinci

Čo máme rovnaké?
Čo máme odlišné?

Čo píšu v novinách?

Čo potrebujú tieto deti?

Čo robí domov domovom?

Čo sa to tu deje?

Čo vytvára dobrú komunitu?

Je to fér?

Je toto rodina?

Koho chcem mať v triede?

Lepšie miesto pre život.

Mediálne správy.

Nie je paradajka ako paradajka.

Prečo sú ľudia chudobní?

Svet, v ktorom žijem.

Zapojiť sa je cool!

Názov aktivity

  
Aké budú mať povolanie?

Aké značky sú najlepšie?

Ako najlepšie chrániť životné 
prostredie?

Ako vyriešiť konflikt?

Cudzinci a našinci

Čo máme rovnaké?
Čo máme odlišné?

Čo píšu v novinách?

Čo potrebujú tieto deti?

Čo robí domov domovom?

Čo sa to tu deje?

Čo vytvára dobrú komunitu?

Je to fér?

Je toto rodina?

Koho chcem mať v triede?

Lepšie miesto pre život.

Mediálne správy.

Nie je paradajka ako paradajka.

Prečo sú ľudia chudobní?

Svet, v ktorom žijem.

Zapojiť sa je cool!

Sociálna 
spravodlivosť  
a ľudské práva

Globálna 
previazanosť

Prípadová 
štúdia

Aktivitu 
nájdete

na straneUdržateľnosť Mier a konfliktRozmanitosť

Vek žiakov

7 – 10 11 – 14 15 – 19

Témy globálneho občianstvaTémy globálneho občianstva

Tabuľka aktivít

Nasledujúca tabuľka vám môže pomôcť pri výbere vhodnej aktivity na zisťovanie postojov podľa 
veku žiakov alebo zvolenej témy.
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Čo máme rovnaké? 
Čo máme odlišné?
 30 minút   8 – 14 rokov ROZMANITOSť • GLObáLNA PREVIAZANOSť

Ciele  
•	 Zistiť, ako deti vnímajú podobnosti a rozdiely medzi vlastnými životmi a životmi detí inde vo svete.

Metódy  
práca s fotografiami, skupinová práca

Pomôcky 
fotografie detí (približne v rovnakom veku ako je vek žiakov), veľký hárok papiera pre každú 
skupinu, záznamový hárok

Postup (úvodné zisťovanie) 
1. Rozdeľte žiakov do trojíc alebo štvoríc. Každej skupine poskytnite veľký hárok papiera 

s naznačenými 2 stĺpcami a nadpismi Spoločné a Odlišné.
2. Položte žiakom otázku: Vy a oni – Čo máte spoločné? A v čom sa odlišujete? Ak budú 

potrebovať inšpiráciu, položte rovnaké otázky každej skupine, napríklad:
•	 Čo myslíte, s kým žijú?
•	 Čo asi jedia?
•	 Ako vyzerá ich bežný deň?
•	 Ako trávia svoj voľný čas?

3. Zaznamenávajte si diskusiu v skupinách.

Výstupy
vyplnené hárky, zaznamenané dôvody z diskusie

Analýza zistení
•	 Cieľom analýzy je zistiť, aké podobné a rozdielne charakteristiky žiaci pripisujú deťom na 

fotografiách a rozlíšiť také, ktoré môžu reálne vidieť a také, ktoré si len domýšľajú.
•	 V prvom kroku spočítajte a porovnajte počet odpovedí v stĺpcoch Spoločné a Odlišné, 

jednotlivo za každú skupinu a potom aj za celú triedu. 
•	 Následne roztrieďte odpovede podľa tém, ktoré sú uvedené v záznamovom hárku. Ak sa 

komentáre opakujú, zarátajte každý z nich osobitne.
•	 Farebne odlíšte a zrátajte odpovede, ktoré označujú niečo reálne viditeľné od komentárov, 

ktoré deťom niečo pripisujú.

Tipy na ďalšie aktivity
Podľa výsledkov analýzy môžete:
• realizovať aktivity zamerané  na rozvoj empatie, schopnosti zhodnotiť situáciu iných detí 

a k uvedomeniu, že túžby a potreby sú podobné pre deti v rôznych prostrediach;
• pracovať s príbehmi rozmanitých detí z rôznych krajín a hľadať spoločné znaky so žiakmi; 

zamerať sa môžete najmä na tie oblasti, v ktorých žiaci uviedli najmenej podobností;
• iniciovať diskusiu, na základe čoho ľuďom prisudzujeme určité vlastnosti.

Postup (záverečné zisťovanie)
• Pri opakovaní aktivity môžete pracovať aj s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať 

deti rôzneho pôvodu, farby pleti a chlapcov aj dievčatá. 

Analýza dopadu
• Spočítajte odpovede v stĺpcoch Spoločné a Odlišné a porovnajte ich počet s úvodným zisťovaním.
• Odpovede si zaznačte do záznamového hárku a porovnajte zmeny v jednotlivých kategóriách. 

Všímajte si najmä kategórie, v ktorých sa spoločné charakteristiky objavujú v menšej miere.
• Opätovne porovnajte, koľko komentárov opisuje niečo reálne viditeľné a koľko komentárov 

deťom na fotografiách niečo pripisuje.

 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity
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ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Čo máme rovnaké/odlišné?

Vzhľad

Osobnosť

Každodenné aktivity:
stravovanie, škola, 
práca, voľný čas

Vzťahy: rodina, priatelia, 
komunita

Prostredie

Iné

Rovnaké

Celkom Celkom% %

Odlišné Komentáre
Slovenská mestská 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Na škole pôsobím dva roky, vyučujem slovenský jazyk a literatúru, etickú výchovu, nemecký jazyk  
a multikultúrnu výchovu na druhom stupni. 

Úvodné zisťovanie 

Na úvodné zisťovanie som si vybrala aktivitu Čo máme rovnaké? Čo máme odlišné?. Aktivitu som 
nezmenila, upravila som len záznamový hárok, ktorý som rozčlenila do viacerých kategórií. Analýza 
odpovedí priniesla zaujímavé zistenia. Pri niektorých totiž nebolo jasné, či ide o podobnosť alebo 
odlišnosť. Jedna skupina napríklad v stĺpci ROVNAKÉ uviedla odpoveď: „Aj oni majú domy, veď tiež 
musia niekde bývať...“, no až v reflexii sa zamerali aj na odlišnosti: „... ale ich domy sú menšie, jed-
noduchšie, sú to chatrče“. Pri rodine zaznela odpoveď: „Každý z nich sa tiež musel narodiť do nejakej 
rodiny...“ a až v reflexii zaznel dodatok aj o odlišnosti: „... ale ich rodiny nemusia byť kompletné, 
niektorý z členov možno zahynul vo vojne“. Zistila som, že žiaci a žiačky si rôzne vlastnosti a javy 
domýšľajú, aj keď zo samotného obrázka nie sú zjavné. 

Aktivity medzi zisťovaniami

Na základe analýzy som si stanovila takéto ciele v oblasti postojov: 
• žiaci majú pozitívne hodnotiť kultúrnu rozmanitosť; 
• rešpektovať a byť otvorení voči tým, ktorí sa zdajú byť „iní“; 
• prejavovať úctu voči obyčajným ľuďom; 
• rozvíjať empatiu voči ľuďom iných kultúr. 

Ciele som chcela dosiahnuť prostredníctvom aktivít, ktoré som realizovala na šiestich vyučovacích 
hodinách v predmete multikultúrna výchova. Pri aktivitách som pracovala metódou E-U-R 
(evokácia – uvedomenie – reflexia) a využívala motivačný rozhovor, diskusiu, škálovanie, 
individuálnu aj skupinovú prácu. 
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Aktivity medzi zisťovaniami

1. Moji susedia – oboznámenie sa s pojmami stereotyp a predsudok. 
2. Multikulti párty – uvedomenie si jedinečnosti každého človeka. 
3. Všetky deti – stereotypy v každodennom živote, zažitie stereotypov na „vlastnej koži“. 
4. Vlak Eurocity – rozmanitosť v každodennom živote, hranice našej tolerancie. 
5. Je to v nás – uvedomenie si zdroja stereotypov. 
6. Hrdinovia ako... – narúšanie stereotypných predstáv. 

Záverečné zisťovanie 

Na posúdenie možnej zmeny postojov som zvolila rovnakú aktivitu ako pri úvodnom zisťovaní. Jej 
priebeh aj spôsob analýzy bol rovnaký. U žiakov som však zaznamenala isté sklamanie z toho, že 
takúto aktivitu už robili a nie je pre nich nová. brali ju teda ako „povinnú jazdu“, čo sa odrazilo v 
menšej zainteresovanosti a slabšej dynamike pri skupinovej práci. 

Pri porovnaní výsledkov je viditeľný celkovo nižší počet odpovedí, čo zrejme vyplýva z nezáujmu 
žiakov o opakovane realizovanú aktivitu. Najväčší rozdiel v odpovediach bol v stĺpci ROVNAKÉ, v 
kategórii Vzhľad a vlastnené predmety. Práve tu som zaznamenala najväčší posun. Žiaci a žiačky 
už deti nevnímali v prvom rade ako chudobné, ktoré nemôžu vlastniť rovnaké veci ako oni. Posun 
bol viditeľný aj v kategórii Ľudia a spoločnosť. Pri úvodnom zisťovaní prevládali odpovede v stĺpci 
ODLIŠNÉ, v ktorých žiaci a žiačky prezentovali skôr negatívny pohľad na život detí na fotografiách. 
Pri záverečnom zisťovaní sa v tejto kategórii neobjavila žiadna negatívna odpoveď. Pozitívne 
hodnotím aj to, že v tej istej kategórii sa v časti ROVNAKÉ vyskytli odpovede typu „Všetci sme 
ľudia”. To sa objavilo vo všetkých skupinách. V diskusii potom žiaci hovorili o tom, že deti na 
fotografiách vnímajú ako rovnocenných rovesníkov, ktorí len nemali v živote také šťastie ako oni. 

Pri záverečnom zisťovaní ma zaujala aj jedna odpoveď v stĺpci ODLIŠNÉ, v kategórii Geografické 
údaje. Keď som sa žiakov v reflexii pýtala, v akej krajine žijú deti na fotografiách, ich odpoveď 
bola väčšinou „Afrika“. Afriku teda vnímajú ako jednoliatu krajinu, a nie ako rozmanitý kontinent. 
Výraz Afrika je pre nich zároveň synonymom slova chudoba. Žiaci si neuvedomujú, že aj v Afrike sú 
ekonomicky viac i menej prosperujúce krajiny, rovnako ako v Európe. Odlišnosti ako inú farbu pleti 
žiaci vnímajú ako fakt, ktorý pre nich nehrá podstatnú rolu. 

Prírodné 
prostredie, 
podnebie, 
krajina, 
rastliny a 
živočíchy.

Stavby, diela 
človeka, 
budovy, 
zásahy 
človeka do 
krajiny.

Ľudia a 
spoločnosť, 
každodenný 
život, jedlo, 
vzťahy.

Chovajú 
zvieratá...

Majú veľa 
vody a riek.

Majú veľa 
lesov.

Majú domy, 
lebo tiež 
musia niekde 
bývať...

Všetci sme 
ľudia.

Všetci 
chodíme do 
školy.

Aj my aj oni 
máme rodinu.

Sme deti.

Všetci máme 
radi svoju 
rodinu.

Počasie u nich je 
rovnako teplé ako 
u nás.

Aj my a aj oni sme 
ľudia.

Môžu tráviť svoj 
voľný čas ako 
chcú, môžu sa 
hrať, púšťajú si 
šarkanov.

Môžu chodiť do 
školy, môžu sa učiť  
a preto budú 
rovnako vzdelaní  
ako my. 

Sú chudobní, aj 
na Slovensku sú 
ľudia, ktorí sú aj 
chudobní aj bohatí.

Chovajú holuby, 
papagáje, andulky, 
my takéto zvieratá 
nechováme.

Žijú v domoch, 
ktoré si sami 
postavia, sú to 
domy jednoduché, 
drevené alebo 
hlinené.

... ale nie psov a mačky, 
chovajú len hospodárske 
zvieratá a holuby.

Žijú v znečistenom  
prostredí, na zemi je  
špina, hádžu odpadky na 
zem, po zemi sa povaľujú 
mŕtve zvieratá.

Žijú tu pštrosy, žirafy,  
slony.

... ich domy sú menšie, sú 
to skôr chatrče.

Majú iné školy, sú menšie. 
Ich mestá sú menšie, 
majú stavby z dreva a 
skál. Naše stavby sú 
murované, vysvietené, 
moderné, oni ich také 
nemajú.

Nemajú činžiaky a cesty.

Pijú špinavú vodu, 
pretože nemajú na filtre, 
ktoré by im čistili vodu.

Kradnú deti do vojen-
ských táborov.

Ich rodina nie je kom-
pletná, niektorí jej 
členovia mohli zomrieť 
vo vojne.

Inak trávia voľný čas – 
pomáhajú obrábať polia, 
vyrábajú si niečo.

Majú ťažšie podmienky 
života, lebo si musia hľa-
dať jedlo, majú domy zo 
slamy a vyskytuje sa  
u nich viac chorôb.

Nemajú peniaze, nemô-
žu si obstarať veci, mu-
sia si ich vyrobiť, kúria 
ohňom, nie plynom.

Všetci sa spolu stretá-
vajú pri rôznych slávnos-
tiach.

Úvodné zisťovanie

Rovnaké RovnakéOdlišné OdlišnéKategórie 
odpovedí

Záverečné zisťovanie
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Koho chcem mať v triede?
 40 minút   8 – 12 rokov ROZMANITOSť • ROVNOSť • 

SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k rovesníkom z rôznych sociálnych pomerov.

Metódy
pracovný list, diskusia

Pomôcky 
pracovný list s opismi detí

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Žiakov požiadajte, aby si predstavili, že do ich triedy má prísť nový spolužiak alebo spolužiačka. 
2. Rozdajte im pracovné listy a vysvetlite, že ich úlohou je na základe krátkeho opisu vybrať také 

dieťa, ktoré by vo svojej triede chceli najviac. Toto dieťa označia hviezdičkou a napíšu k nemu aj 
dôvody, prečo si ho vybrali. 

3. Zároveň v pracovnom liste označia také dieťa, ktoré by z nejakého dôvodu v triede nechceli. 
K tomuto dieťaťu doplnia krúžok a taktiež napíšu svoje dôvody. 

4. Po vyplnení pracovných listov zrátajte, koľko žiakov si vybralo každé z opísaných detí a počty 
hlasov si zaznamenajte. 

5. Následne sa žiakov opýtajte na dôvody ich rozhodnutia a pri každom dieťati si ich odpovede 
zaznamenajte.

Variácie:
•	 Počet aj opisy detí môžete prispôsobiť vašej triede a zamerať sa napríklad aj na deti rôznej 

kultúry alebo národnosti.
•	 Žiakom môžete umožniť aj výber viacerých detí.
•	 Diskusia po vyplnení pracovných listov je vhodná v triedach, ktoré dobre poznáte a viete v nich 

vytvoriť bezpečné prostredie na prejavenie názorov všetkých žiakov. V prípade, že na diskusiu 
nemáte priestor, žiakom pripomeňte, aby dôvody svojho výberu opísali čo najpodrobnejšie.

Výstupy
vyplnené pracovné listy, zaznamenané dôvody z diskusie

Analýza zistení
•	 Spočítajte, koľko hlasov dostali jednotlivé deti zo zoznamu. 
•	 Pri analýze dôvodov sa môžete zamerať na to, či v rozhodovaní žiakov zavážili možné výhody  

z materiálneho zabezpečenia dieťaťa, identifikované spoločné záujmy alebo sympatie.
•	 Môžete sledovať aj prípadné odlišnosti vo výbere chlapcov a dievčat a do akej miery sú 

ovplyvnené stereotypnými predstavami o chudobných a bohatých ľuďoch.

Kultúra, 
história, 
historické 
udalosti, 
pamiatky, 
jazyky, hudba, 
náboženstvá.

Energia, 
spôsoby 
dopravy a 
komunikácie, 
technológia.

Ekonomické 
aktivity, obchod, 
priemysel, 
turizmus.

Geografické 
údaje – poloha, 
susedné krajiny, 
názvy pohorí, 
riek atď.

Vzhľad, 
vlastnené 
predmety.

Majú značkové  
oblečenie.

Ich oblečenie je  
podobné nášmu, 
nosia košele, rifle.

Majú krátke vlasy.

Hráme sa s rovna- 
kými hračkami – 
šarkany.

Majú tašky s fut- 
balovými motívmi, 
nosia retiazky.

Tiež si môžu hračky 
vyrobiť sami.

Máme rovnaké škol-
ské pomôcky: tabule, 
tašky, peračníky.

Majú iné písmo – 
arabčinu, iný jazyk.

Rozprávajú róm-
skym jazykom.

Ich rozprávkové 
knižky sú o iných 
príbehoch než naše 
rozprávky.

Žijú v inej krajine 
v Afrike, Amerike, 
Egypte, Iráne, Indii. 
Vieme to preto, 
lebo majú inú farbu 
pleti, sú čierni.

Iná farba pleti.

Ich učebnice vyze-
rajú inak, sú inak 
ilustrované, učia 
sa o iných veciach.

Dievčatá nosia 
rovnošatu, aby 
nedostali úpal.

Nemajú topánky, 
lebo sú chudobní.

Ich pleť je len čier-
na, my máme pleť 
aj inej farby.

Hračky si sami 
vyrábajú.

Nemajú počítače.

Majú iné písmo.

Majú iné zvyky, tradície – 
napríklad dievčatá chodia 
zahalené.

Majú jazyk ako v Indii 
alebo africký jazyk.

Neveria v boha, ale veria 
v kráľa alebo veria v nevi-
diteľného ducha.

Svoje mená si dávajú 
podľa kliatby, podľa toho, 
ako to určí šaman.

Nemajú autá a chodia 
len pešo, autá si nemôžu 
dovoliť, nemajú na to ani 
dobré cesty.

Nemajú modernú techni-
ku, ktorá je pre nás bežná 
(telefón, počítač, autá).

Nemajú Facebook.

Ich hračky sú jednoduch-
šie než tie naše.

Majú tmavšiu farbu pleti.

Nemajú topánky, lebo 
nemajú peniaze.

Žiaci nosia rovnošatu.

Ich oblečenie je staré,  
použité, my máme 
novšie.

Nechodia na dovolenky, 
lebo sú chudobní  
a nemajú na to.

Žijeme v inej krajine.Všetci žijeme 
na Zemi.

Majú učebnice, 
pretože v kaž- 
dej krajine sa 
musia deti 
učiť.

Majú obleče-
nie, musia ho 
mať všetci.

Máme knihy  
a učebnice.

Neumývajú 
a nečistia si 
zuby.

Úvodné zisťovanie

Rovnaké RovnakéOdlišné OdlišnéKategórie 
odpovedí

Záverečné zisťovanie
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Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 zaradiť aktivity zamerané na rozvíjanie empatie k deťom z chudobných aj bohatých rodín;
•	 podrobnejšie preskúmať, akí rôzni ľudia môžu byť medzi takými, ktorí sú materiálne dobre 

zabezpečení a takými, ktorí žijú v nedostatku;
•	 diskutovať o tom, či kamarátstvo alebo dobré medziľudské vzťahy závisia od toho, či sú ľudia 

chudobní alebo bohatí.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete postupovať rovnako ako pri úvodnom zisťovaní. Opisy detí 

môžete obmeniť, avšak zachovajte v nich odlišnosti ohľadom ich sociálneho postavenia 
a taktiež rovnaké zastúpenie chlapcov a dievčat.

Analýza dopadu
•	 Porovnajte počty hlasov pri jednotlivých deťoch, možné rozdiely v hlasovaní chlapcov a dievčat 

a taktiež to, či sa zmenili dôvody žiakov pre výber konkrétnych detí.

Tvojou úlohou je vybrať si nového spolužiaka alebo novú spolužiačku do našej triedy. Podľa opisu 
rôznych detí si vyber také, ktoré by si chcel/a najviac a ktoré najmenej.
•	 Koho by si chcel/a v triede najviac, označ hviezdičkou a podrobne napíš prečo.
•	 Koho by si chcel/a najmenej, označ krúžkom a tiež podrobne napíš prečo.

PRACOVNÝ LIST: Koho chcem mať v triede

Opisy detí Prečo?Môj výber
(symbol)

Chlapec býva s mamou, otcom, 
sestrou a bratom v poschodovom 
dome s peknou záhradou. V dome 
majú bazén, v ktorom sa kúpu 
cez zimu a vonku druhý bazén, do 
ktorého v lete pozývajú kamarátov. 
Nosí značkové oblečenie. Do našej 
školy nastupuje preto, lebo jeho 
otec dostal novú prácu a sťahujú  
sa do nášho mesta. 

Dievča býva s otcom a babkou v jej 
starom dome. Stará mama sa o nich 
dobre stará, varí im a pečie koláče. 
Keď má dievča narodeniny, pozýva 
si k sebe kamarátov. Väčšinou 
nosí tričká a rifle. Do školy k nám 
nastupuje preto, lebo s otcom 
museli odísť bývať k starej mame.  
Tá však tiež nemá veľa peňazí.

Dievča býva s mamou a otcom 
v peknom domčeku. Dvakrát do roka 
chodia na dovolenku do zahraničia. 
Niekedy dovolia dcére pozvať si 
spolužiaka na výlet. Veľmi pekne sa 
oblieka. K nám do školy nastupuje 
preto, lebo sa presťahovali do 
krajšieho bývania.

Chlapec býva len s rozvedenou 
mamou a malou sestrou v jedno- 
izbovom byte. Mama má dve práce, 
aby uživila rodinu. Chlapec často 
nechodí von. Oblečenie si kupujú 
v lacnejších obchodoch alebo na 
tržnici. K nám do školy nastupuje 
preto, lebo sa museli presťahovať 
do lacnejšieho podnájmu.
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Slovenská mestská 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Aktivitu som uskutočnila na prvom stupni základnej školy. Zisťovanie som realizovala v dvoch 
triedach 4. ročníka, v ktorých som chcela spoznať postoje žiakov voči chudobným a bohatým 
žiakom. Vybrala som si hodinu slovenského jazyka, na ktorej sa mali žiaci vyjadriť k tomu, akého 
žiaka chcú alebo nechcú do triedy a svoj výber zdôvodniť. Počas spoločnej diskusie som si robila 
poznámky. Analýza výsledkov bola jednoduchá, pretože v pracovných listoch boli jasné odpovede, 
koho žiaci chcú a koho nie. Výsledky som zhrnula do tabuľky aj so zdôvodneniami.

Zistenia v 4. A (žiaci predtým boli zapojení do aktivít zameraných na postoje)

Výsledky ukázali, že žiaci zo 4. A si deti zväčša nevyberali podľa ich materiálneho zabezpečenia, ale 
podľa predpokladaného správania sa. Úvodné zisťovanie ukázalo, že žiaci deťom pripisujú rôzne 
vlastnosti na základe svojich skúseností. K bohatším deťom sa vyjadrovali, že sú rozmaznané, 
ambiciózne, namyslené či tvrdohlavé. Deťom prostredia, ktoré je pre žiakov bežnejšie, prisudzovali 
kladnejšie vlastnosti. V tomto prípade by som sa teda snažila meniť skôr stereotypy o bohatších 
deťoch. 

Výsledky v 4. b triede ukázali, že väčšina žiakov by si vybrala dieťa z bohatšej rodiny. V tabuľke 
však vidíme aj to, že žiaci tiež posudzovali správanie potenciálnych spolužiakov. Keďže v tejto 
triede je väčší počet dievčat, najmä chlapci chceli za ďalšieho spolužiaka iného chlapca. Z tabuľky 
môžeme vyčítať tiež prisudzovanie dobrých a zlých vlastností deťom podľa materiálneho 
zabezpečenia ich rodín.

Táto aktivita na zisťovanie postojov veľa napovie o rodinnom zázemí žiakov. Je preto potrebné 
dávať si pozor, aby v triede nebol žiak s podobným opisom, ako je v pracovnom liste. Na 
základe výsledkov v mojich skupinách by som žiakom chcela ukázať, že bohatí ľudia nemajú len 
zlé vlastnosti a chudobní len dobré. Tento cieľ by som mohla dosiahnuť čítaním príbehov ľudí z 
rôzneho postavenia, v ktorých sú opísané ich konkrétne činy. Využila by som aj dramatizáciu, 
diskusiu a skupinovú prácu.

Zistenia v 4. b (žiaci neboli zapojení do aktivít zameraných na postoje)

Chlapec býva s mamou, otcom, sestrou a bra-
tom v poschodovom dome s peknou záhradou. 
V dome majú bazén, v ktorom sa kúpu cez zimu 
a vonku druhý bazén, do ktorého v lete pozýva-
jú kamarátov. Nosí značkové oblečenie. Do na-
šej školy nastupuje preto, lebo jeho otec dostal 
novú prácu a sťahujú sa do nášho mesta.

Chlapec býva s mamou, otcom, sestrou a bra-
tom v poschodovom dome s peknou záhradou. 
V dome majú bazén, v ktorom sa kúpu cez zimu 
a vonku druhý bazén, do ktorého v lete pozýva-
jú kamarátov. Nosí značkové oblečenie. Do na-
šej školy nastupuje preto, lebo jeho otec dostal 
novú prácu a sťahujú sa do nášho mesta.

Pozýva svojich kamarátov do bazéna; 
hodil by sa do triedy; je dobrý, lebo 
pozýva kamarátov;  múdrejší; nosí 
značkové oblečenie...

Málokto má dva bazény; super kama-
rát lebo má dva bazény; chcel by som 
vidieť záhradu; je bohatý...

Pomáha mame; ľuďom neubližuje; ne-
pridá sa k zlým; skromnejší; dať druhú 
šancu; starostlivý; stará sa o sestru; 
nerobil by zle; nebude namyslený...

Skromný; fajn; zodpovedný; nepovyšo-
val by sa; cítil by sa tu lepšie; pomáha 
mame; dobrý kamarát...

áno: 7

nie: 8

áno: 12

nie: 7

áno: 13

nie: 2

áno: 9

nie: 7

áno: 13

nie: 2

áno: 14

nie: 5

áno: 13

nie: 2

áno: 13

nie: 4

Nebude sa vychvaľovať; milá; hodila by 
sa do triedy; dobrá kamarátka; nebude 
namyslená; skromná; váži si veci; je mi 
jej ľúto; druhú šancu...

Nebude namyslená; máme tu podobnú 
spolužiačku; aby mala viac kamarátov; 
aby jej bolo lepšie v škole; normálna; 
fajn baba;  je dosť smutné bývať v bab-
kinom starom dome...

Milá; dobrá kamarátka; pozýva kamará-
tov; nerozmaznaná...

Fajn kamarátka; nerobila by zle; chodí 
na dovolenky; nosila by darčeky; lebo 
zoberú spolužiaka; chcem ísť s nimi na 
dovolenku;  nemá starosti; bude nás 
viac dievčat; typická slovenská rodina...

...ambiciózna; všade prvá; rozmaznaná; 
namyslená; chce si získať kamarátov výletmi; 
čudná; tvrdohlavá; chválenkárka; drzá.

bohaté namyslené dievča; nechcem ďal-
šie baby do triedy; priveľa dievčat; drzá; 
kamarátky berie na dovolenky.

...rozmaznaný, bitkár; vychvaľuje sa; 
tvrdohlavý.

...rozmaznaný; namyslený; bude 
machrovať; povyšovať, že má dva 
bazény; drzý; chválenkár.

...vtierala by sa.

obyčajná baba; pozýva prespať domov; 
nezaujal ma opis; nemá mamu, dievčatá 
nemám  rád.

...nie je bohatý.

asi by si tu nenašiel kamaráta; robili 
by mu zle; je mi ho ľúto.

Dievča býva s otcom a babkou v jej starom 
dome. Stará mama sa o nich dobre stará, varí 
im a pečie koláče. Keď má dievča narodeniny, 
pozýva si k sebe kamarátov. Väčšinou nosí 
tričká a rifle. Do školy k nám nastupuje preto, 
lebo s otcom museli odísť bývať k starej mame. 
Tá však tiež nemá veľa peňazí.

Dievča býva s otcom a babkou v jej starom 
dome. Stará mama sa o nich dobre stará, varí 
im a pečie koláče. Keď má dievča narodeniny, 
pozýva si k sebe kamarátov. Väčšinou nosí 
tričká a rifle. Do školy k nám nastupuje preto, 
lebo s otcom museli odísť bývať k starej mame. 
Tá však tiež nemá veľa peňazí.

Dievča býva s mamou a otcom v peknom 
domčeku. Dvakrát do roka chodia na dovolenku 
do zahraničia. Niekedy dovolia dcére pozvať 
si spolužiaka na výlet. Veľmi pekne sa oblieka. 
K nám do školy nastupuje preto, lebo sa pre-
sťahovali do krajšieho bývania.

Dievča býva s mamou a otcom v peknom 
domčeku. Dvakrát do roka chodia na dovolenku 
do zahraničia. Niekedy dovolia dcére pozvať 
si spolužiaka na výlet. Veľmi pekne sa oblieka. 
K nám do školy nastupuje preto, lebo sa pre-
sťahovali do krajšieho bývania.

Chlapec býva len s rozvedenou mamou a malou 
sestrou v jednoizbovom byte. Mama má dve 
práce, aby uživila rodinu. Chlapec často nechodí 
von. Oblečenie si kupujú v lacnejších obchodoch 
alebo na tržnici. K nám do školy nastupuje 
preto, lebo mama sa musela presťahovať do 
lacnejšieho podnájmu.

Chlapec býva len s rozvedenou mamou a malou 
sestrou v jednoizbovom byte. Mama má dve 
práce, aby uživila rodinu. Chlapec často nechodí 
von. Oblečenie si kupujú v lacnejších obchodoch 
alebo na tržnici. K nám do školy nastupuje 
preto, lebo mama sa musela presťahovať do 
lacnejšieho podnájmu.

Opis žiaka

Opis žiaka

Výber žiakov

Výber žiakov

Dôvody

Dôvody
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Aké budú mať povolanie?

Ciele  
•	 Zistiť, či si žiaci spájajú konkrétne povolania s deťmi určitej farby pleti alebo výzoru, s chlapcami 

alebo dievčatami.

Metódy  
práca s fotografiami a pracovným listom

Pomôcky 
fotografie šiestich detí (troch chlapcov a troch dievčat z Európy, ázie a Afriky, kartičky 
s povolaniami, pracovný list, záznamový hárok

Postup (úvodné zisťovanie) 
1. Rozdeľte žiakov do menších skupín. Každej poskytnite fotografie a kartičky s povolaniami.
2. Položte žiakom otázku: Aké budú mať podľa vás tieto deti povolanie? A prečo?
3. Žiakov požiadajte, aby v skupine prediskutovali povolanie, ktoré by deti na obrázku mohli 

vykonávať a aby v pracovnom liste svoju voľbu vysvetlili. 
4. Do záznamového hárku si píšte postrehy a argumenty zo skupinových diskusií. 

Variácie:
• Fotografie umiestnite na viditeľné miesto alebo ich premietnite. Každému žiakovi dajte šesť 

lepiacich papierikov, na ktoré napíše vhodné povolanie pre každé dieťa. Papieriky potom 
prilepia k danej fotografii.

 15 minút   8 – 15 rokov ROZMANITOSť

 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity

•	 Namiesto výberu povolaní žiakov požiadajte, aby deti na fotografiách opísali podľa toho, ako 
na ne pôsobia. Môžu sa zamerať na ich vzhľad, povahové vlastnosti, možné záľuby, rodinné 
zázemie a pod. (napr. pekný, milá, bohatá, chudobný, zábavný, zručná, pracovitý, hrá futbal, 
pekne kreslí, je z veľkej rodiny, jedináčik, z dediny, z veľkého mesta a pod.).

•	 Ukážte žiakom fotografie a opýtajte sa ich: S kým by si sa chcel/a kamarátiť? Vyzvite ich, aby 
jeden po druhom nalepili samolepku k vybranému dieťaťu a svoje rozhodnutie zdôvodnili. Ich 
dôvody si zapisujte.

•	 Výber fotografií aj povolaní si môžete prispôsobiť svojim potrebám.

Tip: Žiakov môžete pri práci s pracovným listom požiadať, aby vysvetlili, z čoho danú charakte- 
ristiku odvodzujú (osobná skúsenosť, skúsenosť niekoho iného, obraz cudzinca v médiách a pod.). 
V takom prípade rozšírte pracovný list o tretí stĺpec „Odkiaľ to viem?“ Získate tým informácie 
o tom, čo formuje ich postoje.

Výstupy
vyplnené pracovné listy, záznamový hárok

Analýza zistení
•	 Spočítajte, koľkokrát boli rôzne povolania prisúdené každému dieťaťu. V prípade individuálnej 

práce osobitne spočítajte odpovede chlapcov a dievčat v triede.
•	 Roztrieďte povolania na také, ktoré si vyžadujú manuálnu alebo duševnú prácu, či sú viac 

zamerané na prácu s ľuďmi alebo technológiami, či si vyžadujú nižšie alebo vyššie vzdelanie 
a podobne. 

•	 Roztrieďte dôvody priraďovania určitých povolaní, napr. či súvisia s výzorom, prisudzovanými 
vlastnosťami, náročnosťou alebo prestížou daného povolania, skúsenosťami žiakov zo svojho 
okolia a podobne.

Tipy na ďalšie aktivity
Ak analýza ukáže, že žiaci určité povolania vo väčšej miere prisudzujú iba niektorým deťom, 
prípadne odlišne chlapcom a dievčatám, môžete: 
•	 pracovať s príbehmi rozmanitých ľudí, ktorí vykonávajú rozličné povolania; 
•	 identifikovať vlastnosti, predpoklady alebo potrebné vzdelanie na výkon určitých povolaní;
•	 realizovať aktivity zamerané na prezentovanie seba samých; 
•	 iniciovať diskusiu o tom, na základe čoho ľuďom prisudzujeme určité vlastnosti. 

Postup (záverečné zisťovanie) 
•	 Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať 

deti rôzneho pôvodu, farby pleti a chlapcov aj dievčatá. 
•	 Obmeniť  môžete aj povolania, z ktorých si žiaci vyberajú. Zahrňte však rovnaké typy povolaní, 

t. j. vyžadujúce manuálnu aj duševnú prácu, nižšie aj vyššie vzdelanie, zamerané na prácu 
s ľuďmi aj technológiami.

Analýza dopadu
•	 Spočítajte, koľkokrát bolo určité povolanie prisúdené každému dieťaťu. Porovnajte, či boli 

rovnaké typy povolaní prisúdené deťom určitej farby pleti, chlapcom alebo dievčatám, ako pri 
úvodnom zisťovaní.

•	 Porovnajte dôvody na prisúdenie určitých povolaní. Osobitne sa zamerajte na to, či žiaci 
odpovedali váhavejšie, uvádzali viacero alternatív alebo odmietli dieťaťu prisúdiť povolanie iba 
na základe jeho výzoru.
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PRACOVNÝ LIST: Aké budú mať povolanie? ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Aké budú mať povolanie?
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ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Aké budú mať povolanie?
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Slovenská vidiecka 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Úvodné zisťovanie 

Už štvrtý rok pracujem ako učiteľka na základnej škole s materskou školou v malej obci severo- 
východného Slovenska. Úvodné zisťovanie som sa rozhodla realizovať v ôsmom ročníku na hodinách 
geografie. Zvolila som si aktivitu Aké budú mať povolanie?. Väčšinu fotografií som použila z prílohy, 
avšak jednu fotografiu ázijského chlapca som zámerne vymenila za obrázok rómskeho chlapca.  
Urobila som tak preto, lebo sme škola s výrazným zastúpením rómskych žiakov a chcela som si 
overiť, do akej miery a akým spôsobom tento fakt žiaci vo svojom výbere zohľadnia.

Výsledky úvodného zisťovania potvrdili moje predpoklady, že medzi žiakmi a žiačkami sú silné 
etnické, no aj rodové predsudky a stereotypy. Výber povolaní taktiež výrazne ovplyvnilo pohlavie 
dieťaťa na obrázku. Žiaci a žiačky len v minimálnej miere prisúdili chlapcom „ženské“ povolania 
učiteľa a upratovača, dokonca chlapcom vôbec neprisúdili povolanie kuchára či zdravotníka. Ana-
logicky, z „mužských“ povolaní prisúdili dievčatám na obrázkoch len v minimálnej miere povolanie 
lekárky či vedkyne a úplne vylúčili povolanie farmárky a stavbárky.

Žiačky zo „ženských“ povolaní prisúdili chlapcom povolanie kuchára a učiteľa a úplne vylúčili 
upratovača či zdravotníka. Vo väčšej miere ako ich spolužiaci prisúdili dievčatám povolanie lekárky, 
v minimálnej miere povolanie farmárky a vedkyne a úplne vylúčili povolanie stavbárky. Ani žiaci, ani 
žiačky nevybrali pre chlapcov povolanie zdravotníka a pre dievča povolanie stavbárky. 

Na otázku, prečo sa tak rozhodli, žiaci aj žiačky odpovedali, že niektoré povolania sú pre ženy  
a iné pre mužov. Ako vhodné povolania pre ženy označili tie, ktoré sú fyzicky aj intelektuálne menej 
náročné, pripomínajú „domáce práce“, pri výkone ktorých sa prichádza do styku s deťmi, resp. 
starými a chorými ľuďmi. To odôvodnili „vrodenou starostlivosťou o iných u žien“. Ako vhodné 
povolania pre mužov zas označili tie, ktoré sú fyzicky, intelektuálne a technicky namáhavejšie a zá- 
roveň sú náročné na pracovný čas. Ako mužské povolania označili aj politiku a manažérske posty.

Povolania podľa chlapcov

Povolania podľa dievčat
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Okrem rodových stereotypov výber povolaní výrazne ovplyvnila aj príslušnosť zobrazených detí 
k nimi prisudzovanému etniku, keďže pomenovanie „európsky“, „ázijský“ a „africký“ som používala 
podľa príručky. Všetci žiaci bez rozdielu pohlavia vybrali k európskemu chlapcovi povolanie vedec, 
lekár a učiteľ, k európskemu dievčaťu zas povolanie učiteľky, lekárky, zdravotnej sestry a vedkyne. 
Pri africkom chlapcovi žiaci a žiačky označili najmä povolanie farmár, v minimálnej miere stavbár  
a kuchár. Pri rómskom chlapcovi bol označený stavbár, kuchár a upratovač. Pri africkom aj ázijskom 
dievčati boli vybrané povolania kuchárka a upratovačka, v minimálnej miere zdravotná sestra. 

Aktivity medzi zisťovaniami

Zvolila som aktivity zamerané na rodovú tému, a to z viacerých uhlov pohľadu: minulosť – súčasnosť, 
Európa – regióny mimo Európy.
 
Kde bolo, tam bolo – prerozprávanie známej rozprávky Popoluška s obrátenými rolami a následná 
diskusia s cieľom odhaliť stereotypné roly v rozprávkach i v každodennom živote. 

V cudzej koži – práca v oddelených chlapčenských a dievčenských skupinách so vžitím sa do roly 
opačného pohlavia; cieľom bolo podnietiť žiakov, aby si uvedomili, že roly a správanie pripisované 
ženám a mužom môžu byť obmedzujúce a bránia vo vyjadrení a uplatnení individuálnych schopností.

Janko a Marienka – práca vo dvojiciach, pri ktorej každá dvojica vyberala darček – oblečenie, 
hračku, knihu či iný dar pre Janka alebo Marienku rôzneho veku (od bábätka do 18. roku života) 
s následnou reflexiou dôvodov pre výber konkrétneho darčeka. 

Obliekam sa, ako chcem? – práca v skupinách s následnou diskusiou o väzbe medzi postavením 
ženy v spoločnosti a jej oblečením v rôznych historických obdobiach a geografických priestoroch  
s cieľom poukázať na to, aké rozdiely spôsobuje socializácia a kultúra. 

Čo si spozoroval/a vo filme? – práca s filmom biele holubice, ktorej cieľom bolo uvedomiť si 
odlišné postavenie žien v rôznych oblastiach sveta a porozumieť príčinám a dôsledkom takéhoto 
postavenia. 

Záverečné zisťovanie

Pripravila som si aktivitu Chlapci predsa neplačú z príručky Kompasito.* Záverečné zisťovanie 
pozostávalo z vyjadrovania osobných názorov na prezentované výroky prostredníctvom škály 
odpovedí (súhlasím, neviem, ešte som sa nerozhodol, nesúhlasím). Výrokov bolo sedem, pričom tri 
boli zamerané profesijne. 

Pri interpretovaní možnej zmeny som sa zamerala iba na tie výroky, ktoré prezentujú profesie 
využité aj pri úvodnom zisťovaní – zdravotná sestra/zdravotník a vedec/vedkyňa. Pri úvodnom 
zisťovaní žiaden z chlapcov neuviedol prvé povolanie ako vhodné pre muža, v záverečnom 
zisťovaní traja chlapci s podobným výrokom súhlasili, dvaja nesúhlasili, traja nevedeli alebo sa 
ešte nerozhodli. Podobne, ani jedno dievča pri úvodnom zisťovaní toto povolanie neuviedlo ako 
vhodné pre muža, pri záverečnom štyri dievčatá súhlasili, jedno nesúhlasilo, tri nevedeli a jedna sa 
nevedela rozhodnúť. 

Povolanie vedkyne pri úvodnom zisťovaní uviedol iba jeden chlapec a jedno dievča, pri záverečnom 
štyria chlapci a päť dievčat súhlasilo, že povolanie vedca/vedkyne je rovnako vhodné pre dievčatá 
ako pre chlapcov. 

Z týchto výsledkov vyplýva, že žiaci a žiačky v triede čiastočne zmenili svoj postoj k rodovým rolám 
a k rovnosti pohlaví. Predpokladám preto, že pri zakomponovaní väčšieho počtu aktivít a dlhšom 
pôsobení by zmena bola ešte výraznejšia. V iných výrokoch sa prejavilo stereotypné uvažovanie, 
čo nie je prekvapujúce vzhľadom na to, že rodová rovnosť je citlivou záležitosťou, ktorá sa nedá 
zmeniť v priebehu niekoľkých vyučovacích hodín.

Reakcie na výroky
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Naozaj neviem Ešte som sa 
nerozhodol Nesúhlasím

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

Dievčatá

Chlapci

1. Dievča sa môže stať 
riaditeľkou podniku.

5. Povolanie vedca/vedkyne 
je rovnako vhodné pre  
dievčatá ako pre chlapcov.

6. Dievčatá sú šikovnejšie  
ako chlapci.

7. Dievčatá môžu byť rovnako 
aktívne v politike ako chlapci.  

4. Keď sa niečo stane,  
sú na vine vždy chlapci.

3. Chlapec môže pracovať 
ako zdravotná sestra.

2. Dievčatá sú slabé  
a chlapci sú silní.
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* Compasito. Manual on Human Rights Education for Children. Strasbourg: Council of Europe, 2008. Aktivita v angličtine 
dostupná na: http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_4/4_7.asp.



36 37Ako vieme, že to funguje? Ako vieme, že to funguje?

V našej malej vidieckej škole študujú najmä žiaci a žiačky z majoritných a zámožnejších rodín. 
V škole vyučuje iba jeden muž. Každodenná skúsenosť preto deti nevystavuje veľkej kultúrnej 
rozmanitosti, aj učiteľský kolektív má britský pôvod. Jedným z odporúčaní pre našu školu v 
rámci školského hodnotenia preto bola podpora detí pri učení sa o kultúrach, zvykoch, normách 
a tradíciách iných komunít, ktoré v našej krajine žijú. Diskusie s deťmi ukázali, že im chýba 
povedomie o rozmanitosti našej spoločnosti, čo sme sa rozhodli zmeniť. 

Úvodné zisťovanie 

Vybrali sme si aktivitu Aké budú mať povolanie?, pretože umožňuje zaznamenať vnímanie iných 
ľudí, ako aj stereotypy s tým spojené. Aktivitu sme si najprv vyskúšali v učiteľskom kolektíve, 
v ktorom nikto nespochybnil samotné zadanie. Jednoducho sme ku každému človeku priradili 
nejaké povolanie a mali pocit, že cvičenie umožňuje iba jednu správnu odpoveď. Predpokladali 
sme, že žiaci a žiačky budú reagovať podobne, čo sa nám aj potvrdilo. V prvom ročníku odpovedali 
napríklad aj takto:
„Vyzerá múdro, musí byť v budúcnosti lekár.“
„Má príjemnú tvár, takže keď vyrastie, bude učiteľka.“
„Má okuliare, takže pravdepodobne bude pracovať s počítačmi.“

Vyskytli sa však aj odpovede:
„Toto sú iba obrázky, ako mám vedieť, aké budú mať povolanie?“
„To je hlúposť, netuším, čo z nich bude.“ 
 
Žiaci a žiačky druhého ročníka sa do aktivity zapojili s nadšením a bez toho, aby niekto zadanie 
spochybnil. Obrázky živo komentovali a vyvodzovali závery na základe oblečenia, pripisovanej 
národnosti či povedzme nosenia okuliarov. Priraďovanie povolaní iba na základe fotografií pre nich 
bolo ľahké a odpovede sa veľmi podobali. Až na konci nám päť detí povedalo, že aktivitu dokončili 
iba preto, že to bola súčasť zadania. Vraj keby o tom viac rozmýšľali, nevedeli by ju dokončiť. Ostatní 
žiaci a žiačky vyjadrili presvedčenie, že povolanie možno k človeku priradiť aj na základe výzoru.

Príklady komentárov:
„To dieťa musí byť programátor, lebo je z Ázie.“
„To dievča musí byť učiteľka, pretože sa usmieva a učitelia sa vždy usmievajú.“
„Vyzerá, akoby bol chudobný, takže musí byť stavbár.“

Aktivity medzi zisťovaniami

Po úvodnom zisťovaní sme si stanovili takéto ciele:
•	 zamerať sa vo výučbe na zdôrazňovanie podobností medzi ľuďmi namiesto rozdielov;
•	 posilniť témy globálneho občianstva v učebných plánoch;
•	 spoločne so žiakmi objavovať, že žiaden človek nemá predurčený osud.

V prvom ročníku sme sa rozhodli študovať dielo čínskeho umelca Huang Xu. Mali sme pocit, že to 
zahŕňa dva aspekty globálneho občianstva: skúmanie dopadu, ktorý máme na svoje prostredie, 
a teda aj na ľudí v iných krajinách, a možnosť skúmať dielo moderného umelca z inej kultúry. 

Výučbu sme sa snažili priblížiť bežnému životu žiakov, a tak sme napríklad diskutovali o tom, ako 
môžeme znížiť používanie plastových tašiek. Žiaci a žiačky z nich vytvárali rôzne diela a nám to 
umožnilo využiť viacero metód vyučovania globálneho občianstva.

V druhom ročníku sme zas študovali práce umelca Romualda Hazoumeho. Diskutovali sme o 
posolstvách, ktoré možno v jeho dielach nájsť – využívanie recyklovaných materiálov, otroctvo, 
stereotypy, odpad.  Deti porovnávali ľudí, ktorí si z návštev afrických krajín prinášajú rôzne 
suveníry, s týmto umelcom, ktorý vyrába masky z už nepotrebných, použitých materiálov. Rozhodli 
sme sa vyrobiť si vlastné masky z fliaš od mlieka a ďalšieho odpadového materiálu. Pri vytváraní 
masiek sme zároveň diskutovali o tom, aké posolstvo chceme naším projektom šíriť. 

Záverečné zisťovanie 

Záverečné zisťovanie sme uskutočnili o rok neskôr. Keďže sme predpokladali, že žiaci a žiačky 
si budú úvodnú aktivitu pamätať, čo by mohlo ovplyvniť aj výsledky, zmenili sme sériu obrázkov 
a vytvorili nový pracovný list. Ten obsahoval položky ako jazyk, záľuby, jedlo či národnosť. Žiaci a 
žiačky sa do aktivity zapojili bez predchádzajúcej diskusie.

Výsledky v prvom ročníku boli pestré. Deti povedali, že je náročné odpovedať na niečo, čo sami 
nezažili. Napríklad k typickému jedlu niektorých ľudí napísali „ryby s hranolčekmi“ (fish and chips), 
z čoho pre nás vyplynul záver, že sa tieto deti o rôznych kultúrach potrebujú dozvedieť viac. 
Žiaci a žiačky však zároveň v menšej miere hodnotili podľa prvých dojmov a na fotografiách sa 
snažili nájsť rozličné indície, ktoré by im pomohli pri určovaní budúceho povolania. Pri viacerých 
deťoch napísali viacero možností, z čoho možno usudzovať, že sa menej riadili výzorom, ale skôr 
domnienkami, aké majú zobrazené deti vlastnosti a predpoklady. 

Druháci a druháčky nedostali vopred pripravený zoznam povolaní, ale mohli napísať akúkoľvek 
odpoveď. Vo väčšine prípadov povolania stále priraďovali bez väčšieho zamýšľania sa a ukázali 
sa aj rôzne medzery vo vedomostiach, keď napríklad pri jazyku napísali „islam“ a pri záľubách 
„náboženstvo“. Žiaci a žiačky boli v následnej diskusii sami prekvapení, ako sa ich odpovede 
navzájom podobali. Záverečné zisťovanie ukázalo, že zvoleným témam potrebujeme v tomto 
ročníku venovať viac času. 

Čo sa po cykle našich aktivít zmenilo, bolo vnímanie žiakov o podobnostiach a rozdielnostiach medzi 
nimi a inými deťmi. Pri záverečnom zisťovaní veľa žiakov uviedlo viac podobností než rozdielov. 

Britská vidiecka 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA
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Cudzinci a našinci
 60 minút   12 – 19 rokov ROZMANITOSť • GLObáLNA PREVIAZANOSť

Ciele  
•	 Zistiť predstavy žiakov o cudzincoch a našincoch.

Metódy  
brainstorming, voľné písanie, škálovanie, riadená diskusia

Pomôcky 
Pracovný list, 10 obálok (5 s nápisom súhlas a 5 s nápisom nesúhlas) označených poradovým 
číslom od 1 do 5, 5 malých lístkov na nalepovanie pre každého žiaka, 4 väčšie hárky papiera 
s očíslovanými výrokmi.

Postup (úvodné zisťovanie)

Prvá časť
1. Rozdajte pracovný list každému žiakovi. Požiadajte ich, aby si na chvíľu zatvorili oči a predstavili 

si človeka, ktorý sa im spája s pojmom cudzinec.
2. Po krátkej chvíli sa opýtajte žiakov: Podľa čoho spoznám cudzinca? Vysvetlite im, aby do 

prvého stĺpca pracovného listu napísali znaky, podľa ktorých sa dá spoznať cudzinec (napr. 
oblečenie). V druhom stĺpci žiaci opíšu detailnejšie, ako sa v ich predstave líši cudzinec od 
našinca (napr. cudzinec nosí pestrofarebné košele). Požiadajte žiakov, aby napísali minimálne  
5 odlišností a ku všetkým aj  príslušné opisy.

Druhá časť
1. V druhej časti aktivity rozdajte žiakom lepiace papieriky (každý žiak ich dostane 5) a vysvetlite 

im, že budete postupne čítať výroky. Úlohou žiakov je vyjadriť súhlas alebo nesúhlas s každým 
výrokom. 

2. Triedu rozdeľte na dva póly. Na jednu stenu nalepte papier s nápisom SÚHLASíM a na proti- 
ľahlú stenu papier s nápisom NESÚHLASíM. 

3. Prečítajte prvý výrok napísaný na kuse papiera. Vyzvite žiakov, aby sa nad výrokom zamysleli 
a rozhodli sa, či s ním súhlasia alebo nie. 

4. Po rozhodnutí požiadajte žiakov, aby napísali na svoj lístok dôvod, prečo s výrokom súhlasia, 
resp. nesúhlasia a nalepili ho na stenu k príslušnému papieru. 

5. Po vyjadrení všetkých žiakov k prvému výroku lístky pozbierajte a uložte do dvoch obálok, č. 1 
s nápisom súhlas a č. 2 – nesúhlas. Uľahčí vám to triedenie a analýzu výstupov.

6. Rovnakým spôsobom postupujte aj pri ďalších výrokoch.

Variácie:
• Žiakov môžete pri práci s pracovným listom požiadať, aby napísali aj to, odkiaľ o danej 

charakteristike vedia (osobná skúsenosť, skúsenosť niekoho iného, obraz cudzinca v médiách 
a pod.). V takom prípade rozšírte pracovný list o tretí stĺpec „Odkiaľ to viem?“ 

• Výroky môžu byť napísané v komiksových bublinách, aby evokovali reálne vyjadrenia. Môžete 
ich doplniť alebo prispôsobiť podľa potreby.

Výstupy
Vyplnené pracovné listy, obálky so zdôvodneniami žiakov k jednotlivým výrokom.

Analýza zistení
•	 Pri vyhodnocovaní pracovných listov si vytvorte záznamový hárok s rôznymi kategóriami, 

ktoré žiaci uviedli (napr. črty tváre, správanie, gestá, jazyk, oblečenie, zamestnanie a pod.).  
Spočítajte, ako často sa jednotlivé kategórie vyskytujú.

•	 Následne zosumarizujte opisy pri jednotlivých kategóriách (napr. správanie: hluční, rezervovaní, 
povýšeneckí, veselí a pod.). Rovnako môžete spočítať, z akých zdrojov žiaci čerpajú (osobná 
skúsenosť, médiá a pod.).

•	 Jednoduchým vyhodnotením druhej časti aktivity je spočítanie súhlasných a nesúhlasných 
odpovedí k jednotlivým výrokom. Čím je miera súhlasných odpovedí vyššia, tým je vnímanie 
cudzincov negatívnejšie. 

•	 Sledujte taktiež, či je počet pri jednotlivých výrokoch rozdielny, a teda, či sa žiaci s niektorým 
výrokom stotožňujú viac ako s ostatnými. 

•	 Roztriediť môžete aj zdôvodnenia žiakov, napríklad podľa toho, či argumentujú vlastnou 
skúsenosťou, názormi prevzatými od iných ľudí či správami z médií. Samostatne možno 
vyčleňovať neurčité odpovede („Neviem“), ktoré signalizujú, že žiaci k danému výroku nemajú 
vyhranený postoj.

Tipy na ďalšie aktivity
Výsledky môžu ukázať, do akej miery žiaci vnímajú cudzincov pod vplyvom stereotypných predstáv. 
Pri interpretácii výsledkov a plánovaní ďalších aktivít môžete:
•	 zamerať sa v aktivitách na obe, resp. všetky tri typy odpovedí (kategórie odlišností, opisy 

konkrétnych odlišností, zdroje informácií);
•	 poukázať na to, že mnohí ľudia, ktorých za cudzincov považujeme iba na základe výzoru, môžu 

už na Slovensku žiť dlho a byť občanmi, prípadne sa tu mohli aj narodiť. A naopak, pri mnohých 
ľuďoch, ktorých bežne stretávame, si vôbec nemusíme uvedomiť, že sa narodili v inej krajine; 

•	 venovať sa mediálnym stereotypom, rôznym hoaxom a nedôveryhodným zdrojom v rámci 
mediálnej výchovy;

•	 realizovať aktivity zamerané na scitlivenie a empatiu.

Po vyhodnotení druhej časti aktivity môžete:
•	 zamerať sa na jednu alebo viac oblastí, pri ktorých sú postoje žiakov najvyhranenejšie. Deti 

napríklad môžu pociťovať ohrozenie zo strany cudzincov, ale nemyslia si, že nám berú prácu;
•	 venovať sa aktuálnej téme utečencov, vrátane vysvetlenia pojmov cudzinec, migrant, utečenec.
•	 realizovať aktivity zamerané na prácu s mediálnymi výstupmi na sociálnych sieťach, čo môže 

pomôcť rozvinúť kritické myslenie a odhaľovať manipulatívne techniky.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri záverečnom zisťovaní môžete pracovať v prípade prvej časti s rovnakým pracovným listom. 

Ten môžete doplniť o stĺpec s otázkou V čom je cudzinec podobný našincovi?
•	 V druhej časti aktivity môžete opäť použiť výroky, tie však môžete formulovať pozitívne – napr. 

Cudzinci obohacujú našu kultúru.
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Analýza dopadu
•	 Pri analýze dopadu pri opakovaní prvej časti aktivity sa zamerajte na porovnanie odpovedí 

v pracovných listoch. Odpovede si môžete rozdeliť do rovnakých kategórií a porovnať, ako 
často sa jednotlivé kategórie vyskytujú v porovnaní s úvodným zisťovaním. 

•	 Všímajte si tiež, či sa u niektorých žiakov vyskytne pochybnosť k zovšeobecňovaniu: „Neviem 
pomenovať odlišnosti, lebo cudzinci môžu byť veľmi rôzni.“

•	 Pri analýze dopadu v druhej časti aktivity porovnajte počet súhlasných a nesúhlasných 
odpovedí. Zistíte, v ktorej oblasti nastal posun v postojoch.

•	 Pri analýze zdôvodnení sledujte zmeny v spôsobe argumentácie a v zdrojoch, z ktorých žiaci 
čerpajú svoje argumenty.

PRACOVNÝ LIST: Cudzinci a našinci
Podľa čoho spoznám cudzinca? 
(kategória)

1. Cudzinci berú ľuďom na Slovensku prácu.

2. Cudzinci sú ohrozením našej bezpečnosti.

3. Cudzinci zneužívajú náš sociálny systém.

4. Cudzinci ohrozujú naše tradície a zvyky.

1. Cudzinci sú prínosom pre našu ekonomiku.

2. Cudzinci obohacujú kultúrnu rozmanitosť Slovenska.

3. Cudzinci sa neprispôsobia slovenskej kultúre.

4. Cudzinci pomáhajú vytvárať nové pracovné miesta.

V čom presne je cudzinec iný ako našinec? 
(opis odlišnosti)

Príklady výrokov
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Je toto rodina?
 40 minút   12 – 19 rokov ROZMANITOSť

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k rôznym formám rodiny a partnerského života.

Metódy  
práca s fotografiami

Pomôcky 
fotografie rodín zobrazujúce rozmanité formy spolužitia, dataprojektor

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Rozdajte každému žiakovi pracovný list. Vytlačené fotografie umiestnite v triede na lavice alebo 

ich premietnite cez dataprojektor.
2. Žiaci sa pri každej fotografii zamýšľajú nad otázkou: Je toto rodina? Ak budú potrebovať 

inšpiráciu, použite zakaždým rovnaké znenie, napríklad: Ako by ste opísali rodinu? Čo podľa 
vás je a čo nie je rodina? Tvoria ľudia na obrázku rodinu? Žiakov povzbuďte, aby vyjadrili svoj 
vlastný názor.

3. Požiadajte žiakov, aby pracovali samostatne a k jednotlivým rodinám uviedli nielen odpoveď, či 
je to rodina (áno, nie, možno), ale aj dôvod, prečo si to myslia. 

4. Na záver diskutujte so žiakmi o jednotlivých fotografiách. Môže vám to pomôcť doplniť 
argumenty žiakov a sledovať spôsob argumentácie v skupine. 

Výstupy  
vyplnené pracovné listy, poznámky z diskusie

Analýza zistení
•	 Najskôr percentuálne vyhodnoťte, koľko žiakov považuje jednotlivé typy spolužitia za rodiny, 

koľko žiakov sa s označením rodiny na jednotlivých fotografiách nestotožňuje a koľko sa 
nevedelo rozhodnúť (označenie „možno“). 

•	 Následne vyhodnoťte komentáre žiakov zaznamenané z diskusie. Počas diskusie je dôležité si 
všímať, aké kritériá používajú žiaci pri vyhodnocovaní statusu rodiny. 

•	 Cieľom analýzy je zistiť vnímanie a mieru akceptovania rôznych typov rodín žiakmi, ako aj 
identifikovať používanie jazyka vo vzťahu k rodu, pôvodu a sexualite. 

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe zistení môžete:
•	 diskutovať o rôznych formách rodín a vzťahov;
•	 realizovať aktivity, ktoré sú zamerané na prezentovanie hodnôt žiakov;
•	 zvyšovať mieru prisudzovania hodnoty rôznym typom spolužitia;
•	 iniciovať diskusiu, na základe čoho ľuďom prisudzujeme určité vlastnosti.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať 

rôzne typy spolunažívania.

Analýza dopadu
•	 Opäť percentuálne vyhodnoťte, koľko žiakov považuje jednotlivé typy spolunažívania za rodiny, 

koľko žiakov sa s označením rodiny na jednotlivých fotografiách nestotožňuje a koľko sa 
nevedelo rozhodnúť (označenie „možno“). Porovnajte výsledky s tými z úvodného zisťovania.

•	 Následne vyhodnoťte komentáre žiakov zaznamenané v diskusii. Zamerajte sa na to, či sa 
zmenila miera akceptácie rôznych rodín a partnerstiev. 

 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity

V prílohe nájdete ukážky v zmenšenej podobe.
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PRACOVNÝ LIST: Je toto rodina? PRACOVNÝ LIST: Je toto rodina? (Fotografie)

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9

KomentáreJe toto rodina? áno NieMožno

1

4

6

8

5

7

9

2 3
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Slovenská stredná 
odborná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry, občianskej náuky a etickej výchovy pôsobím už 16 
rokov. Od roku 2002 pracujem v strednej odbornej škole, v ktorej sa vo všetkých odboroch kladie 
veľký dôraz na medziľudské vzťahy, kultivované vystupovanie, rešpektovanie iných kultúr a hodnôt. 

Úvodné zisťovanie postojov 

Trieda, v ktorej som zisťovanie realizovala, patrí medzi najaktívnejšie v škole a študuje odbor 
služby v cestovnom ruchu. Žiaci žijú v rôznych typoch rodín (úplnej, neúplnej, s rozvedenými 
rodičmi, so striedavou starostlivosťou, so slobodnou matkou, a pod.). Aktivita Je toto rodina? 
z príručky sa mi preto zdala ako šitá na mieru. Výstupy som analyzovala veľmi jednoducho – 
odpovede zo záznamových hárkov som spočítala a nastavenie triedy pri rôznych typoch rodiny 
vyjadrila percentuálne.

Výsledky ukázali, že najväčším problémom bolo pre žiakov akceptovať homosexuálny pár v úlohe 
vychovávajúcich rodičov. O svojich žiakoch som zároveň zistila, že napriek neskrývaným rasovým či 
etnickým predsudkom, sú pri rodinných témach výrazne citlivejší. Rodinu vnímajú ako jednoznačne 
pozitívnu, nezameniteľnú inštitúciu. V prospech nerušeného života a bezpečného prostredia 
pre dieťa sú preto ochotní „odpustiť“ aj inú farbu pleti členov rodiny, náboženské či iné rozdiely. 
Prekvapili ma však tvrdenia, že bezdetný pár nie je rodinou. A zároveň, aký ochranný postoj voči 
deťom žiaci demonštrovali. 

Téma rodiny tak vytvorila priestor na aktivity, ktorými by sme spoločne mohli zmierniť negatívne 
vnímanie homosexuality a homosexuálov v úlohe rodičov. Mojím cieľom bolo zvýšiť úroveň 
tolerancie a pochopenia pre homosexuálne partnerstvá, ktoré vychovávajú dieťa, a zároveň pri 
tom rešpektovať vierovyznanie a hodnoty vyznávané rodinami žiakov. bola to rovnaká výzva i pre 
mňa, lebo som takýto model spolunažívania taktiež vnímala rozpačito až odmietavo.

Aktivity medzi zisťovaniami

Po zistení východiskového stavu som chcela aktivity, ktoré majú viesť k zmene postojov, realizovať 
do konca decembra, ešte pred tým, ako žiaci odídu na zimné prázdniny. Premyslela som si časový 
harmonogram, aby som pri jednotlivých tematických celkoch dodržala postupnosť učebných osnov 
stanovených školským vzdelávacím programom. 

Je to nechutné! 
Proti prírode aspoň pri chlapoch, lesby ešte možno hej.
Nie je to normálne.
áno, pokiaľ  sú už vydaté alebo zosobášení. 
Rodina je každý,  kto má niekoho druhého a majú sa 
radi, starajú sa o seba, sú šťastní a pomáhajú si.
Pár bez detí nie je rodina.

Nie je to normálne.
Podľa mňa to je rodina. 
Podľa mňa je to zlé pre dieťa, nie je to bežné 
v spoločnosti.
Fuj, je to divné, deti by mali mať mamu aj otca, 
potrebujú mať mamu ženu, tá vie lepšie, ako sa má 
postarať o ne.
Rodinu by mal tvoriť muž a žena.
Nefér voči deťom.
Je to rodina, ak sa majú radi, ale deti budú mať ťažký 
život.
Samozrejme, neodsudzujem spolužitie rovnakých 
pohlaví, ale za rodinu považujem, respektíve sa na to 
pozerám, čo sa rodiny týka, dosť konzervatívne, aj keď 
si myslím, že som viac liberál.
Homosexualita je chorá a za rast môžu hlavne médiá.

áno, áno, je to rodina a majú sa radi.
Šťastná matka s dvomi deťmi.
No a?! Oni nemôžu za to, že ich niekto opustil...
Rodič vie vychovať deti, neopustil by ich.
A prečo nie?
Vyrastala som s mamou a sestrou.
Za úmrtie niekto nemôže, ak to nie je vražda, ak je 
osamelosť myslená ako napr. otec pil, tak ani ľudská 
hlúposť nie je ovplyvniteľná.

V poriadku.
Tiež je to rodina, ale veľká.
Normálne.
Majú vzťahy medzi sebou, držia spolu.

Je to obyčajná normálna rodina.
Nezáleží na pôvode, nezáleží, odkiaľ sú, hlavne,  
že sa majú radi.
Je to v poriadku.
Je to normálne.
Podľa mňa je nechutné miešať rasy.
Je to rodina, pretože sú tam všetky generácie. 
bez ohľadu  na farbu, rodina je rodina, nie je  
na tom nič zlé.
Pôvod je nezmeniteľný a je súčasťou života.

áno, pretože je to človek ako každý iný, je to rodina bez 
ohľadu na zdravotný stav, nemôžu za to, sú šťastní.
Rodina je každá, kde sa o teba starajú, majú ťa radi  
a vytvárajú ti domov.
Chorobu si nevyberáš!
Je to normálne.
Je to rodina, pretože môžu byť šťastní aj s niekým 
hendikepovaným.
bez ohľadu na postihnutie sú rodina.  
Ak sú tam deti, tak áno.

Jednoducho rodina.
Je to normálne.
Príkladná rodina.
Najdôležitejším atribútom pre rodinu sú deti.
Je to rodina bez ohľadu na rasu.

Pár bez detí nie je rodina.
Neviem.
Nie som si istá.

1. lesbický 
alebo gejský 
pár bez detí

4.veľká, 
rozšírená 
rodina

52 %

52 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

76 %

19 %

10 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

14 %

29 %

38 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

10 %

Je to rodina?

Je to rodina?

áno

áno

Možno

Možno

nie

nie

Komentáre

Komentáre

2. lesbický 
alebo gejský 
pár s deťmi

5. rodina, 
v ktorej 
partneri/
rodičia majú 
rozličný pôvod

3. osamelý rodič 
s deťmi

6. rodina 
s niekým so 
zdravotným 
postihnutím

7. hetero- 
sexuálny pár 
s deťmi

8. hetero- 
sexuálny pár 
bez detí
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Aktivita 1: Opis ako štylistický, literárny útvar
Téma: Typy a funkcie rodín
Cieľom aktivity bolo identifikovať podobnosti medzi ľuďmi a ctiť si ľudskosť vlastnú všetkým, 
povzbudiť empatiu a vzájomné pochopenie. 

Aktivita 2: Rodinou prekliati básnici
Téma: Homosexualita a rodina 
V druhej aktivite som spracovala tému homosexuality ako dlhovekej súčasti histórie ľudstva. 
Cieľom bolo uvedomiť si, že existuje veľa typov rodín a domovov, v ktorých ľudia žili a žijú. 

Aktivita 3: Analytické útvary publicistického štýlu
Téma: Rasizmus, násilie a rodina
Medzi druhou a treťou aktivitou som zámerne urobila mesačnú pauzu, keďže trvácnosť možnej 
zmeny postojov som si chcela overiť i časovou odmlkou. Cieľom pri tretej aktivite bolo hľadať 
podobnosť medzi ľuďmi, vnímať vlastnú identitu, rešpektovať identitu iných ľudí, rozoznať rôzne 
typy rodín a spôsobov výchovy. 

Aktivita 4: Hraj sa so mnou na...
Téma: Xenofóbia a rodina
Cieľom bolo vnímať vlastnú identitu a rešpektovať identitu ostatných ľudí. 

Aktivita 5: Shakespeare – Hamlet
Téma: Násilie a rodinná kultúra
Cieľom bolo oceniť, čím rôzne kultúrne spoločenstvá vo svete prispeli a prispievajú k zveľaďovaniu 
ľudskej spoločnosti. 

Aktivita 6: Plusy a mínusy
Téma: Bezdetná rodina, manželstvo)
Cieľom bolo porozumieť nerovnoprávnemu postaveniu rôznych ľudí na základe ich rasy, rodu, 
zdravotného postihnutia, sexuality či sociálneho postavenia. 

Aktivita 7: Som, a či nie som v dráme zvanej život?
Téma: Homosexualita, xenofóbia, rasizmus v našich rodinných životoch
Poslednou aktivitou bola slohová úloha, ktorá je vhodným spôsobom overenia znalostí, rozsahu 
myslenia, uchopenia témy a vyjadrovania názorov na preberanú látku. Súčasťou zadania bolo 
aplikovať vedomosti o dráme, spoločnosti a živote v rôznych druhoch rodín či partnerstiev. Ciele 
globálneho vzdelávania a predmetu sa tu vhodne dopĺňajú – formou konkrétneho štylistického 
útvaru (úvahy) môžu žiaci vyjadriť svoj názor a oceniť i názor ostatných. 

V aktivitách som si zámerne vyberala také témy, aby v nich bolo možné prepojiť tému rodiny 
s iným negatívne vnímaným spoločenským javom. Pri aktivitách som používala metódy 
brainstormingu, brainwritingu, sokratovský dialóg, didaktickú hru, škálovanie a rôzne formy 
skupinovej práce. 

Záverečné zisťovanie 

Na záverečné zisťovanie som použila identickú aktivitu ako pri úvodnom zisťovaní. Zúčastnil sa jej 
odlišný počet žiakov – z pôvodných 21 bolo v triede prítomných 19. Za dôležité pre posudzovanie 
výsledkov považujem aj to, že nie všetci žiaci boli prítomní na všetkých aktivitách. 

Je to zvrátené celé.
Nevidím emóciu.
Žijú spolu.
Nemohli by sa v SR zosobášiť.
Partnerstvo bez detí nie je rodina.
Vyzerajú ako kamaráti.

Žijú spolu a majú sa radi, v rodine sú deti aj dvaja „rodičia“.
Stále vo mne prevláda konzervatívny názor.
Sú rodina, lebo majú tie deti radi, adoptované dieťa.
Musia tvoriť rodinu pre deti, lebo dieťa musí vyrastať 
v rodine.

Je, ale neúplná.
Nemá na výber.

Je to normálne, prototyp, je to pekné.
Sú spojení pokrvným zväzkom.

Zvrátené.
Je to rodina, ale príde mi to divné, keď sú spolu dvaja 
ľudia rôzneho pôvodu, bez problémov by to mohlo 
fungovať v EÚ len v Anglicku a Francúzsku.
Úplná rodina.
Nejde o vzhľad, pôvod,  kultúru, náboženstvo, ide o to,  
čo majú v srdiečkach.

Nemôže za to nikto. 
Stoja pri sebe v najhoršom.
Vzájomná pomoc.

Normálna rodina, klasická rodina, najnormálnejšia.
Otec + mama + deti = rodina.
Úplná rodina, všetko v poriadku.
Všetko, ako má byť.

Partnerstvo bez detí nie je rodina.
Sú divní.
Je to také o ničom.
Keď sú manželia, tak možno áno.

4. veľká, rozší- 
rená rodina

58 %

26 %

95 %

100 %

79 %

95 %

100 %
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26 %

5 %

0 %

11 %
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11 %

21 %
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0 %

0 %

10 %

0 %

0 %

21 %

Je to rodina? áno Možno nie Komentáre

5. rodina, 
v ktorej 
partneri/
rodičia majú 
rozličný pôvod

6. rodina 
s niekým so 
zdravotným 
postihnutím

7. hetero- 
sexuálny pár 
s deťmi

8. hetero- 
sexuálny pár 
bez detí

Pri homosexuálnom páre bez detí môžeme sledovať zní ženú mieru posudzovania takéhoto 
partnerstva ako rodiny – z pôvodne súhlasných 52 % na 26 % a z nerozhodnu tých z 26 %  
na 19 %. Vyhodnocujem to ako znak toho, že niektorí žiaci pod vplyvom aktivít začali kriticky 
premýšľať a nemajú rovnako vyhranený názor ako predtým. 

Pri posudzovaní homosexuálneho páru s deťmi ako rodiny môžeme naopak sledovať mierne 
zvýšenie podielu súhlas ných odpovedí (z 52 % na 58 %) a o čosi výraznejší nárast aj pri 
nerozhodnutých (z 10 % na 21 %). Zároveň môžeme pozorovať zníženie podielu nesúhlasných 
odpovedí (z 38 % na 21 %). Cieľ, ktorý som si stanovila po vstupnom me raní, bol teda aj za 
krátke časové obdobie dosiahnutý. Za najdôležitejšiu zmenu však považujem to, že žiaci sa vďaka 
aktivitám dostali do fázy prehodno covania svojich názorov, ktoré sú zároveň ochotní vyjadriť.

1. lesbický 
alebo gejský 
pár bez detí

2. lesbický 
alebo gejský 
pár s deťmi

3. osamelý rodič 
s deťmi
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Kvôli slovníku, ktorý deti používali na školskom ihrisku, ale aj v snahe naplniť učebné osnovy, 
sme sa rozhodli venovať sa problematike sexuality a homofóbie. Zároveň sme si uvedomovali, 
ako veľmi sú rodové stereotypy podporované médiami. Zistili sme, že chlapci používajú slovo 
dievča (baba) na ihrisku, aby  sa vysmievali z iných chlapcov, ktorí vyjadrovali svoje emócie, keďže 
emocionálne reakcie očividne považovali za ženskú črtu a niečo negatívne.

Nezaznamenali sme žiadne homofóbne prezývky, no uvedomovali sme si, že pojem gej sa 
v rámci populárnej kultúry používa čoraz častejšie na označenie niečoho nedobrého. Chceli sme 
sa uistiť, že predchádzame akémukoľvek prejavu homofóbie, ako aj zneužívaniu tohto pojmu. 
Učitelia sa preto spolu so žiakmi štvrtého ročníka podujali na aktivitu Je to rodina? Deti sa spolu 
s asistentkou vybrali v troj- alebo štvorčlenných skupinkách do knižnice, kde sa rozprávali o svojich 
rodinách a o tom, čo si myslia, že rodinu tvorí. Asistentky si dali záležať na tom, aby svoje názory 
vyjadrovali čo najmenej a deti usitili, že ide v prvom rade o ich vlastné myšlienky a názory. Celý  
proces trval menej ako hodinu a bol veľmi jednoduchý.

Deti si prezerali sériu obrázkov – rodinných fotografií – a rozprávali sa o tom, ktoré z nich 
zobrazujú rodinu. Ich odpovede boli nesmierne zaujímavé a odhalili množstvo stereotypných 
predstáv. Zaujímavé pritom je, že našu školu navštevujú deti z veľmi rozmanitého prostredia, 
pričom rôzne zázemia a kultúry považujeme za obohacujúce. V mysliach detí bol zjavný zmätok, 
nielen v oblasti sexuality, ale aj etnickej rozmanitosti. 

V škole sme sa rozhodli vyčleniť určitú sumu prostriedkov na kúpu informačných materiálov 
týkajúcich sa oblasti, ktorej sme sa venovali. Miestne rozvojové centrum nám zabezpečilo výber 
odporúčaných kníh s tematikou rodu a sexuality. boli to najmä knihy, ktoré zobrazovali bežné 
každodenné aktivity v rodinách, kde mali rodičia rovnaké pohlavie. Po skončení vyučovania štvrtáci 
čítavali dvadsať minút niektorú z knižiek a rozprávali sa najmä o otázkach adopcie a vnímaní rodín, 
v ktorých partneri/rodičia majú rozličný pôvod. Po prečítaní niektorých príbehov diskusia ani 
nebola potrebná. 

Po dvoch týždňoch sme aktivitu zopakovali. Použili sme síce iné fotografie, no každá z nich preds-
tavovala ten istý typ rodiny ako predtým, aby sme mohli prípadnú zmenu v postojoch zaznamenať.

bolo ohromujúce, aký veľký vplyv môže mať zopár kníh na skupinu štvrtákov. Najväčšiu zmenu 
vidíme v tom, ako deti používali termíny  gej či lesba. Zaujímavé bolo aj to, že termín lesba učiteľka 
vôbec nepoužívala, deti ho začali používať spontánne po prečítaní kníh. Počas aktivity sa deti 
nechichotali a nerobilo im žiadne ťažkosti rozprávať sa o množstve rodinných vzťahov, ktoré bolo 
možné rozlúštiť na jednotlivých obrázkoch. 

Z aktivity sme mali veľmi 
dobrý pocit a nikto, kto sa 
jej zúčastnil, sa nesťažoval. 
Jej využívanie sa učiteľom 
zdalo byť veľmi jednoduché 
a deti sa debát zúčastňovali 
bez váhania alebo ťažkostí. 
V aktivite sme pokračovali 
so šiestakmi, ktorí sa tiež 
zúčastnili zisťovania, a tak 
teraz aj ďalšie ročníky dané 
knižky čítajú. 

Zisťovanie zopakujeme opäť 
o šesť mesiacov, aby sme 
zistili, či je zmena pretrváva.

Britská mestská 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Všetci sa podobajú (jedna skupina priradila dieťa vždy 
k tomu rodičovi, ktorý mal rovnakú farbu pleti).

Sú to lesby alebo sestry alebo priateľky; priateľky alebo 
sestry; sú to dvojičky; je to ich svadba; práve sa vzali 
a vyzerajú, že sa ľúbia; mohli by byť gejmi; sú to lesby; 
to sú dve mamy; mohla by to byť macocha; mohli by to 
byť lesby; práve boli na svadbe, lebo sú pekne oblečené 
a upravené.

Mama a dcéra; nevadí, že sú len ony dve; babička; 
pochádzajú z toho istého miesta; to je jej starká.

Mohli by to byť gejovia a adoptovali si dieťa; sú to 
bratia alebo priatelia, alebo by mohli byť gejovia; je to 
pár; je to gejský pár.

Vyzerajú rovnako; sú spolu; milujú sa; pravdepodobne 
sú, lebo mama je tmavá a otec svetlý a deti sú niečo 
medzi tým; mohli by to byť len priatelia; ako sa našli, 
keď pochádzajú z rozličných krajín?; sú zosobášení; 
mama má kučeravé vlasy a dievčatá majú kučeravé 
vlasy, takže sú určite príbuzní; nie je to rodina, lebo 
majú odlišnú farbu kože – jeden je biely a jeden čierny.

Mohli by byť priateľky; teta; mohli by byť mama 
a dcéra; mohli by byť vydaté, lebo boli na vysokej škole 
najlepšími priateľkami; mohli by byť sesternice; sú 
priateľky; sú najlepšie priateľky; mama a dcéra alebo 
priatelia; mohli by byť susedky.

Nemajú mamu; mohli by byť rozvedení – ako by mohli 
byť rodina, keď sú rozvedení?; nie, je to určite rodina, sú 
svorne spolu, tak to musí byť rodina; nie úplná rodina; 
mama je vnútri a varí; mama robila tú fotku.

Sú to dvaja priatelia; mohli by byť zosobášení? – nie, 
lebo dvaja chlapci nemôžu mať deti: mohol by to byť 
strýko; možno mama tam práve nie je; sú to gejovia 
(nasledovalo chichotanie); možno mama nie je na 
obrázku, možno zomrela; sú to bratia; mohli by byť 
susedia.

rodina, v ktorej 
partneri/rodičia 
majú rozličný 
pôvod

rodina, v ktorej 
partneri/rodičia 
majú rozličný 
pôvod

lesbický pár

lesbický pár

rodina osame- 
lého rodiča 

rodina osame- 
lého rodiča 

dvaja otcovia 
s deťmi

dvaja otcovia 
s deťmi
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Čo píšu v novinách?
 45 minút   12 – 19 rokov ROZMANITOSť • ROVNOSť • ĽUDSKÉ PRáVA

Ciele  
•	 Zistiť, do akej miery si žiaci spájajú negatívne správy v médiách s menšinami a ľuďmi inej kultúry.

Metódy  
rozbor krátkych textov, kreatívne písanie

Pomôcky 
kartičky s novinovými titulkami, pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Rozdeľte žiakov na menšie skupiny a do každej rozdajte kartičky s novinovými titulkami  

a pracovný list so základnými novinárskymi otázkami. 
2. Požiadajte skupiny, aby si prečítali všetky titulky a vybrali z nich ten, ktorý ich najviac zaujal a pri 

ktorom by dokázali zodpovedať základné novinárske otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo? 
3. Keď si skupiny titulok vyberú, vyzvite ich, aby využili svoje znalosti a skúsenosti a spoločne 

diskutovali, aké sú najpravdepodobnejšie odpovede na uvedené otázky. Svoje odpovede 
následne zapíšu do pracovného listu. Nemali by to byť jednoslovné odpovede, ale najpresnejšie 
opisy konkrétnych osôb, miest či okolností.

4. Následne žiakov požiadajte, aby na základe vybraného titulku spoločne napísali podobný 
článok, ako si môžeme prečítať v ozajstných novinách. Článok by mal mať aspoň desať viet 
a obsahovať odpovede na všetky novinárske otázky. Žiaci si text najprv môžu napísať na 
nečisto a až jeho hotovú podobu prepísať do pracovného listu.

Variácie:
• Aktivitu možno zadať aj ako individuálnu prácu, vďaka čomu budete môcť porovnať podobnosti 

a rozdiely medzi žiakmi vo vnímaní rovnakého titulku. 
• Aktivitu možno realizovať aj s jediným titulkom, s ktorým budú pracovať všetky skupiny. Vďaka 

tomu budete môcť porovnať články vytvorené pod tým istým titulkom.
• Zadanie môžete ešte viac spresniť a žiakov požiadať, aby v článku uviedli napríklad vek, 

pohlavie, vzdelanie, profesiu, či kultúrnu alebo etnickú príslušnosť hlavných aktérov.
• Žiakov môžete požiadať, aby okrem napísania článku navrhli aj ilustračnú fotografiu, ktorá by 

ho vhodne dopĺňala. V takom prípade by mali opísať, čo presne fotografia znázorňuje. 
• Na záver aktivity môžete žiakom rozdať pôvodné články, aby si ich porovnali so svojimi textami.
• V aktivite môžete použiť aj titulky k aktuálnejším článkom – v súčasnosti vám ich hľadanie 

nezaberie veľa času. Vyberte také, ktoré podnecujú asociatívne myslenie a predstavivosť.
Články pod nimi by mali obsahovať prekvapivý moment, ktorý z titulku nemožno priamo vyčítať.

Výstupy  
vyplnené pracovné listy

Analýza zistení
•	 Ak ste žiakom dali na výber viac titulkov, spočítajte, koľkokrát boli jednotlivé titulky vybrané. 

Na základe toho možno vidieť, ktoré titulky najľahšie evokujú konkrétne situácie, postavy či 
okolnosti z bežného života. 

•	 Zosumarizujte odpovede na jednotlivé novinárske otázky k vybraným titulkom a vyhodnoťte, 
do akej miery sa v odpovediach na štyri z nich (Kto? Čo? Ako? Prečo?) objavujú tvrdenia 
o konkrétnych sociálnych skupinách či národnostných menšinách, prípadne aj o ľuďoch určitého 
veku, sociálneho postavenia či profesie. 

•	 Vypíšte si použité pomenovania, prívlastky a opisy konania rôznych aktérov a roztrieďte ich na 
pozitívne, neutrálne a negatívne ladené. Špecificky sa môžete zamerať na to, či články týchto 
aktérov prezentujú ako jednotlivcov alebo ako príslušníkov konkrétnych skupín. 

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 hlbšie preskúmať, z akých zdrojov žiaci čerpajú informácie o javoch, ktoré opísali vo svojich 

článkoch, prípadne či s nimi majú osobnú skúsenosť;
•	 pracovať s príbehmi reálnych ľudí, ktorí patria k vybraným skupinám a nekonajú tak, ako opísali 

žiaci vo svojich článkoch;
•	 analyzovať celé novinové články a spolu so žiakmi v nich identifikovať pozitívne, neutrálne 

a negatívne opisy konkrétnych ľudí či skupín a oddeľovať fakty od názorov;
•	 rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, napr.:

•	 formulovať tvrdenia alebo opisy situácií rôznymi spôsobmi (napr. neutrálne, expresívne, 
faktograficky, opisne, vyprávačsky, vecne, emocionálne a pod.);

•	 identifikovať štylistickú „príznakovosť“ či emocionálny náboj rôznych slov a slovných spojení;
•	 diskutovať o vplyve rôznych spôsobov vyjadrovania na prijímateľov správ (čitateľov, 

poslucháčov, divákov), na úroveň ich poznania aj emocionálne prežívanie.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Ak chcete zistiť, do akej miery sa u žiakov zmenilo nazeranie na určitú menšinu, skupinu ľudí 

alebo konkrétny jav, použite rovnaké titulky. Vďaka tomu budete môcť porovnať odpovede  
na novinárske otázky aj napísané články z oboch zisťovaní. 

•	 Ak sa chcete zamerať na mieru rozvinutia kritického myslenia vo všeobecnosti, môžete zadať 
aj iné titulky a počas záverečného zisťovania si zaznamenávať aj priebeh diskusií v skupinách, 
vyslovené otázky a použité argumenty. 

Analýza dopadu
•	 Ak sa rozhodnete použiť rovnaké titulky a žiakom z nich dať opäť na výber, môžete porovnať, 

koľkokrát boli jednotlivé titulky vybrané. 
•	 Porovnajte, ako často sa vo vytvorených novinových článkoch opisujú jednotlivci a celé skupiny 

ľudí, ktoré ste sledovali aj pri úvodnom zisťovaní. 
•	 Porovnajte početnosť pozitívnych, neutrálnych a negatívnych pomenovaní, prívlastkov a opisov 

konkrétnych aktérov.
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1. Chcel kradnúť v dome, pristihol ho majiteľ

2. Na košickom policajnom riaditeľstve tiekla krv

3. Existuje dostatočne vysoký trest? Muž nakazil 16 ľudí vírusom HIV

4. V centre bratislavy žijú ako dobytok

Titulky k novinovým článkom pre žiakov

Vysvetlivky k novinovým titulkom pre učiteľov
1. Chcel kradnúť v dome, pristihol ho majiteľ1

 Titulok vystihuje obsah reálneho článku, z ktorého sa čitateľ nedozvie identitu páchateľa. 
Článok bol vybraný kvôli stereotypnému prisudzovaniu podobných činov bezdomovcom či 
Rómom, čo v tomto prípade nebolo nijako preukázané.

2. Na košickom policajnom riaditeľstve tiekla krv2

 Titulok evokuje násilie na policajnej stanici, aj keď v skutočnosti informuje o darovaní krvi 
pracovníkmi policajného oddelenia. Článok bol vybraný kvôli použitiu ustáleného slovného 
zvratu v odlišnom, zavádzajúcom význame.

3. Existuje dostatočne vysoký trest? Muž nakazil 16 ľudí vírusom HIV3

 Titulok evokuje nakazenie vírusom homosexuálom, aj keď v skutočnosti ľudí nakazil liečiteľ 
infikovanou injekčnou ihlou. Článok bol vybraný kvôli pravdepodobnej asociácii s konkrétnou 
skupinou ľudí.

4. V centre Bratislavy žijú ako dobytok4

 Titulok expresívne opisuje životné podmienky ľudí po odstavení od energií v konkrétnom 
obytnom dome. Článok bol vybraný kvôli očakávanej asociácii s konkrétnymi, negatívne 
vnímanými skupinami ľudí.

Zdroje
1 MIKUŠ, J. 2014. Chcel kradnúť v dome, pristihol ho majiteľ. Sme.sk [online]. [17.4.2014].  

http://novohrad.sme.sk/c/7174056/chcel-kradnut-v-dome-pristihol-ho-majitel.html.
2 Na košickom policajnom riaditeľstve tiekla krv. Topky.sk. [online]. [8.4.2014].  

http://www.topky.sk/cl/10/1389737/Na-kosickom-policajnom-riaditelstve-tiekla-krv.
3 Existuje dostatočne vysoký trest? Muž nakazil 16 ľudí vírusom HIV. Topky.sk. [online]. [22.3.2013].  

http://www.topky.sk/cl/11/1344194/Existuje-dostatocne-vysoky-trest--Muz-nakazil-16-ludi-virusom-HIV.
4 ŽGRAVČÁKOVÁ, E. 2014. V centre Bratislavy žijú ako dobytok. Pravda.sk [online]. [16.2.2014].  

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/308766-v-centre-bratislavy-ziju-ako-dobytok.

PRACOVNÝ LIST: Čo píšu v novinách?
1. Názov článku

2. Názov článku

3. Názov článku

4. Názov článku
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Čo robí domov domovom?
 45 minút   8 – 14 rokov SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť • ĽUDSKÉ PRáVA •  

UDRŽATEĽNOSť • ROZMANITOSť

Ciele  
•	 Zistiť, aké kritériá a potreby sú pre žiakov dôležité pri vnímaní domova.
•	 Zistiť, aké sú postoje žiakov k rôznym typom domovov a k potrebám iných ľudí.

Metódy  
práca s fotografiami a pracovnými listami

Pomôcky 
dva pracovné listy pre každého žiaka, séria fotografií s rôznymi príbytkami, séria fotografií 
s domácim zariadením, dataprojektor

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Na úvod žiakom premietnite fotografie jednotlivých stavieb/domovov, prípadne ich vytlačené 

umiestnite na dobre viditeľnom mieste a vysvetlite im, že dnes sa budete rozprávať o domove. 
Pri menších deťoch sa môžete pýtať na ich domov, byt, detskú izbu, aby ste ich uviedli do témy.

2. Rozdajte každému žiakovi pracovný list. Postupne môžete premietať fotografie alebo vyzvať 
žiakov, aby sa pozreli na fotografie umiestnené v triede. Úlohou žiakov bude odpovedať na 
otázku Je to domov?  pri každej fotografii. Zdôraznite, aby sa vyjadrili ku všetkým možnostiam 
a aby svoj výber vždy zdôvodnili. Keď všetci žiaci vyplnia pracovné listy, vyzbierajte ich.

3. V druhej časti aktivity rozdeľte žiakov do dvojíc a každej rozdajte sériu obrázkov vecí a osôb. 
Vyzvite žiakov, aby vybrali 9 obrázkov, ktoré znázorňujú, čo pre nich tvorí domov. Do zázna- 
mového hárku si poznačte, koľkokrát bola každá vec vybraná.

4. Požiadajte dvojice, aby zdôvodnili svoj výber. Argumenty zaznamenajte.

Variácie:
•	 Realizovať druhú časť aktivity je možné aj individuálne, každý žiak pracuje so svojím záznamovým 

hárkom.
•	 V prvej časti aktivity môžete namiesto práce s pracovným listom využiť hlasovanie o jednot-

livých domovoch. V tomto prípade je však potrebná dlhšia diskusia so žiakmi, aby uviedli všetky 
dôvody svojho rozhodnutia.

•	 Vybraných 9 priorít môžu dvojice usporiadať do diamantového tvaru podľa dôležitosti, prípadne 
ich môžu umiestniť do kruhového terča postupne od nevyhnutných potrieb umiestnených 
v strede po bezvýznamné na okraji (pozri aktivitu Čo vytvára dobrú komunitu?).

•	 Žiakom môžete namiesto kartičiek s obrázkami rozdať kartičky so slovným opisom jednotlivých 
stavieb a inštitúcií.

Napíšte krátky novinový článok, v ktorom využijete odpovede na základné 
novinárske otázky.
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 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity
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•	 Alternatívou pre druhú časť aktivity je rozdanie prázdnych kartičiek. V tomto prípade pracujte 
s dvojicami, prípadne trojicami žiakov. Rozdajte každej skupine 10 kartičiek, na ktoré majú 
napísať, čo pre nich robí domov domovom. Do záznamového hárku si potom poznačíte výskyt 
jednotlivých potrieb.

Výstupy
vyplnené pracovné listy, fotodokumentácia kartičiek v tvare diamantu, záznamové hárky z diskusií

Analýza zistení
•	 Vyhodnoťte, aké miesta žiaci považujú či nepovažujú za domov. Sledujte, ako žiaci hodnotia 

jednotlivé príbytky podľa rôznych kritérií – napr. či považujú za domov len miesto, ktoré je 
upravené, alebo v ňom žijú len samotné rodiny. 

•	 Venujte pozornosť argumentom, ktorými svoje voľby zdôvodňujú. V prvej časti je dôležité 
zaznamenať predstavy, ktoré majú o jednotlivých miestach. Je dôležité analyzovať, aké kritériá 
určujú ich postoj k jednotlivým miestam. 

•	 V druhej časti aktivity si pri vyhodnocovaní všímajte kritériá, na základe ktorých žiaci hodnotia 
jednotlivé potreby (veci či osoby). Aspekty, ktoré žiaci uvedú ako dôležité pre domov, rozdeľte 
do kategórií podľa pyramídy potrieb – základné potreby (spánok, potrava, pitie, hygiena, teplo), 
potreby bezpečia a istoty (fyzický pocit bezpečnosti), sociálne potreby ako napríklad potreba 
spolupatričnosti (ľudia, rodina, priatelia, susedia), estetické a vzdelávacie potreby (knihy, 
počítač, televízia, kvety, obrazy), potreby sebarealizácie (hry, hračky). 

Tipy na ďalšie aktivity
Ak analýza ukáže, že žiaci vnímajú pojem domov len z pohľadu ich vlastného komfortu môžete:
•	 realizovať aktivity, ktoré rozvíjajú empatiu k rozdielnych životným situáciám a potrebám rôznych ľudí;
•	 reflektovať subjektívne vnímanie pojmu domov.

Ak analýza ukáže nižšiu citlivosť voči ľuďom v núdzi, môžete:
•	 diskutovať o tom, že nie každý má domov, v ktorom má pocit bezpečia, prístup k pitnej vode, 

dostatok priestoru a podobne.

V druhej časti aktivity môžete:
•	 diskutovať o jednotlivých potrebách detí a dôležitých aspektov pre domov;
•	 pracovať s príbehmi detí, ktoré nemajú uspokojené základné potreby v pyramíde potrieb.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať 

rôzne typy domovov.
•	 V druhej časti aktivity môžete rozdať žiakom 9 prázdnych kartičiek a vyzvať ich, aby napísali  

9 vecí/aspektov, ktoré sú pre nich dôležité pre pocit domova.

Analýza dopadu
•	 Pri analýze sledujte najmä zdôvodnenia žiakov. Porovnajte, či si viac alebo menej všímajú 

rozmanité aspekty, ktoré tvoria domov. 
•	 Zamerajte sa na zvýšenú resp. zníženú citlivosť voči potrebám či rozdielnym sociálnym 

situáciám rôznych ľudí.
•	 Pri analýze druhej časti aktivity porovnajte výskyt potrieb v jednotlivých kategóriách. Zamerajte 

sa na posuny v základných kategóriách pyramídy potrieb.

PRACOVNÝ LIST: Čo robí domov domovom? 

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 6

Fotografia 7

Fotografia 8

Fotografia 9

Prečo to je/nie je domov?Obrázok Je to domov?
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PRACOVNÝ LIST: Čo robí domov domovom? 

Vodovodný kohútik

Jedlo

Posteľ

WC

Radiátor

Lampa

Dvere

Kľúče

Knihy

Počítač

Televízia

Susedia

Rodina

Priatelia

Mobilný telefón

Obrazy

Kvety

Potreby na maľovanie

Stolné hry

Hračky

Záhrada

Prečo potrebuješ doma práve toto?Obrázok Počet
Česká základná škola
PRíPADOVá ŠTÚDIA

Učím na základnej škole s 350 žiakmi a žiačkami. Väčšina z nich pochádza z dedín a malých miest, kde 
veľmi neprichádzajú do kontaktu s ľuďmi iného sociálneho zázemia. Aktivitu som vybrala pre žiakov 
prvého ročníka, aby som zistila, či rozumejú princípu, že to, čo považujeme za domov, môže byť veľmi 
rôznorodé. Dúfala som, že získajú viac porozumenia o sociokultúrnych rozdieloch a uvedomia si, že aj 
odlišné prostredie môže napĺňať ľudské potreby (prístup k vode a potravinám, bezpečie).

Úvodné zisťovanie 

Na evokáciu témy som žiakov požiadala, aby si spomenuli na pocity, ktoré mali, keď sa vracali 
z exkurzie. Zámerne som sa ich pýtala na veci, na ktoré sa pri návrate najviac tešili. Tými boli 
rodičia, brat, pes, posteľ, chladnička, TV, čistá voda a teplo. Rovnako som chcela, aby pouvažovali, 
čo je pre nich najdôležitejšie pre pocit domova, pričom sa zhodli predovšetkým na tom, že je to 
miesto, „kde sa máme radi, kde nás ľudia majú radi“. Následne som ich požiadala, aby si pozreli 
fotky a rozhodli sa, či je na nich domov. Svoj názor mali vyjadriť na škále áno, nie, neviem. Počas 
diskusie potom mali svoje rozhodnutie zdôvodniť a vysvetliť, ktoré charakteristiky sú prítomné 
alebo chýbajú pri jednotlivých typoch domovov.

Žiaci sa zhodli na základných atribútoch domova, ako sú rodinné vzťahy, bezpečnosť, súkromie, 
sloboda (odísť kedykoľvek), teplo, svetlo, voda, čistota. Ak predtým reflektovali najmä svoje 
vlastné potreby, teraz vzali do úvahy rôzne životné situácie. Pri väzení uvažovali o možnostiach 
bývania pre bezdomovcov počas zimy. Niektoré situácie považovali za také dôležité, že boli 
ochotní obmedziť slobodu v prospech zabezpečenia základných potrieb ako voda, jedlo a teplo. 
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V utečeneckom tábore 
ignorovali plot a sústre-
dili sa na praktické veci 
– čistotu, jedlo a vodu 
a možnosť byť spolu 
s rodinou. V prípade 
bezdomovca a jeho 
prístrešku poznamenali, 
že „je to jediný domov, 
ktorý má“, čo poukazo-
valo na uvedomenie si 
obmedzených možností 
a sociálnej izolácie. Pri 
slumoch žiaci hovorili o 
zníženom pocite bezpe-
čia, no na druhej stra-
ne zdôraznili možnosť 

intenzívnejšieho komunitného života a vzťahov. Rovnako však obyvateľov slumov považovali za 
znevýhodnených v porovnaní s ľuďmi žijúcimi v mestskej zóne a s dobrými vyhliadkami na pracovné 
uplatnenie, prístup k jedlu a pitnej vode. Žiaci si nevedeli predstaviť žiť v slume, ale predpoklada-
li, že je to dostatočné pre tých, ktorí tam reálne žijú („Pre ľudí z Afriky je to dobré, lebo sú na to 
zvyknutí, oni môžu byť spokojní, aj keď je tam špinavo.“). 

Aktivity medzi zisťovaniami

Aktivita dala deťom možnosť prvýkrát sa dozvedieť o slumoch či utečeneckých táboroch. Rozhodla 
som sa zamerať predovšetkým na zvýšenie ich povedomia o komplexných životných situáciách ľudí 
z rôznych častí sveta. Rozprávali sme sa, čo môže byť dôležité pre „domov“ v rôznych krajinách 
a v rámci rôznych sociálnych skupín, v porovnaní s pôvodnými zoznamami žiakov. Postupne si 
uvedomovali, že by mohli žiť aj bez počítača alebo televízie a že tieto veci skôr reprezentujú 
komfort než nevyhnutnosť. Za dôležité považovali dostatok peňazí, posteľ, stôl, toaletu, tečúcu 
vodu, domáce zvieratá a záhradu.

Záverečné zisťovanie

Žiaci sa pri záverečnom zisťovaní rozhodovali medzi šestnástimi atribútmi domova. Žiadne 
podstatné zmeny oproti úvodnému zisťovaniu nenastali v tom, že „domov je tam, kde ma 
ľudia majú radi“. Žiaci aj naďalej zdôrazňovali potrebu dobrých medziľudských vzťahov, ničím 
nepodmienené prijatie človeka jeho rodinou, bezpečnosť a stabilitu. 

Dvaja žiaci zdôraznili peniaze, ktoré považovali za najdôležitejšie pre udržanie „dobrého“ bývania. 
Jeden si vybral televízor ako miesto, „kde sa stretáva celá rodina“. Všetci označili za dôležitú vodu 
a jedlo. Toaleta nebola označená ako príliš dôležitá, keďže žiaci a žiačky ju brali ako samozrejmosť 
a skôr sa sústredili na atribúty poskytujúce bezpečnosť a komfort. 

Pri posudzovaní rôznych typov domovov sa všetci zhodli na rodinnom dome. V prípade slumu bol 
najväčším problémom nedostatok súkromia, bezpečnosti, čistoty prostredia a prístupu k vode 
či jedlu. Panelák bol akceptovateľný pre viac žiakov a žiačok, a to i keď uvažovali o ľuďoch, ktorí 
bývajú v nevyhovujúcich podmienkach. Napriek neatraktívnosti panelákov zvonku totiž môžu byť 
byty podľa žiakov výborne vybavené a poskytovať súkromie. 

Rozdiely medzi úvodným a záverečným zisťovaním

Luxusný jednoposchodový dom s terasou, upraveným 
trávnikom a bazénom.

Jednoduchý príbytok bezdomovca, plastové steny pripevnené 
k stĺpikom, kartón ako dvere, vnútri posteľ a prikrývka, malý stôl, 
naokolo sneh.

Veľký pevný stan so širokou základňou a dverami v strede 
mestskej zóny, sneh naokolo, stan sa zdá mať tepelnú izoláciu.

Drevené prístrešky pre chudobných na brehu rieky v tropickej 
oblasti, posuvné dvere, potrubie (pravdepodobne) s pitnou vodou.

Slum, plechové domy, prímestské prostredie, veľa smetí a špiny.

Utečenecký tábor oplotený priestor, stiesnené podmienky 
v malých stanoch, na prvý pohľad čisté prostredie
(podľa symbolu na stanoch v Turecku).

Väzenská cela, posteľ, kúrenie, umývadlo, oddelená toaleta, mreže.

Panelová zástavba, stovky rovnakých okien a balkónov 
(Petržalka v bratislave).

Detský domov, zvonku oplotená budova s detským ihriskom 
a bazénom na záhrade, zvnútra jedáleň, detské kresby na stenách, 
15 stoličiek.
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5

6

7

8
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12/15

4/4

9/11

8/10

3/6

3/3

3/3

8/12

8

1/0

8/9

1/1

1/1

4/3

7/8

9/10

2

2

0/0

1/1

4/3

4/4

6/6

3/4

1/2

3/1

5

Číslo áNO
úvodné/
záverečné 
zisťovanie

NIE
úvodné/
záverečné 
zisťovanie

NEVIEM
úvodné/
záverečné 
zisťovanie

Fotografia
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Deti si vyberali jeden dom spomedzi niekoľkých fotografií, mal predstavovať podľa nich najlepší 
domov. Vyberali si domy najmä podľa veľkosti alebo nákladov/ceny (veľký dom s bazénom si 
vybrali dvanásti). Rozmýšľali skôr o umiestnení domu, ale nie o jeho vplyve na prírodné prostredie. 
Hovorili o miestach, kde sa dá plávať alebo učiť, ale nespomenuli priateľov či rodinu. O tom, čo 
robí z domova domov sa veľmi nediskutovalo, deti jednoducho rozmýšľali len o príbytku. 

Záverečné zisťovanie

Detí sme sa pýtali, bez akých dvoch vecí z ich domova si nevedia svoj život predstaviť. Všetky 
skupiny bez váhania označili členov rodiny za ich absolútnu prioritu, pričom zdôrazňovali najmä 
starostlivosť a pocit bezpečia, ktoré im ich rodiny poskytujú. Druhou najčastejšie spomenutou 
vecou bolo jedlo. Deti si pozreli príbeh o deťoch, ktoré namiesto chodenia do školy pomáhali 
rodičom na trhu a rozprávali sa o tom, ako by sa cítili, keby sa to týkalo ich. Jedno z detí 
povedalo, že väčšina vecí na zozname sa dá kúpiť. Niektoré deti si nevedeli predstaviť, že by doma 
nemali toaletu. Jedno dieťa si myslelo, že keby na dome neboli dvere, všetky veci by im ukradli.

Deti rozmýšľali kritickejšie, boli ochotné zmeniť svoj názor a pozrieť sa na vec z inej strany. 
Nad úlohou a v diskusii strávili množstvo času. Počas druhej časti sme žiakom rozdali obrázky 
s rozličnými typmi obydlí. Pýtali sme sa ich, či sú to podľa nich dobré domovy. Z odpovedí sme 
zostavili nasledujúcu tabuľku:

5

1 4

2 2

4

1

10

Domov Prečo áno? Prečo áno?áno
(počet 
skupín)

nie
(počet 
skupín)

Možno

Praktický. 
Vyzerá milo,  
víta celú rodinu. 
Záhrada je dobrá kvôli 
čerstvému vzduchu a 
hraniu sa s kamarátmi. Je 
to váš bežný rodinný dom.

Stiesnený.
Keby jeden z nich ochorel, 
 ochorela by celá rodina.
Je mi smutno pri 
predstave, že stále 
niekam odchádzajú.
Poznám jednu Rómku  
a je veľmi milá.

Žiadna hygiena.
Nevidíte svoju rodinu.
Stiesnené.
Osamelé.
Strašidelné miesto.
Vyzerá fádne.

Je to len prázdninový 
dom, asi nebude vnútri 
veľmi pekný.
Žiadna láska.
Vnútri nie je ani jedna  
z mojich vecí.
Príliš veľa.
V poriadku, na týždeň či 
dva.

Vyzerá útulne.
Sú radi, keď môžu byť s 
celou rodinou.

Pekné.
bazén, plávanie 
s priateľmi.

Dom v radovej zástavbe 

Karavan

Väzenská cela

Prázdninová vila 
s bazénom
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Dom na 
strome

Dom  
s bazénom

Veľký indický 
ružový dom

Vidiecky dom/
drevenica

Dom na vode/ 
hausbót

Dúpä v zemi / 
blate

Dom v/na 
rieke

Dom pod 
kopcom

pestovanie húb 
na  streche,
pekne v kopcoch

Chata

Celkom 14

39

7

19

5

14

3

8

6

16

1

3

Byt

palmy blízko 
mora (2)

voľná príroda
čerstvý vzduch

ľahko 
vykurovateľný

ostatné nevy- 
zerajú tak 
domácky ako 
toto

noblesný,
luxusný

noblesný,
luxusný

šetriť 
peniaze

vonkajší 
bazén (2)

pekný

veľký (4)

veľký (3)

plávanie (3)

učiť sa nové 
veci

mám rád 
rieky

horúco  
na slnku (2)
španielsky 
pokoj /siesta

v divočine som rád hore 2

12

6

1

1

1

2

2

0

0

Typ domova Rozmer Početestetika Vzťahuje sa 
na osobu, 
rodinu 
a komunitu

Diskusia 
o téme 
dom verzus 
domov

náklady/
cena

Udržateľnosť/
etika/
prostredie/
spiritualita

Našu základnú školu navštevuje 95 detí a je menšia ako bežné školy na vidieku. Podiel detí so 
špeciálnymi potrebami je taktiež nižší ako inde, rovnako ako detí s nárokom na obedy zadarmo. 
Žiaci majú zväčša britský väčšinový pôvod. 

Podujali sme sa urobiť úvodné zisťovanie, v ktorom sa žiaci sústredili na Keňu a vyjadrovali svoje 
postoje k ľuďom, ktorí tam žijú. Zaujímali sme sa najmä o vnímanie domova a komunity, ktoré 
predstavovali aj hlavnú tému následných aktivít.

Úvodné zisťovanie

Britská vidiecka 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

%
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Čo vytvára dobrú komunitu?
 45 minút   10–19 rokov SOCIáLNA SÚDRŽNOSť • UDRŽATEĽNOSť • 

ROZMANITOSť

bezvýznamné

nepodstatné

nahraditeľné

dôležité

nevyhnutné

Ciele  
•	 Zistiť, čo žiaci považujú za dôležité vo svojom okolí a do akej miery pri tom zohľadňujú potreby 

iných ľudí.

Metódy  
práca v skupinách, argumentácia, diskusia

Pomôcky 
veľké hárky papiera pre každú skupinu, záznamový hárok, fazuľky na hlasovanie, séria obrázkov 
zobrazujúcich rôzne inštitúcie a verejné priestory.

Postup (úvodné zisťovanie)

Metóda A
1. Rozdeľte žiakov do menších skupín. Každej dajte sériu obrázkov, na ktorých sú napríklad 

autobusová zastávka, križovatka, policajná stanica, kancelárska budova, nákupné stredisko,   
reštaurácia, malý obchod, nemocnica, lekáreň, knižnica, škola, rodinné domy, sídlisko, kostol, 
ihrisko, park, športovisko, galéria, záhrada (fotografie môžete ľubovoľne obmeniť).

2. Každá skupina dostane papier formátu A2 so zakreslenou kruhovou schémou a nápismi: 
nevyhnutné, kľúčové, dôležité, nahraditeľné, nepodstatné a bezvýznamné súčasti komunity. 

 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity
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Odpovede žiakov boli rovnomernejšie rozdelené a tentoraz bol rozsah zdôvodnení väčší. 
Dôležitejšími pri rozhodovaní sa stali aj diskusie o dome a domove. Pomerne často skupiny videli 
obe strany mince a diskutovali o kladoch aj záporoch každého typu bývania. 

3

4

2

1

Domov

Domov Rozmer náklady/
cena

estetika Vzťahuje sa 
na osobu, 
rodinu 
a komunitu

Diskusia 
o téme 
dom verzus 
domov

Udržateľnosť/
etika/
prostredie/
spiritualita

Prečo áno? Prečo áno?áno
(počet 
skupín)

nie
(počet 
skupín)

Možno

Majú dôležitých ľudí pri 
sebe, v bezpečí mimo 
vojny.
Majú zabezpečené, čo 
potrebujú.
Strecha nad hlavou a čistá 
voda sú dôležité.
Spravili z toho ten najlepší 
domov, aký vedia.

Je to šťastný domov, 
útulný, pozývajúci.
Je vhodný do horúceho 
podnebia. Dobré vetranie.
Starý dom musí mať  
v sebe veľa spomienok.

Vyzerá to dosť smutno.
Musí im chýbať domov.
Všetci sú schúlení pri sebe 
a túlia sa.

Nerozumiem, prečo si  
z nového domu neurobia 
svoj domov.
Tento vyzerá trochu 
opotrebovane.

Utečenecký tábor

Dom na borneu 

Radová  
zástavba 2

2

3

3

3

6

19

26

-13

1

2

4

2

7

10

+3

1

2

3

4

-+1

1

2

3

2

1

3

12

16

+4

2

2

2

2

3

2

13

18

+5

1

3

4

6

6

20

27

+25

Prázdninový 
dom

Utečenecký 
tábor

Dom na 
borneu

Väzenská cela

Celkom

Zmena

%

Karavan
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Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 zaradiť aktivity alebo príbehy, vďaka ktorým budú môcť žiaci preskúmať rozmanitosť svojich 

susedstiev a komunít; 
•	 identifikovať očakávania a životné potreby rôznych ľudí žijúcich v našom okolí a mieru ich 

napĺňania;
•	 preskúmať dôsledky uspokojovania rôznych potrieb na životné prostredie;
•	 diskutovať o možnostiach aktívne ovplyvňovať dianie či rozhodovanie v susedstvách, 

komunitách a obciach.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete postupovať rovnako ako pri úvodnom zisťovaní, prípadne využiť 

druhú z opísaných metód. So staršími žiakmi môžete pracovať aj bez obrázkov a za úlohu im 
zadať spísanie dôležitých súčastí komunity na samostatné lístky. 

•	 Ak budete pracovať s obrázkami, môžete ich obmeniť (napr. obrázkami z iného mesta). Dbajte 
však na to, aby na nich boli znázornené rovnaké typy objektov, priestorov a služieb ako pri 
úvodnom zisťovaní.

Analýza dopadu
•	 Porovnajte schémy alebo rebríčky v tých kategóriách, ktoré ste si vytvorili po úvodnom 

zisťovaní a na ktoré ste sa zamerali v následných aktivitách. Aj na základe záznamov z diskusií 
môžete posúdiť, či sa napr. zvýšilo povedomie žiakov o potrebách rôznych ľudí v okolí, či žiaci 
viac zohľadňujú ochranu životného prostredia pri uspokojovaní lokálnych potrieb a podobne. 
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3. Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad otázkou Čo vytvára dobrú komunitu?. Komunita v tomto 
prípade znamená prostredie, v ktorom žijem, teda štvrť, sídlisko, obec. 

4. Žiaci majú za úlohu umiestniť jednotlivé obrázky do schémy podľa toho, akú dôležitosť im prikladajú.
5. Po skončení práce žiakom povedzte, že ak sú niektoré obrázky na mieste, s ktorým nesúhlasia 

(napríklad v strede ako „nevyhnutné“), obrázok majú otočiť tak, aby nikto nevidel, čo je na ňom.
6. Následne žiakov vyzvite, aby obrátené obrázky jeden po druhom otáčali. Pri každom majú dvaja 

členovia skupiny – ten, kto obrázok pôvodne umiestnil a ten, kto ho otočil – svoje rozhodnutie 
vysvetliť. Dôvody si zaznamenajte.

Metóda B
1. Na tabuľu napíšte otázku: Čo vytvára dobrú komunitu? a po celej triede rozložte iba jeden 

súbor obrázkov.
2. Každý žiak dostane 5 fazuliek, ktoré má položiť k tomu obrázku, ktorý preňho znázorňuje 

najdôležitejšie miesta pri svojom bydlisku. Fazuľky možno priradiť k piatim rozličným obrázkom 
alebo aj viac fazuliek k niekoľkým obrázkom či len k jednému. 

3. Upriamte pozornosť žiakov na otázku na tabuli a požiadajte ich, aby nad odpoveďou chvíľu 
porozmýšľali. Následne diskutujte o ich výbere a zaznamenajte si dôvody, pre ktoré sú niektoré 
veci dôležitejšie ako iné.

Variácie:
•	 Rozdajte žiakom prázdne lístky namiesto obrázkov a požiadajte ich, aby na ne napísali  miesta, 

budovy alebo služby, ktoré považujú za dôležité súčasti komunity (priestoru, v ktorom žijú). 
Následne ich vyzvite, aby lístky zoradili do schémy podľa metódy A, prípadne o nich hlasovali 
podľa metódy B. 

 
Výstupy
schémy s obrázkami alebo samostatné obrázky s fazuľkami, záznamové hárky z diskusií

Analýza zistení

Metóda A
1. Jednotlivým kruhom môžete priradiť bodové hodnoty od 0 (bezvýznamné) po 6 (nevyhnutné). 

K jednotlivým obrázkom priraďte body z každej vytvorenej schémy a zostavte si rebríček 
najdôležitejších súčastí komunity za celú triedu.

2. Porovnajte zistenia so zdôvodneniami, ktoré ste si zapísali počas diskusie. Zamerať sa môžete 
na to, či žiakmi označené najdôležitejšie časti komunity slúžia skôr na osobný úžitok alebo 
sú prospešné pre širokú verejnosť. Taktiež sa môžete pozrieť na to, či žiaci vo svojom výbere 
prihliadali na potreby rôznych ľudí alebo rodín, prípadne či sú medzi dôležitými súčasťami 
komunity aj služby pre zraniteľné skupiny alebo menšiny.

Metóda B
1. Spočítajte fazuľky pri jednotlivých obrázkoch a zostavte si rebríček najdôležitejších súčastí 

komunity za celú triedu.
2. Obrázky si môžete rozdeliť do rôznych kategórií, napr. doprava (autobus, križovatka), verejná 

správa a poriadok (miestny úrad, polícia), služby (nákupné centrum, reštaurácia), zdravotná 
starostlivosť (nemocnica, lekáreň), vzdelávanie (knižnica, škola), bývanie (rodinné domy, 
sídlisko), náboženstvo (kostol, mešita, synagóga), oddych a šport (park, ihrisko, les), kultúra 
(kino, galéria, divadlo) a podobne.

3. Jednotlivé kategórie si zaznačte do rebríčka a posúďte, ktoré z nich sú žiakmi vnímané ako 
dôležité a ktoré sú pre nich nepodstatné. Zamerať sa môžete na to, či výber dôležitých súčastí 
komunity odzrkadľuje iba potreby žiakov alebo aj iných ľudí, či popri dostupnosti rôznych 
služieb zohľadňujú aj fyzické či prírodné prostredie, či preferujú malé miestne služby alebo 
služby poskytované veľkými obchodnými reťazcami a podobne. 
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Prečo sú ľudia chudobní?
 10–30 minút   12–19 rokov SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť • GLObáLNA  

PREVIAZANOSť • ĽUDSKÉ PRáVA

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k príčinám chudoby.

Metódy  
hlasovanie, riadená diskusia

Pomôcky 
2 fazuľky (prípadne koráliky alebo iné drobné predmety) pre každého žiaka, kartičky s príčinami
chudoby, otázka Prečo sú ľudia chudobní? napísaná na tabuli alebo hárku papiera

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Na viditeľné miesto napíšte otázku Prečo sú ľudia chudobní? Rozdajte žiakom po dve fazuľky 

a do priestoru umiestnite kartičky s rozličnými príčinami chudoby.
2. Vyzvite žiakov, aby sa nad otázkou zamysleli a prečítali si informácie o možných príčinách chudoby.
3. Svoje fazuľky môžu priradiť k príčine, ktorá podľa nich najviac vystihuje realitu. Ak sú o tom 

silno presvedčení, môžu obe fazuľky dať k jedinej príčine. Ak sa im pozdáva aj iná odpoveď, 
môžu svoje fazuľky priradiť k dvom príčinám. 

4. Spoločne zrátajte počet fazuliek pri každej príčine a vytvorte si rebríček.
5. Žiakov sa opýtajte, prečo je konkrétna príčina na prvom mieste a prečo sú ostatné príčiny 

menej dôležité alebo menej pravdivé.

Variácie:
• Príčiny chudoby môžete upravovať a dopĺňať podľa potreby a s ohľadom na skupinu žiakov. 

Nemalo by ich však byť menej než 5 a viac než 10.
• Aktivitu môžete rozšíriť a z rebríčka odvodzovať reťazce príčin. Vyberte si napríklad najčastejšie 

označenú príčinu a opakovane sa pýtajte otázku Prečo? alebo Prečo je to tak?. Vyslovené 
dôvody si zaznamenávajte.

• Žiakov môžete rozdeliť na dve skupiny, pričom jedna sa zaoberá príčinami chudoby v konkrétnej 
africkej alebo latinskoamerickej krajine a druhá na Slovensku. Vytvorené rebríčky alebo reťazce 
príčin si potom môžete porovnať.

Výstupy  
rebríček príčin chudoby, zaznamenané argumenty, reťazce príčin chudoby

Analýza zistení
•	 Rebríček príčin môže ukázať jasnú prevahu jedinej príčiny chudoby, prípadne iba niekoľkých 

vybraných príčin. 
•	 Príčiny si roztrieďte na „individuálne“ a „systémové“, t. j. či je chudoba viac dôsledkom konania 

jednotlivca alebo skôr dôsledkom zlyhania štátu či spoločnosti. 
•	 Identifikujte, na ktorých miestach rebríčka sa umiestnili individuálne a systémové príčiny 

a pripíšte si k nim zdôvodnenia, ktoré odzneli v diskusii.

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 pri prevahe systémových príčin pracovať s príbehmi ľudí, ktorí sa dokázali z chudoby vymaniť 

a z toho odvodiť podmienky či kroky, ktoré by mohli pomôcť aj iným ľuďom; zároveň 
identifikovať, aké zmeny „systému” sú potrebné, aby sa zamedzilo prepadaniu sa ľudí  
do chudoby, resp. vymaneniu sa z nej;

•	 pri prevahe individuálnych príčin (napr. lenivosti či nedostatku schopností) sa naopak zamerať 
na systémové otázky, napr. mieru nezamestnanosti, prepojenie vzdelávania s trhom práce, 
presúvanie výroby, využívanie lacnej pracovnej sily a pod.;

•	 pracovať s príbehmi z rôznych krajín a porovnávať spoločné a rozdielne príčiny chudoby.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete využiť inú formu hlasovania. Ponechajte však tie isté príčiny 

chudoby a žiakom dajte rovnaký počet hlasov ako pri úvodnom zisťovaní. Zaznamenávajte si 
argumenty, ktoré odznejú počas diskusie alebo pri tvorbe reťazca príčin.

Analýza dopadu
•	 Spočítajte počet hlasov pri každej príčine a vytvorte si rebríček. Posúďte, či sú individuálne 

a systémové príčiny zastúpené vyváženejšie alebo či sú vychýlené na jednu alebo druhú stranu. 
Pri posudzovaní argumentov si všímajte, či sú medzi nimi aj také, ktoré komplikovaný problém 
chudoby odmietajú vysvetliť jednou či dvoma príčinami.

Príklady príčin chudoby

nie každý má v živote 
rovnaké šance.

nemajú dostatočné 
vzdelanie.

nevyužívajú dostatočne 
svoj potenciál.

nič z uvedeného.

Majú taký životný štýl, 
vyhovuje im to.

Sú leniví.

nie každý má na to, aby 
dobre zarábal.

nespravodlivý systém.

nerovnomerné rozdelenie 
bohatstva v spoločnosti.

neviem.

Je to prirodzené, nemôže 
byť každý bohatý.

Sú hlúpi.
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Je to fér?
 20 minút   8 – 19 rokov SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť • ĽUDSKÉ PRáVA

Ciele  
•	 Zistiť, čo žiaci považujú za spravodlivé a nespravodlivé.

Metódy  
práca s textom

Pomôcky 
kartičky s tvrdeniami, pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Rozdeľte žiakov do menších skupín a každej rozdajte 6 kartičiek s výrokmi. 
2. Úlohou skupiny je roztriediť tvrdenia podľa toho, či ich možno považovať za férové alebo neférové.
3. Svoje rozhodnutie majú stručne zdôvodniť v pracovnom liste. 

Variácie:
•	 Výroky si môžete prispôsobiť vašim potrebám, mali by sa však týkať jednej oblasti alebo témy 

a prezentovať fakty alebo situácie, pri ktorých možno očakávať zaradenie do kategórií fér aj nefér.
•	 Aktivitu môžu žiaci realizovať aj individuálne.
•	 Pri triedení výrokov možno využiť aj Vennov diagram. V prieniku dvoch množín môžu byť tvrde-

nia, ktoré môžu byť podľa okolností férové aj neférové. Tieto okolnosti je potrebné pomenovať.
•	 Kartičky možno zoradiť aj do rebríčka od najspravodlivejšej možnosti po najmenej spravodlivú.

Výstupy 
roztriedené alebo zoradené kartičky, zaznamenané zdôvodnenia

Analýza zistení
•	 Spočítajte, koľkokrát bolo konkrétne tvrdenie považované za férové alebo neférové. Ak ste 

využili Vennov diagram, môžete zaradenie obodovať tak, že možnosti označené ako férové 
dostanú dva body, možnosti v prieniku množín 1 bod a neférové možnosti 0 bodov. Na základe 
toho si môžete zostaviť rebríček férovosti.

•	 Zdôvodnenia si môžete rozdeliť do rôznych kategórií, napr. či sú všeobecné („tak je to 
správne“) alebo konkrétnejšie („je to porušenie zákona“), či sa odvolávajú na konkrétnu 
autoritu alebo existujúce pravidlá a podobne.

•	 Špecificky sa zamerajte na odpovede, ktoré formulujú aj nejaké obmedzenia alebo výnimky 
(„áno, ale...“, „závisí to od toho...“). V takýchto prípadoch posúďte, či sa výnimka z férovosti 
alebo neférovosti nevzťahuje na konkrétnu skupinu ľudí.

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 porovnať vnímanie férovosti alebo neférovosti z perspektívy rôznych zainteresovaných ľudí;
•	 hlbšie preskúmať, či „férové“ vždy znamená „rovnaké pre každého“.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete postupovať rovnako ako pri úvodnom zisťovaní a využiť aj 

tie isté alebo podobné tvrdenia. Ak ste pri úvodnom zisťovaní Vennov diagram nepoužili, 
pri záverečnom môžete začať s ním. Možnosti, ktoré žiaci zaradia do prieniku dvoch 
množín následne v pracovnom liste zdôvodnia v častiach Toto je fér! aj Toto je nefér!

Analýza dopadu
•	 Spočítajte, koľkokrát bolo konkrétne tvrdenie považované za férové alebo neférové 

a zostavte si rebríček férovosti, ktorý porovnáte s pôvodným rebríčkom.
•	 Posúďte, či sú zdôvodnenia konkrétnejšie formulované a využívajú fakty a argumenty.

Oceňovaní sú žiaci,  
ktorí sa učia najviac.

Niektorí ľudia sú 
chudobní, aj keď pracujú.

Oceňovaní sú žiaci, ktorí 
sa učia najrýchlejšie.

Niektorí ľudia majú dve 
zamestnania.

Učiteľ nevenuje každému 
žiakovi rovnaký čas.

Niektorí ľudia si nemôžu 
dovoliť dovolenku 

v zahraničí.

Oceňovaní sú žiaci, ktorí 
sú najbystrejší.

Niektorí ľudia si môžu 
kupovať drahé veci.

Všetci žiaci dostávajú 
rovnaké známky.

Niektorí ľudia platia 
nižšie dane.

Žiaci z chudobných rodín 
majú školské obedy 

zadarmo.
Niektorí ľudia majú  
zľavy na cestovné.

Príklady výrokov  
zo školského prostredia

Príklady výrokov  
o sociálnom postavení
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PRACOVNÝ LIST: Je to fér? 
Toto je nefér!

fér   niekedy fér, inokedy nefér   nefér

Prečo?

Toto je fér!

Prečo?

PRACOVNÝ LIST: Vennov diagram 
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Zapojiť sa je cool!
 25 minút   15 – 19 rokov SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť •  UDRŽATEĽNOSť

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k aktívnej občianskej angažovanosti v rôznych lokálnych i globálnych témach.

Metódy  
názorová škála

Pomôcky 
pracovný list, opisy lokálnych a globálnych problémov

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Žiakom rozdajte pracovné listy a opisy vybraných lokálnych a globálnych problémov. 
2. Vyzvite ich, aby si každý opis prečítali, v pracovnom liste označili jednu odpoveď a zdôvodnili ju. 

Variácie:
•	 Počet aj opisy zadaných problémov si môžete prispôsobiť svojim potrebám. Zamerať sa môžete 

iba na globálne alebo len na lokálne témy, prípadne ich kombinovať. 
•	 Namiesto práce s pracovným listom môžete vybrané problémy postupne čítať a po každom 

žiakov vyzvať, aby sa postavili do jedného z rohov triedy, ktoré budú predstavovať štyri 
uvádzané možnosti. Po zaujatí miesta diskutujte o dôvodoch ich rozhodnutí. Takýto postup je 
interaktívnejší, ale náročnejší na zaznamenanie odpovedí, preto pri ňom odporúčame pomoc 
niekoho ďalšieho.

Výstupy 
vyplnené pracovné listy alebo hárok so zaznamenanými odpoveďami žiakov

Analýza zistení
•	 Vyhodnocovanie môže prebiehať dvojakým spôsobom:

•	 Prvým je zostavenie rebríčka oblastí, v ktorých žiaci vidia väčší alebo menší zmysel pre svoje 
osobné angažovanie sa. V tomto prípade spočítajte odpovede pri každom probléme, a to 
osobitne pre prvé dve, teda „aktívne“ možnosti a pre druhé dve, „pasívne“ možnosti.

•	 Druhým spôsobom je kategorizovanie dôvodov na (ne)angažovanie sa v konkrétnych 
oblastiach. Pri každom probléme roztrieďte zdôvodnenia osobitne pre prvé dve a druhé 
dve možnosti. Porovnať môžete mieru angažovanosti v lokálnych témach oproti globálnym, 
a tým zisťovať, či sa so zväčšujúcou vzdialenosťou mení aj miera angažovanosti. Môžete sa 
takisto zamerať na mieru angažovanosti podľa toho, kde sa má problém riešiť (napr. v škole, 
v obci/meste, v parlamente, v medzinárodnej organizácii a pod.).

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 pomenovať rôzne možnosti na vyriešenie fiktívneho problému, jednotlivcov či inštitúcií, ktoré by 

ich mali riešiť a spôsobov, ako by sa do riešenia mohli zapojiť aj žiaci alebo širšia verejnosť;
•	 identifikovať reálne problémy vo svojom okolí a pomenovať spôsoby, ktorými by žiaci mohli 

prispieť k ich vyriešeniu;
•	 zamerať sa na skúmanie súvislostí a dôsledkov rôznych lokálnych problémov na globálnu 

úroveň alebo naopak dôsledkov globálnych problémov na kvalitu života na lokálnej úrovni;
•	 realizovať simulované verejné zhromaždenie, na ktorom budú rôzni miestni aktéri prezentovať 

odlišné stanoviská a hľadať konsenzuálne riešenie;
•	 pracovať s reálnymi príkladmi úspešného vyriešenia určitých problémov s aktívnym zapojením 

mladých ľudí.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Podľa toho, na čo ste sa v aktivitách medzi zisťovaniami zamerali, sa pri opakovaní aktivity 

môžete cielene venovať konkrétnym lokálnym alebo globálnym problémom. Samotné 
hlasovanie môžete realizovať aj v inej podobe a v následnej diskusii sa viac zamerať na 
pomenovanie dôvodov, prečo sa pri konkrétnom probléme má alebo nemá zmysel angažovať.

Analýza zistení
•	 Porovnajte počet „aktívnych“ a „pasívnych“ odpovedí žiakov pri vybraných problémoch. 
•	 Posúďte prípadné rozdiely v miere deklarovanej angažovanosti pri lokálnych a pri globálnych 

problémoch.

Príklady problémov

1. Vo vašej škole chcú zrušiť jedáleň aj bufet kvôli šetreniu.

2. Na vašej ulici chcú otvoriť herňu s automatmi.

3. Na vašom sídlisku chcú odstrániť park a vybudovať tam veľké parkovisko.

4. Na okraji vašej obce vznikla skládka odpadu.

5. Výrobca tvojej obľúbenej značky oblečenia využíva detskú prácu vo svojich textilných  
 továrňach v krajinách juhovýchodnej Ázie.

6. Vo vidieckej oblasti Afganistanu je nedostatok základných škôl pre dievčatá.

7. V médiách sa dočítaš o neoprávnenom zatknutí a väznení čínskeho politického aktivistu.

SO
CI

áL
NA

 S
PR

AV
OD

LI
VO

Sť
SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť



78 79Ako vieme, že to funguje? Ako vieme, že to funguje?

PRACOVNÝ LIST: Zapojiť sa je cool! 
1. Označ jednu z možností:

2. Označ jednu z možností:

3. Označ jednu z možností:

4. Označ jednu z možností:

môžem aktívne prispieť k riešeniu problému

môžem niečo urobiť, ale riešenie nezávisí len na mne

môžem niečo urobiť, ale si to nebude mať veľký vplyv

neviem, ako by som situáciu mohol zmeniť

Zdôvodni svoju voľbu:

Zdôvodni svoju voľbu:

Zdôvodni svoju voľbu:

Zdôvodni svoju voľbu:

môžem aktívne prispieť k riešeniu problému

môžem niečo urobiť, ale riešenie nezávisí len na mne

môžem niečo urobiť, ale si to nebude mať veľký vplyv

neviem, ako by som situáciu mohol zmeniť

môžem aktívne prispieť k riešeniu problému

môžem niečo urobiť, ale riešenie nezávisí len na mne

môžem niečo urobiť, ale si to nebude mať veľký vplyv

neviem, ako by som situáciu mohol zmeniť

môžem aktívne prispieť k riešeniu problému

môžem niečo urobiť, ale riešenie nezávisí len na mne

môžem niečo urobiť, ale si to nebude mať veľký vplyv

neviem, ako by som situáciu mohol zmeniť

Čo potrebujú tieto deti?
 15 minút   8–14 rokov GLObáLNA PREVIAZANOSť • SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť 

• ROZMANITOSť

Ciele  
•	 Zistiť, aké potreby žiaci predpokladajú u svojich rovesníkov v rôznych častiach sveta.

Metódy  
práca s fotografiami a pracovným listom

Pomôcky 
pracovný list s obrázkami detí a ich krajinami pôvodu, zoznam potrieb

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Žiakom rozdajte pracovné listy s obrázkami detí. Ich úlohou je posúdiť, aké potreby sú pre 

každé dieťa najdôležitejšie. Ak deti nerozumejú pojmu „potreba“ môžete im položiť otázku:  
Čo je podľa vás pre tieto deti dôležité? Čo potrebujú k svojmu životu?

Variácie:
• Počet detí a krajiny pôvodu môžete meniť podľa potreby a kontextu. Vždy však vyberte deti  

z krajín globálneho Severu a globálneho Juhu, resp. z rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajín. 
• Starším žiakom zoznam potrieb dávať nemusíte.
• Môžete im zadať doplňujúcu úlohu, v rámci ktorej nimi vymyslené a prisúdené potreby krátko 

zdôvodnia, napr. na druhú stranu pracovného listu.  
• Ešte pred rozdaním pracovných listov sa môžete so žiakmi porozprávať o tom, čo potrebujú 

pre svoj život, prípadne si môžete tieto potreby aj spoločne spísať. Po aktivite môžete 
porovnať potreby žiakov v triede s potrebami prisúdenými deťom z iných krajín.

Výstupy  
vyplnené pracovné listy

Analýza zistení
•	 Spíšte odpovede ku každému dieťaťu z fotografie a spočítajte, koľkokrát sa u nich konkrétna 

potreba vyskytuje.
•	 Potreby si môžete roztriediť do rôznych kategórií, napr. na materiálne a nemateriálne, 

základné životné potreby a potreby zvyšujúce kvalitu života, potreby súvisiace s klimatickými 
podmienkami alebo so spoločenskou a ekonomickou situáciou a pod.
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  Pracovné listy a fotografie detí nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity 
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•	 Posúďte, do akej miery sú deťom z rôznych krajín prisudzované rovnaké alebo rozdielne 
potreby. Špecificky sa môžete zamerať na to, či sú deťom z rozvíjajúcich sa krajín prisudzované 
najmä základné potreby a deťom z tzv. rozvojových krajín napríklad aj vzdelanie, zdravotná 
starostlivosť, hry a iné voľnočasové aktivity.

•	 Ak boli súčasťou zadania aj zdôvodnenia potrieb, zohľadnite ich pri interpretovaní výsledkov.

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 podrobnejšie preskúmať základné životné potreby, ktoré sú rovnaké pre každého človeka  

a potreby, ktoré ďalej skvalitňujú náš život;
•	 zamerať sa na to, akými spôsobmi sú rôzne potreby napĺňané nielen v rôznych krajinách, ale aj 

u rôznych ľudí v tej istej krajine”;
•	 identifikovať prípady, kedy základné potreby ľudí nie sú napĺňané ani v rozvinutých krajinách; 
•	 nechať žiakov posúdiť, ako sa potreby ľudí odzrkadľujú v ľudských právach, napr.  

v Univerzálnej deklarácii ľudských práv alebo Dohovore o právach dieťaťa.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s fotografiami detí z iných krajín.

Analýza dopadu
•	 Porovnajte podobnosti a rozdiely v potrebách prisudzovaných deťom z rozvinutých  

a rozvojových krajín.
•	 Podľa toho, na čo ste sa v aktivitách medzi zisťovaniami zamerali, posúďte, či nastala zmena 

v tom, aké typy potrieb žiaci najčastejšie uvádzajú. (Napríklad, či prevažujú základné životné 
potreby, materiálne potreby a pod.)

PRACOVNÝ LIST: Čo potrebujú tieto deti?
Toto dieťa z Ugandy najviac potrebuje:

Toto dieťa z Islandu najviac potrebuje:

Príklady potrieb

jedlo

domov

prázdniny

kamaráti

knihy

rodičia

čistá voda

hračky

vreckové

vlastná izba

domáce zvieratko

bicykel

oblečenie

vzdelanie

počítač

cvičenie

zdravotná starostlivosť

Zdroj: Pixabay
Zdroj: Pixabay
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Svet, v ktorom žijem
 45 minút   12 – 19 rokov GLObáLNA PREVIAZANOSť • ROZMANITOSť

Ciele  
•	 Zistiť, ako žiaci vnímajú podobnosti a rozdiely medzi viac a menej rozvinutými krajinami.
•	 Zistiť mieru stereotypných predstáv o krajinách globálneho Juhu.

Metódy  
kresba, práca so slepou mapou, diskusia

Pomôcky 
slepá mapa sveta, hárok papiera pre každého žiaka, zoznam výrokov

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Výroky napíšte na tabuľu alebo ich vytlačte a umiestnite na stenu. 
2. Vyzvite žiakov, aby si výroky o živote v nemenovanej krajine prečítali a následne nakreslili 

miesto, kde podľa nich daný človek žije. 
3. Rozdeľte žiakov do trojíc, v ktorých prediskutujú, čo do svojej kresby zahrnuli a zdôvodnili to 

ostatným. 
4. Po diskusii každá skupina na slepej mape sveta označí región, štát alebo kontinent, kde podľa 

nich daný človek žije. Mladším žiakom môžete v prípade potreby pomôcť nájsť danú krajinu na 
mape.

5. Žiakov vyzvite, aby opísali miesta, ktoré nakreslili. Opýtajte sa ich, na základe ktorých výrokov 
si myslia, že človek žije vo vybranom regióne, krajine alebo na niektorom kontinente.  

Variácie:
•	 Výroky môžete podľa potreby doplniť alebo obmeniť.
•	 Žiaci môžu miesta opísať namiesto ich zakreslenia. 
•	 Žiakom môžete dať aj konkrétnejšiu inštrukciu, aby sa pri opise alebo kresbe miesta zamerali 

napríklad na rodinu, susedstvo či budúcnosť.

Výstupy 
kresby, slepá mapa s vyznačenými regiónmi, poznámky z diskusie

Analýza zistení
•	 Spočítajte, koľko krajín alebo regiónov je na slepej mape vyznačených v priestore globálneho 

Juhu (tzv. rozvojové krajiny) a koľko v priestore globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny). 
•	 Označte výroky, ktoré boli najviac prisudzované krajinám globálneho Juhu v porovnaní  

s krajinami globálneho Severu. 

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 pracovať s príbehmi ľudí z rozvinutých aj rozvojových krajín, pre ktorých platia výroky, 

ktoré ste použili pri úvodnom zisťovaní;
•	 zamerať sa na identifikovanie rozmanitých životných podmienok a životného štýlu 

rôznych ľudí v rámci tej istej krajiny.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity postupujte rovnako ako pri úvodnom zisťovaní, pozmeňte však 

jednotlivé výroky. Dbajte pri tom na to, aby medzi výrokmi boli také, ktoré opisujú 
fyzické prostredie, rôzne služby aj vzťahy či rodinný život.

Analýza dopadu
•	 Porovnajte počet zakreslených krajín v priestore globálneho Juhu a Severu. Posúďte prí- 

padné rozdiely v prisudzovaní konkrétnych výrokov tzv. rozvinutým a rozvojovým krajinám.

Príklady výrokov

2. Chováme viaceré úžitkové zvieratá.

1. Doma nemáme tečúcu vodu, nosíme vodu zo studne.

3. Niekedy sa musím učiť pri sviečkach, elektrický prúd nefunguje každý deň.

4. Môj spolužiak má päť súrodencov, ja štyroch.

5. Nie všade máme telefonický signál.

6. Mama je doma a stará sa o mladších súrodencov.

7. Zdravotná starostlivosť nie je vždy postačujúca.

8. Nemáme tu obchod s potravinami, nakupovať chodíme do vedľajšej obce.

9. Do školy chodím ďaleko, cesta mi trvá aj viac ako polhodinu.

10. Otec asi čoskoro príde o prácu.
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Čo sa to tu deje?
 30 minút   12 – 19 rokov GLObáLNA PREVIAZANOSť • SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť 

• UDRŽATEĽNOSť

Ciele  
•	 Zistiť, do akej miery žiaci vnímajú svoju prepojenosť s rôznymi ľuďmi, javmi a situáciami vo svete.

Metódy  
práca s fotografiami, voľné písanie

Pomôcky 
fotografie zobrazujúce produkciu rôznych výrobkov, pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Pred aktivitou si pripravte fotografie znázorňujúce výrobu rôznych produktov a tovarov. 
2. Žiakom ich postupne ukazujte. Neoznamujte im, čo je na fotke. Pri každej sa pýtajte: Čo sa deje 

na obrázku? Čo s tým mám do činenia/Čo s tým mám spoločné? Čo môžem urobiť, aby som 
daný jav ovplyvnil/a? Požiadajte ich, aby svoje odpovede napísali do pracovného listu.

Výstupy 
vyplnené pracovné listy

Analýza zistení
•	 Z pracovných listov môžete osobitne vyhodnotiť, ako žiaci opisujú alebo hodnotia to, čo vidia 

na obrázku, ako vnímajú súvislosť so svojím životom a svojou spotrebou a ako hodnotia dopad 
svojho spotrebiteľského správania. 

•	 Pri každej fotografii si môžete vytvoriť zoznam vyjadrení ku všetkým trom témam a odpovede 
žiakov kategorizovať napr. na pozitívne/negatívne, opisné/hodnotiace, osobné/všeobecné, 
aktívne/pasívne a pod. Voľba vhodných kategórií závisí od rozmanitosti odpovedí, ktoré získate, 
a preto nemožno odporučiť jediný správny postup.

Tipy na ďalšie aktivity
Ak analýza ukáže, že žiaci nevnímajú súvislosť medzi zobrazenými situáciami a svojím životom, môžete:
•	 realizovať aktivity zamerané na prepojenie globálnych tém s predmetmi každodennej spotreby 

(napr. ťažba koltánu a využívanie moderných technológií);
•	 zvyšovať povedomie o ľudskoprávnych, etických a environmentálnych dopadoch výroby 

produktov dennej spotreby;

•	 venovať sa problému detskej práce či podmienkam, v ktorých mnohí ľudia pracujú pre rôzne 
nadnárodné firmy;

•	 spolu so žiakmi zisťovať možnosti, ktoré máme ako spotrebitelia, na ovplyvnenie niektorých 
negatívnych javov pri výrobe rôznych produktov.

Postup (záverečné zisťovanie)
1. Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými fotografiami, avšak opäť by mali zobrazovať 

situácie, ktoré majú súvislosť s naším každodenným životom (napr. pestovanie kvetov, čaju 
alebo kávy, výroba tričiek a podobne).

Analýza dopadu
•	 Pri analýze dopadu môžete vytvoriť rovnaké kategórie ako pri úvodnom zisťovaním.
•	 Pri odpovediach v druhom stĺpci pracovného listu si všímajte, do akej miery sa zmenilo vnímanie 

prepojenosti daných situácií so životmi žiakov.
•	 Odpovede v treťom stĺpci a ich porovnanie s úvodnými zisteniami ukáže, či nastal posun vo 

vnímaní žiakov ohľadom ich spotrebiteľského správania, aktívneho angažovania sa či hľadania 
riešení.
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 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity 
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PRACOVNÝ LIST: Čo sa to tu deje? Čo sa to tu deje?

Fotografia 1

Fotografia 2

Fotografia 3

Fotografia 4

Fotografia 5

Fotografia 5: Muž vyrába cukor z cukrovej trstiny. 
Zdroj: Pixabay

Fotografia 1: Trojročné dievča, jediný zarábajúci člen 
rodiny, zabáva turistov v plážovom bare na indickej 
pláži v Goa. Copyright: Sue Lyle

Fotografia 2: Ženy v Indonézii vyrábajú umelé 
mihalnice.
Copyright: Gethin Chamberlain

Fotografia 3: Malý chlapec prenáša kakaové bôby 
na výrobu čokolády pre globálnu firmu vyrábajúcu 
sladkosti.

Fotografia 4: Ženy pracujú na farme s kvetmi v Keni. 
Zdroj: www.flickr.com

Čo sa to tu deje? Čo to má spoločné  
so mnou?

Čo môžem urobiť, aby  
som to zmenil/a?
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Mediálne správy
 25 minút   14 – 19 rokov GLObáLNA PREVIAZANOSť • ROZMANITOSť

Ciele  
•	 Zistiť mieru západo-centrických postojov u žiakov.
•	 Zistiť, aký vplyv majú mediálne správy na stereotypy žiakov.

Metódy  
práca s textom

Pomôcky 
pracovný list (príklad), prázdny pracovný list na doplnenie, výber mediálnych správ

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Pred samotnou aktivitou si pripravte podľa vzoru pracovný list. Výber správ môžete prispôsobiť 

aktuálnym udalostiam, v prílohe ponúkame možnosti.
2. Pripravený pracovný list rozdajte žiakom. Ich úlohou je prečítať si každú správu a priradiť ju 

ku kontinentu, o ktorom  informuje. Po označení kontinentu žiaci doplnia dôvod, prečo sa tak 
rozhodli. 

Variácie:
•	 Po vyplnení pracovných listov môžete so žiakmi o jednotlivých dôvodoch diskutovať. 
•	 Na záver vyučovacej hodiny (prípadne na nasledujúcej hodine) môžete žiakom poskytnúť správy 

s pôvodnými zdrojmi. Avšak nevýhodou je možné skreslenie záverečného zisťovania, pretože 
žiaci už budú poznať princíp aktivity.

Výstupy 
vyplnené pracovné listy 

Analýza zistení
Pri analýze zistení sa nezamerajte na správnosť určenia kontinentu, ale na tendenciu priraďovať 
pozitívne správy k Európe a Severnej Amerike a negatívne k iným kontinentom. Vyhodnotenie 
výsledkov je nasledovné: 
•	 Pri pozitívnych správach prideľte 2 body každej odpovedi, ktorá uvádza Európu alebo Severnú 

Ameriku a 0 bodov, pri ostatných kontintentoch.
•	 Pri negatívnych správach prideľte 2 body každej odpovedi, ktorá bude obsahovať kontinenty 

Afrika, ázia alebo Južná Amerika a 0 bodov, pri Európe alebo Severnej Amerike. Čím sú 
vypočítané hodnoty vyššie, vyššia je aj miera západo-centrického myslenia.

Tipy na ďalšie aktivity
Ak analýza ukáže jasný príklon žiakov k prisudzovaniu negatívnych správ tzv. rozvojovým 
krajinám, môžete: 
•	 realizovať aktivity zamerané na mediálne stereotypy o týchto krajinách;
•	 diskutovať o úlohe médií v dnešnom svete;
•	 poukázať na rozmanitosť krajín na jednotlivých kontinentoch, napríklad prostredníctvom 

príbehov rôznych ľudí, rozdielov medzi krajinami, príkladmi inšpiratívnych jednotlivcov 
alebo iniciatív.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými správami z ponúkaného zoznamu. Ten môžete 

prispôsobiť aktuálnym udalostiam vo svete.

.Analýza zistení
•	 Výsledky vyhodnoťte podľa rovnakého kľúča ako pri úvodnom zisťovaní a porovnajte ich.
•	 Porovnajte najmä dôvody na prisúdenie správ danému kontinentu. Sledujte, či niektorí žiaci 

budú vo väčšej miere spochybňovať jednoznačné priradenie správy na základe rovnice 
negatívne = menej ekonomicky rozvinuté krajiny/kontinenty a pozitívne = viac ekonomicky 
rozvinuté krajiny/kontinenty.
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PRACOVNÝ LIST: Mediálne správy

Správa 1

Správa 4

Správa 2

Správa 5

Správa 3 Správa 6

Podľa výskumu Svetovej banky, dosiahne hospodársky rast v tomto roku priemer 4,9 %, takmer 
tretina krajín v regióne by mala rásť o 6 alebo viac %. Ďalej predpovedá, že jej rast v roku 2014 
posilní na úroveň 5,3 % a 5,4 % v roku 2015.

Najvýznamnejším priemyselným odvetvím je stále rastúci automobilový priemysel, pričom svoje závody 
na výrobu motorových vozidiel a ich súčastí tu majú Volkswagen/Audi, bMW, Mercedes benz, Scania, 
Volvo... V roku 2011 dosahovala výroba vozidiel a export až približne 533 000 automobilov do osem-
desiatich krajín.

...najbohatšou ženou je módna návrhárka, ktorá študovala módu v Londýne a potom pokračovala 
vo výrobe šiat... Podľa časopisu Ventures – oblasť módy jej iba nepriamo pomohla k vytvoreniu 
bohatstva... Predpokladaná hodnota jej majetku je 4,5 miliardy libier...

Život týchto detí je veľmi ťažký. Môžete tam vidieť rôzne chatrče a provizórne príbytky... Môžete  tam 
vidieť skládky odpadu... Nájdete tu aj maloleté deti, v rôznej vekovej kategórii so sáčkom v ruke, ako 
vdychujú do seba lepidlo, ale žiadne dieťa s knihou v ruke... Nájdete tu hroznú chudobu, ale žiadnu 
nádej na lepší život. Všade je blato, ľudia tu žijú bez vody, elektriny, neexistuje tu prístupová cesta či 
chodník. Toto prostredie ma strašne deprimuje a doslova ubíja...

Každý piaty mladý človek vo veku 15 rokov a tiež takmer 75 miliónov dospelých nemá základné schop-
nosti čítať a písať. To im sťažuje hľadanie práce, zvyšuje riziko chudoby a vylúčenia zo spoločnosti.

V priebehu posledných rokov v tomto meste technologickí giganti ako Google, Facebook a Microsoft 
otvorili svoje pobočky. V rokoch 2007 až 2012 technologický priemysel v tejto krajine podľa vlády 
vzrástol o 177 % na 6,8 miliardy dolárov.

Svoju voľbu zdôvodni.

Svoju voľbu zdôvodni.

Svoju voľbu zdôvodni. Svoju voľbu zdôvodni.

Svoju voľbu zdôvodni.
Svoju voľbu zdôvodni.

Európa

Európa

Európa Európa

Európa
Európa

Afrika

Afrika

Afrika Afrika

Afrika
Afrika

ázia

ázia

ázia ázia

ázia
ázia

Severná Amerika

Severná Amerika

Severná Amerika Severná Amerika

Severná Amerika
Severná Amerika

Južná Amerika

Južná Amerika

Južná Amerika Južná Amerika

Južná Amerika
Južná Amerika

Pozorne si prečítajte jednotlivé správy a určite, z ktorého kontinentu/svetadielu pochádzajú.
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Správa 8

Správa 9Správa 7

Tento región bude podľa Medzinárodného menového fondu v najbližších dvoch rokoch druhým na-
jrýchlejšie rastúcim regiónom na svete  s ročným rastom okolo 5 %. Rast regiónu podporujú najmä 
investície do infraštruktúry, rozvíjajúci sa sektor služieb a poľnohospodárska výroba. Nedávna analýza 
štruktúry HDP v regióne odhalila, že ekonomiky sú viac diverzifikované…. HDP… sa od roku 2000 
strojnásobil, pričom služby tvoria až 60 % pridanej hodnoty.

“Korupcia je v krajine značne rozšírená a neetické správanie pretrváva. Získať alebo udržať si zákazku 
pomocou nekalých praktík, ako sú neprimerané náklady na reprezentáciu, je ochotných 52 %  
manažérov, čo celosvetovo v prieskume predstavuje tretie miesto,“ uviedla odborníčka. Vo svete 
pripustilo túto možnosť iba 29 %.

Najväčší výrobca smartfónov v krajine informoval, že v roku 2014 strojnásobil svoje predaje, keďže 
predali viac než 61 miliónov telefónov. Hovorca spoločnosti  poznamenal, že to prispelo k ročným 
príjmom vo výške viac ako 12 miliárd amerických dolárov. Na základe údajov zaznamenaných od bI 
Intelligence, spoločnosť vo štvrtom štvrťroku predala 17 miliónov smartfónov, čo je jednoznačne im-
pozantným medziročným rastom o 233 %. Keď za celý rok predala 61 miliónov smartfónov, jedná sa 
o 227 % nárast oproti 18,7 miliónov kusov predaných v roku 2013.

Svoju voľbu zdôvodni.

Svoju voľbu zdôvodni.

Svoju voľbu zdôvodni.

Európa

Európa

Európa

Afrika

Afrika

Afrika

ázia

ázia

ázia

Severná Amerika

Severná Amerika

Severná Amerika

Južná Amerika

Južná Amerika

Južná Amerika

Správa 10

Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa týka 24,5 % obyvateľov kontinentu. V roku 2013 sa 
nebezpečenstvo chudoby vzťahovalo na 122,6 miliónov ľudí. Podľa informácií, ktoré dnes zverejnila 
štatistická agentúra, sa počet ohrozených minulý rok znížil po predchádzajúcom trojročnom náraste. 

Svoju voľbu zdôvodni.

Európa Afrika ázia Severná AmerikaJužná Amerika
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Správa 1
Podľa výskumu Svetovej banky, dosiahne hospodár-
sky rast v tomto roku priemer 4,9 %, takmer tretina 
krajín v regióne by mala rásť o 6 alebo viac %.  
Ďalej predpovedá, že jej rast v roku 2014 posilní  
na úroveň 5,3 % a 5,4 % v roku 2015.1

Správna odpoveď: Afrika

Správa 2
...najbohatšou ženou je  módna návrhárka, ktorá 
študovala módu v Londýne a potom pokračovala 
vo výrobe šiat... Podľa časopisu Ventures – oblasť 
módy jej iba nepriamo pomohla k vytvoreniu bohat-
stva... Predpokladaná hodnota jej majetku je 4,5 
miliardy libier...

Správna odpoveď: Afrika

Africkou najbohatšou ženou je módna návrhárka – 
Folorunsho Alakija, ktorá študovala módu v Londýne, 
a potom pokračovala vo výrobe šiat pre Maryam 
babaginda, zosnulú manželku nigérijského vojenské-
ho diktátora Ibrahim-a babagindu. Podľa časopisu 
Ventures – oblasť módy jej iba nepriamo pomohla 
k vytvoreniu bohatstva. Jej vzťah s Maryam baba-
gindovou jej bol iba prínosom k získaniu aktív... za 
relatívne priaznivú cenu. Predpokladaná hodnota jej 
majetku je 4,5 miliardy libier.2

Správa 3
Každý piaty mladý človek vo veku 15 rokov a tiež 
takmer 75 miliónov dospelých nemá základné schop-
nosti čítať a písať. To im sťažuje hľadanie práce, 
zvyšuje riziko chudoby a vylúčenia zo spoločnosti.3 

Správna odpoveď: Európa

Správa 4
Najvýznamnejším priemyselným odvetvím je stále 
rastúci automobilový priemysel, pričom svoje závody 
na výrobu motorových vozidiel a ich súčastí tu  majú 
Volkswagen/Audi, bMW, Mercedes benz, Scania, 
Volvo... V roku 2011 dosahovala výroba vozidiel  
a export až približne 533 000 automobilov do  
osemdesiatich krajín.4

Správna odpoveď: Afrika (JAR)

Správa 5
Život týchto detí je veľmi ťažký. Môžete  tam vidieť 
rôzne chatrče a provizórne príbytky... Môžete  tam 
vidieť skládky odpadu... Nájdete tu aj maloleté deti, 
v rôznej vekovej kategórii so sáčkom v ruke, ako 
vdychujú do seba lepidlo, ale žiadne dieťa s knihou 
v ruke... Nájdete tu hroznú chudobu, ale žiadnu 
nádej na lepší život. Všade je blato, ľudia tu žijú bez 
vody, elektriny, neexistuje tu prístupová cesta či 

chodník. Toto prostredie ma strašne deprimuje  
a doslova ubíja...

Správna odpoveď: Európa

Život detí v rómskych osadách
Život týchto detí je veľmi ťažký. Môžete  tam vidieť 
rôzne chatrče a provizórne príbytky, ale žiadne 
detské ihrisko. Môžete  tam vidieť skládky odpa-
du, ale žiadny park, lavičku, či detské pieskovisko. 
Nájdete tu aj maloleté deti v rôznej vekovej kategórii 
so sáčkom v ruke, ako vdychujú do seba toluén, ale 
žiadne dieťa s knihou v ruke, loptou, švihadlom či 
inou hračkou. Nájdete tu hroznú chudobu, ale žiadnu 
nádej na lepší život. Všade je blato, ľad, ľudia tu žijú 
bez vody, elektriny, neexistuje tu prístupová cesta  
či chodník. Toto prostredie ma strašne deprimuje  
a doslova ubíja...5

Správa 6
V priebehu posledných rokov v tomto meste tech-
nologickí giganti ako Google, Facebook a Microsoft 
otvorili svoje pobočky. V rokoch 2007 až 2012 
technologický priemysel v tejto krajine podľa vlády 
vzrástol o 177 % na 6,8 miliardy dolárov. 

Správna odpoveď: Latinská Amerika

V priebehu posledných rokov v bogote technologický 
giganti ako Google, Facebook a Microsoft otvorili 
svoje pobočky. V rokoch 2007 až 2012 technologický 
priemysel v Kolumbii podľa vlády vzrástol o 177 % 
na 6,8 miliardy dolárov.6

Správa 7
Najväčší výrobca smartfónov v krajine informoval,  
že v roku 2014 strojnásobil svoje predaje, keďže 
predali viac než 61 miliónov telefónov. Hovorca 
spoločnosti  poznamenal, že to prispelo k ročným 
príjmom vo výške viac ako 12 miliárd amerických 
dolárov. Na základe údajov zaznamenaných od bI  
Intelligence, spoločnosť vo štvrtom štvrťroku 
predala 17 miliónov smartfónov, čo je jednoznačne 
impozantným medziročným rastom o 233 %. Keď  
za celý rok predala 61 miliónov smartfónov, jedná  
sa o 227 % nárast oproti 18,7 miliónov kusov  
predaných v roku 2013.

Správna odpoveď: Ázia

Najväčší výrobca smartfónov v Číne poznamenal, že 
v roku 2014 strojnásobil svoje predaje, keďže predali 
viac než 61 miliónov telefónov. CEO spoločnosti 
Xiaomi Lei June poznamenal, že to prispelo k ročným 
príjmom vo výške viac ako 12 miliárd amerických 
dolárov. Na základe údajov zaznamenaných od bI 
Intelligence, spoločnosť Xiaomi vo štvrtom štvrťroku 
predala 17 miliónov smartfónov, čo je jednoznačne 

impozantným medziročným rastom o 233 %. Keď za 
celý rok predala jej 61 miliónov smartfónov, jedná sa 
o 227 % nárast oproti 18,7 miliónov kusov preda-
ných v roku 2013.7

Správa 8
Tento región bude podľa Medzinárodného menového 
fondu v najbližších dvoch rokoch druhým najrýchlej-
šie rastúcim regiónom na svete  s ročným rastom 
okolo 5 %. Rast regiónu podporujú najmä investície 
do infraštruktúry, rozvíjajúci sa sektor služieb a poľ-
nohospodárska výroba. Nedávna analýza štruktúry 
HDP v regióne odhalila, že ekonomiky sú viac diver-
zifikované…. HDP… sa od roku 2000 strojnásobil, 
pričom služby tvoria až 60 % pridanej hodnoty.

Správna odpoveď: Afrika

Afrika, najmä jej subsaharská časť, bude podľa MMF 
v najbližších dvoch rokoch druhým najrýchlejšie 
rastúcim regiónom na svete (za východnou áziou)  
s ročným rastom okolo 5 %. Rast regiónu podpo-
rujú najmä investície do infraštruktúry, rozvíjajúci sa 
sektor služieb a poľnohospodárska výroba. Nedávna 
analýza štruktúry HDP v regióne odhalila, že ekono-
miky sú viac diverzifikované, ako sa predpokladalo  
v minulosti. HDP Afriky sa od roku 2000 strojnásobil, 
pričom služby tvoria až 60 % pridanej hodnoty.8

Správa 9
Korupcia je v krajine značne rozšírená a neetické 
správanie pretrváva. Získať alebo udržať si zákazku 
pomocou nekalých praktík, ako sú neprimerané ná-
klady na reprezentáciu, je ochotných 52 % manažé-
rov, čo celosvetovo v prieskume predstavuje tretie 

miesto,“ uviedla odborníčka. Vo svete pripustilo túto 
možnosť iba 29 %. 

Správna odpoveď: Európa

Korupcia je v SR značne rozšírená a neetické sprá-
vanie pretrváva. Získať alebo udržať si zákazku po-
mocou nekalých praktík, ako sú neprimerané náklady 
na reprezentáciu, je ochotných 52 % slovenských 
manažérov, čo celosvetovo v prieskume predstavuje 
tretie miesto, uviedla senior manažérka oddelenia 
investigatívnych služieb a riešení sporov EY Sloven-
sko Pavla Hladká. Vo svete pripustilo túto možnosť 
iba 29 %, v západnej Európe 30 % a u susedov 
z východnej Európy 31 % manažérov.9

Správa 10
Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa týka 24,5 % 
 obyvateľov kontinentu. V roku 2013 sa nebezpe-
čenstvo chudoby vzťahovalo na 122,6 miliónov ľudí. 
Podľa informácií, ktoré dnes zverejnila štatistická 
agentúra,  sa počet ohrozených minulý rok znížil  
po predchádzajúcom trojročnom náraste. 

Správna odpoveď: Európa

Riziko chudoby a sociálneho vylúčenia sa týka 24,5 % 
obyvateľov európskej dvadsaťosmičky. Je to menej 
ako pred rokom, ale stále o necelé percento viac  
ako pred krízou v roku 2008. V roku 2013 sa nebez-
pečenstvo chudoby vzťahovalo na 122,6 miliónov 
ľudí v Európskej únii. Podľa informácií, ktoré dnes 
zverejnila štatistická agentúra Eurostat sa počet 
ohrozených minulý rok znížil po predchádzajúcom 
trojročnom náraste.10
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Aké značky sú najlepšie?
 25 minút   9 – 19 rokov UDRŽATEĽNOSť • GLObáLNA PREVIAZANOSť

Ciele  
•	 Zistiť, akú značku žiaci preferujú a prečo.
•		 Zistiť, ako postoj k značke ovplyvňuje spotrebiteľské správanie žiakov.

Metódy  
škálovanie

Pomôcky 
pracovný list pre každého žiaka

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Rozdeľte žiakov do menších skupín a rozdajte im pracovné listy s logami alebo názvami rôznych 

firemných značiek.
2. Žiakov požiadajte, aby jednotlivé značky hodnotili na škále 1–5 (1 = najlepšia, 5 = najhoršia). 

K svojmu hodnoteniu doplnia komentár, v ktorom zdôvodnia svoje rozhodnutie.

Variácie:
• Značky uvedené v pracovnom liste môžete nahradiť takými značkami, ktoré žiaci poznajú. 
• V upravenom zozname môžete vytvárať dvojice značiek podobných produktov (napr. topánky – 

Nike a Baťa, počítače – Apple a IBM a pod.). V niektorých prípadoch môžete vytvoriť aj dvojicu 
domácej a zahraničnej značky rovnakého typu produktu.

Výstupy
vyplnené pracovné listy s komentármi

Analýza zistení
•	 Po vyzbieraní pracovných listov spočítajte priemernú známku pri každej značke. Ku každej 

zároveň zhrňte komentáre žiakov. Priemerná známka signalizuje mieru akceptovania danej 
značky u žiakov. Čím nižšie skóre, tým lepšie je daná značka vnímaná.

•	 Zamerajte sa aj na komentáre, ktoré odhalia postoje a spôsob argumentácie. Jednotlivé 
komentáre si môžete rozdeliť do rôznych kategórií, ktoré naznačia, čo si žiaci pri jednotlivých 
značkách všímajú alebo čo považujú za dôležité. Možné kategórie: imidž, kvalita, zdravý životný 
štýl, krajina pôvodu, ale aj znečisťovanie prostredia či využívanie lacnej pracovnej sily.

Som učiteľom obchodnej akadémie a aktivitu som testoval so študentmi a študentkami prvého 
ročníka špecializovaného pomaturitného štúdia. Čas na vypracovanie pracovného listu bol 20 
minút. Po dokončení prebehla krátka reflexia a ešte na hodine sme sa pokúsili zistiť výsledky. Už 
táto rýchla kontrola poukázala na vysokú mieru západo-centrizmu u mladých ľudí. Vyhodnocovanie 
pracovných listov prebiehalo tak, že čím vyššie skóre daná mediálna správa dosiahla, tým vyššiu 
mieru západo-centrického vnímania pri nej pozorujeme. 

Najnižšia miera západo-centrizmu bola zistená pri správe z oblasti cestovného ruchu. Najvyššia 
pri správe o negramotnosti a zlých sociálnych podmienkach v osadách. Vysokú mieru západo-cen-
trického pohľadu ukázali aj správy o rozvoji automobilového priemyslu.

Úvodným meraním sa tak potvrdil môj predpoklad, že úroveň západo-centrizmu je u stredoškolskej 
mládeže značná a že väčšina z nich pozitívne správy prisudzuje Európe a Severnej Amerike 
a negatívne správy ostatným kontinentom. Aby sa takýto pohľad zmiernil, odporúčam v predmetoch 
ako ekonomika, hospodárska geografia či náuka o spoločnosti venovať viac pozornosti aj iným konti-
nentom a žiakov informovať žiakov aj o pozitívach rôznych krajín v ekonomickej i sociálnej oblasti. 

Ak chceme aktivitu použiť v nezmenenej podobe aj pri záverečnom zisťovaní, potrebujeme za-
bezpečiť, aby sa žiaci po úvodnom zisťovaní nedozvedeli kontinenty, o ktorých jednotlivé správy 
informujú.

Slovenská mestská 
stredná odborná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA
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 Pracovný list s logami značiek nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity
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Tipy na ďalšie aktivity
Výsledky môžu odhaliť, či sa žiaci pri hodnotení značiek riadia iba vlastným vkusom alebo pre- 
ferenciami. Ak analýza ukáže, že žiaci nezohľadňujú širšie, etické či environmentálne súvislosti 
svojho spotrebiteľského správania, môžete:
• zamerať sa na rôzne aspekty fungovania svetových firiem, napr. spoločenská zodpovednosť, 

ochrana životného prostredia, spravodlivé odmeňovanie pracovníkov, (ne)využívanie detskej 
práce a pod.;

• diskutovať o rôznych alternatívach k veľkým korporáciám – spravodlivý obchod, podpora 
lokálnych výrobcov;

• porovnávať rôznych výrobcov tých istých produktov z hľadiska ich spoločenskej zodpovednosti 
(napr. skúmaním ich webových stránok, článkov o daných firmách);

• realizovať aktivity, zamerané na jednotlivé články v globálnom obchode (od tovární v chudob- 
nejších krajinách po supermarkety na Slovensku a pod.).

Postup (záverečné zisťovanie)
• Pri opakovaní aktivity môžete pracovať s inými značkami rovnakých odvetví (napr. Microsoft 

namiesto Apple alebo Adidas namiesto Nike).
• Môžete taktiež zadať žiakom zvolené odvetvia a vyzvať ich, nech sami uvedú a okomentujú 

rôzne značky, ktoré sa v nich vyrábajú.

Analýza dopadu
• Po vyzbieraní pracovných listov spočítajte priemernú známku pri každej značke. Ku každej 

zároveň zhrňte komentáre žiakov. Výsledky porovnajte s hodnotením značiek pri vstupnom 
zisťovaní

• Rovnako ako pri úvodnom zisťovaní sa zamerajte sa najmä na komentáre. Dôvody výberu si 
môžete opäť rozdeliť do rovnakých kategórií. Porovnajte, či sa vo väčšom alebo menšom počte 
objavujú dôvody, ktoré reflektujú širšie súvislosti spotrebiteľského správania ako napríklad 
environmentálne či etické správanie danej firmy. 

PRACOVNÝ LIST: Značky
Značka

Shell

Nestlé

baťa

McDonald’s

Nike

Apple

Lidl

Starbucks

IbM

Coca-Cola

Hodnotenie Komentár
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Túto aktivitu som využila v šiestom ročníku základnej školy na hodine občianskej výchovy. Aktivitu 
však možno ľahko zaradiť aj do predmetov informatika, dejepis či geografia. Dá sa prepojiť s témami 
chudoby, zdravia, migrácie a životného prostredia. Výber značiek možno prispôsobiť skupine 
a miestnym podmienkam. Ja som sa rozhodla zahrnúť logá niekoľkých slovenských spoločností, 
ktoré sú prítomné v našom regióne a s ktorými sa žiaci a žiačky mali možnosť stretnúť.

Žiakom najviac času zabralo zdôvodňovanie rozhodnutí. Rôzne značky hodnotili na základe 
vlastnej skúsenosti alebo sprostredkovanej skúsenosti ich priateľov či rodičov (napr. spoločnosť 
baťa podľa jedného z nich „neponúka veľa možností výberu“, pretože „moja mama chodí do toho 
obchodu a nikdy nič nekúpi“). Niektoré hodnotenia boli zjavne ovplyvnené rodom a vekom, napr. 
Lego bolo považované za produkt „vhodný pre malé deti“ a „pre chlapcov“. Zaujímavým aspektom 
diskusie bolo zdôraznenie nezdravých jedál, no zároveň pozitívne hodnotenie značky McDonald´s. 

V hodnotení niektorých žiakov a žiačok sa odrážala aj sociálna situácia rodiny, keď určité značky 
označili ako drahé. Komentáre takisto naznačovali, že niektoré deti neprihliadali len na cenu, ale aj 
na prisudzovanú kvalitu výrobkov. Niektoré uviedli, že ich rozhodnutie veľmi neovplyvňuje reklama. 
Zopár ich vyjadrilo aj názor, ktorý súvisel s povedomím o globálnej previazanosti produkcie či 
konzumácie produktu. Títo žiaci a žiačky sa zaujímali o podmienky, v ktorých boli niektoré výrobky 
vyrobené. To sa odzrkadlilo napríklad vo vyjadreniach, že ak by vedeli, že daný tovar vyrábajú deti 
v ich veku alebo že ľudia pri ich výrobe pracujú za zlých podmienok, nekúpili by si ho.

Pri realizácií aktivity som ocenila asistenta, ktorý zapísal všetky názory a reakcie. Práve komentáre 
môžu pri posudzovaní značiek odhaliť ďalšie témy, v ktorých je potrebná intervencia, ako napr. 
detská práca, globálna previazanosť, spravodlivý obchod, životný štýl a chudoba. 

Pri záverečnom zisťovaní možno aktivitu opakovať v rovnakej podobe. Značky možno aj rozdeliť na 
dve skupiny s vyváženým zastúpením zahraničných a domácich či miestnych výrobkov rovnakého 
typu. To môže vniesť hlbší pohľad na atraktivitu vybraných značiek a upriamiť pozornosť aj na iné 
témy spojené so spotrebou.

Slovenská mestská 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Aktivitu som realizovala na strednej 
odbornej škole v triede nadstavbového 
štúdia. Pred prvou hodinou som 
na tabuľu nalepila logá vybraných 
značiek (british Petroleum, Nestlé, 
Divine = Fair Trade, McDonald’s, 
Nike, Primark, Apple, Coca-Cola, Nike, 
Philips, Tchibo). Na začiatku hodiny 
som položila otázku: Ktoré z týchto 
značiek uprednostňujete a prečo? 
Žiaci a žiačky odpovedali vo dvojiciach, 
pričom si svoje úvahy a zdôvodnenia 
zapisovali. Značky bP a Divine 
nepoznal ani jeden zo 16-tich mladých 
ľudí, a preto sme ich ani nehodnotili. 
Z prvého zisťovania vyplynulo, že 
pri rozhodovaní berú do úvahy 
predovšetkým osobnú motiváciu a 
vkus. Veľmi často hodnotili aj to, či sú 
dané značky prístupné, a to finančne 
aj z geografického hľadiska.

V ďalšej fáze zisťovania žiačky a žiaci 
hodnotili spoľahlivosť značky, pričom 
opäť zvažovali predovšetkým osobnú 
skúsenosť („mám od nej nejaké 
produkty a som s nimi spokojný“).  
Veľmi často hodnotili značky iba 
na základe toho, či sa im dané 

produkty páčia alebo či im chutia. Myslím si, že do výstupu z úvodného zisťovania sa do značnej 
miery premietla sociálna situácia jednotlivých žiakov a žiačok. Otázka ceny produktov bola pre nich 
z rôznych dôvodov veľmi dôležitá.

Počas aktivít medzi meraniami si mladí ľudia o jednotlivých značkách zisťovali rôzne informácie 
a následne prezentovali sortiment firmy, krajiny produkcie či pracovné prostredie vytvárané pre 
zamestnancov firmy. Taktiež diskutovali aj o kvalite produktov a videli dva filmy, Príbeh vecí 
 a Čierne zlato. Prostredníctvom týchto aktivít sme sa venovali téme spotreby a jej dôsledkom 
a u mladých ľudí sa snažili posilniť presvedčenie, že spotrebiteľ môže svojím konaním skutočne veľa 
vecí zmeniť.  

Pri záverečnom zisťovaní som odpovede rozdeľovala podľa pohlavia, pretože som predpokladala, že 
sa pri posudzovaní značiek prejavia určité rodové rozdiely. To sa mi však nepotvrdilo a k zásadnému 
posunu v porovnaní s úvodným zisťovaním nedošlo. Z komentárov žiakov však možno vyčítať, že sa 
pri jednotlivých značkách rozhodovali z viacerých hľadísk (cena, vzhľad, chuť, dostupnosť, kvalita, 
vplyv na zdravie a životné prostredie, podmienky výroby a pod.). Aj pri druhom zisťovaní žiaci vo 
výraznej miere posudzovali to, či je tovar danej značky fyzicky a finančne dostupný. Pri oboch 
zisťovaniach rozhodovanie vo veľkej miere ovplyvnila osobná skúsenosť a prisudzovaná kvalita. 

Česká stredná 
odborná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA
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Značka

Divine

BP

McDonald’s

Primark

Tchibo

Philips

Nike

Priemerná 
známka/ 
počet žiakov

Priemerná 
známka/ 
počet žiakov

Komentár 
(úvodné zisťovanie)

Komentár 
(záverečné zisťovanie)

Mizerná reklama, slabo 
rozšírená.

Znečisťujú prírodu. 
Kvalitné a používané. 
Veľmi dôležitá pre nás, ako 
aj pre prírodu.

Záruka dobrej chuti, 
rozšírená po celom svete. 
Nezdravé jedlo.
Nezdravé a mastné.
Chutí mi, aj keď viem, že 
jedlo tam je nezdravé.
Výrobky mi chutia.

Po zoznámení so značkou 
si myslím, že je to dobrá 
značka, ale pre nás menej 
dostupná.
Je pre nás príliš drahá.
 
Dobrá káva, predaj oblečenia 
a doplnkov, dobrý marketing.
Kávu nepijem, nemám ju rád.
Ide o osvedčenú značku.

Kvalitné výrobky, jeden 
z najlepších výrobcov,  
pár výrobkov mám doma  
a som spokojný.
Nie je to zlá značka, ale 
dnes sú lepšie a majú dnes 
konkurenciu ako Samsung, 
LG a iné.
Značka je dostupná, výrobky 
sa mi páčia, kupujem si ich, 
značka je nepodstatná.  
Páči sa mi ich technológia. 
Ich výrobky sú poruchové.

Táto značka je zárukou 
kvality, vyššia cena a 
spoľahlivosť, výrobky si 
kupujem.
Kvalitné výrobky, firma 
s dlhou tradíciou.
Kvalitné výrobky, používajú 
ale lacnú pracovnú silu.
Pomáhajú zlepšovať výkony 
športovcov. 
Od tejto firmy nič 
nekupujem.
Nemám túto značku rád, pri 
výrobe využívajú deti.

Nehodnotené

Nehodnotené

Značka je zárukou dobrej 
chuti. 
Predtým boli ich produkty 
lepšie, ale dajú sa 
príležitostne.
Je to jedlo na cesty.
Toto jedlo je nezdravé.

Je menej dostupná.

Vyskytuje sa v reklamách, 
nepredáva iba kávu, kávu 
nepijeme.
Značku poznáme z reklám, 
ale túto značku kávy si 
nekupujeme.
Jedná sa o Fair Trade 
spoločnosť.

Je to japonská 
elektrotechnika, ktorá svoje 
produkty predáva po celom 
svete, niektoré máme doma. 
Táto značka je menej 
obľúbená a menej nás 
ovplyvňuje pri nákupe. 

Táto značka je pre mňa 
zárukou kvality ich výrobkov, 
ich výrobky si kupujem. 
Značka nás neovplyvňuje 
a ich výrobky si nekupujem. 

0

0

3,125/16

3,3/6

3/14

2,375/16

1,5/16

3/2

2,8/12

3,75/12

2,75/12

3,3/12

2,75/12

2,1/12

Apple

Coca-Cola

Nestlé

Priemerná 
známka/ 
počet žiakov

Priemerná 
známka/ 
počet žiakov

Komentár 
(úvodné zisťovanie)

Komentár 
(záverečné zisťovanie)

Je veľmi drahá, nikdy si ju 
nebudem môcť dovoliť kúpiť.
Jedna z najlepších značiek, 
populárna v iných krajinách, 
kvalitné výrobky.
Jednotka na trhu, jednotka 
v dizajne, jeden výrobok 
vlastním a som spokojný.
Výrobky zamerané od 
hudobných prehrávačov  
až po počítače.
Ich výrobky nepreferujem,  
sú predražené.
Mám odpor k dotykovým 
telefónom, nič nevydrží.
Známa značka a nič 
nevydrží.

Je to dobré pitie, vyrábajú 
veľa druhov, sú drahé  
a kazia zuby.
Nekupujem, príliš drahé pitie, 
pijem ju iba, ak máme nejakú 
udalosť.
Je dobrá, ale je v nej toľko 
hnusu, že ju nepijem.
Príliš sladká.
Nezdravá, škodlivá.
Pijem ju často s alkoholom.
Je najznámejšia  
a najpopulárnejšia. 

Obľúbená u malých detí, 
priemerná značka na trhu, 
zdravá výživa. 
Ako obilniny nie sú zlé. 
Výrobky nekupujem, sú 
drahé.
Cereálie od Nestlé sú chutné 
a určite zdravé, je tam veľa 
vápnika, kvalitné výrobky.
Tržby sú dosahované 
reklamou a ich výrobky sú 
presladené.

Produkujú vyspelou 
technológiou, udávajú krok 
v komunikačnej technológii, 
ale ich výrobky sú drahé. 
Vyrábajú najlepšie mobily  
na svete, ale ich výrobky  
sú pre mňa nedostupné. 

Pijem ju každý deň, veľmi 
mi chutí, život bez nej si 
nedokážem predstaviť. 
Je najlepšia k jedlu. 
Nie je zdravá, tak si ju 
dávam len výnimočne.

Pár výrobkov si kúpim, 
ale nepreferujem, dobré 
cereálie.
Ich výrobky si kupujem 
zriedka.
Jedna z najlepších značiek, 
chutnosť a obľúbenosť.
Kvalitné cereálie, vyrábajú 
veľa výrobkov pre malé deti, 
ale i pre tie staršie.

3/16

2,625/16 

2,375/16

2,83/12

3,36/11 

2,75/12
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Nie je paradajka  
ako paradajka
 30 minút   10 – 19 rokov UDRŽATEĽNOSť • GLObáLNA PREVIAZANOSť

Ciele  
•	 Zistiť, aké kritériá zohľadňujú žiaci pri výbere potravín.

Metódy  
práca s obrázkami, argumentácia

Pomôcky 
pracovný list, záznamový hárok, séria fotografií, dataprojektor

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Rozdajte žiakom pracovné listy a následne im premietnite ponuku produktov (paradajok). 

Namiesto prezentácie môžete rozdať vytlačené obrázky.
2. Vyzvite žiakov, aby si z pozície zákazníka vybrali z ponuky a svoju voľbu písomne odôvodnili. 

Pripomeňte žiakom, že zamerať sa môžu na rôzne kritériá (napríklad vzhľad, chuť, skúsenosti, 
cena, pôvod a pod.). Pracovné listy po dokončení pozbierajte.

3. Nakoniec nechajte žiakov hlasovať o výbere tovaru. Pýtajte sa na dôvody a kritériá ich výberu.

Výstupy 
vyplnené pracovné listy, záznamové hárky

Analýza zistení
•	 Spočítajte, koľkokrát boli žiakmi vybrané jednotlivé možnosti.
•	 Roztrieďte dôvody výberu jednotlivých produktov, napr. či súvisí s cenou, dostupnosťou, 

environmentálnymi dôvodmi a pod.
•	 Všímajte si, či si žiaci uvedomujú aj širšie, etické, environmentálne či ekonomické súvislosti.

Tipy na ďalšie aktivity
Podľa zistení sa môžete v aktivitách zamerať na rôzne aspekty:
•	 uvedomovanie si globálnej previazanosti a dopadu vlastnej voľby na životy iných ľudí ako aj na 

životné prostredie;
•	 zvyšovanie povedomia o lokálnej produkcii potravín;
•	 poukázanie na globálne environmentálne a ekonomické súvislosti.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete vybrať iný typ potravín, avšak opäť by ste mali ponúknuť 

podobné možnosti výberu.

Analýza dopadu
•	 Spočítajte, koľkokrát vybrali žiaci jednotlivé možnosti a výsledky porovnajte s úvodnými 

zisteniami.
•	 Zamerajte sa na dôvody výberu a všímajte si predovšetkým, či žiaci vo výbere reflektujú aj 

širšie environmentálne a ekonomické súvislosti.

 Fotografie k aktivite nájdete na webovej stránke
www.nadaciamilanasimecku.sk/akoviemezetofunguje/aktivity
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PRACOVNÝ LIST: Nie je paradajka ako paradajka ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Nie je paradajka ako paradajka

Bio paradajky zo 
supermarketu, 
vypestované v 
Taliansku,
cena: 1kg / 3 eur.

Vzhľad, 
značka

Chuť

Cena

Kvalita,
výživová hodnota

ekostopa – 
dopad na životné 
prostredie 
(doprava, 
pesticídy, obaly)

Výroba – miesto 
(podpora lokálnej 
produkcie), 
sociálne 
podmienky 
pracujúcich

Lacné 
paradajky zo 
supermarketu, 
vypestované  
a dovezené  
zo Španielska,
cena: 1kg / 2 eur.

Paradajky  
od miestneho 
pestovateľa  
na tržnici,
cena: 1kg / 2,5 eur.

Paradajky 
vypestované  
doma – v záhrade 
alebo na balkóne,
cena: jedna sadenica 
(15 paradajok) za 
0,8 eur + vlastná 
starostlivosť.

Paradajky 
z miestneho 
obchodu, 
vypestované  
na Slovensku,
cena: 1kg / 2,5 eur.

Ktoré paradajky 
by si si vybral/a?

Počet výberov na základe 
uvedeného kritéria

DôvodyPrečo?
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Aktivitu som overovala v našej základnej škole, ktorú navštevuje približne 450 žiakov. Vo 
vzdelávaní sa vo zvýšenej miere zameriavame na ekológiu. 

Úvodné zisťovanie postojov

Na úvodné zisťovanie som si vybrala triedu siedmakov, ktorých poznám od piateho ročníka 
a vyučujem u nich prírodopis. Žiaci mali skúsenosti s globálnym vzdelávaním a aj základné 
vedomosti o spravodlivom obchode, bio produktoch a ekologickom poľnohospodárstve.  

Na začiatku hodiny som žiakom ukázala malé cherry paradajky a opýtala sa ich, odkiaľ pochádzajú. 
Niektorí žiaci uviedli supermarket, iní vymýšľali odpovede ako záhradka, trh, skleník. Žiaci sa 
následne rozdelili do štvorčlenných skupín a každá dostala pracovný list a zadanie. V prípade 
nezhody v skupine mohli žiaci svoj výber prezentovať aj jednotlivo a s patričným zdôvodnením. 
Výber sme následne zaznamenávali do tabuľky, ktorú som rovno premietala na tabuľu. 

Výber vyhrali balkónové paradajky, ktoré si vybralo 14 žiakov, za nimi sa umiestnili paradajky od 
súkromného pestovateľa. Dôležitým aspektom výberu bola cena a kvalita („domáce sú kvalitné“), 
taktiež to, keď viem, čo jem („nie sú hnojené“) a samozrejme chuť. Inými kritériami, ako balenie, 
výživová hodnota, cesta od pestovateľa do obchodu a na stôl, sa žiaci nezaoberali. 

Na záver zisťovania sme diskutovali o tom, kto ako nakupuje zeleninu a na základe čoho sa 
rozhoduje. Vo všeobecnosti možno povedať, že žiaci vyberali produkty šetrné k životnému 
prostrediu a vypestované v lokalite, kde sami žijú. Tieto kritériá však neboli primárnym dôvodom 
ich výberu. Tými bola najmä chuť a kvalita produktu.

Záznamový hárok

Výsledky ukázali, že žiaci uvažovali ekologicky a vybrali si paradajky, ktoré najmenej zaťažujú 
životné prostredie. Žiadna zo skupín neuprednostnila produkt zo supermarketu. Nikto však 
nerozmýšľal o vzdialenosti dovážaných produktov, ani o množstve použitých obalov. Žiaci teda 
neuvažovali o celkových dopadoch pestovania a spotreby na prírodu, ale iba s ohľadom na seba ako 
konzumentov. Takisto nikto neuvažoval o produktoch zo spravodlivého obchodu.  

Aktivity medzi zisťovaniami sa môžu zameriavať na výpočet ekostopy a skúmanie rôznych foriem 
dovozu. Tiež možno sledovať, ako sa ponuka paradajok či inej zeleniny mení v rôznych ročných 
obdobiach. Pri záverečnom zisťovaní by som pri výbere ponúkla aj ďalšie kritériá. Potešilo by ma, 
keby som na konci zistila, že žiaci uvažujú v širších súvislostiach a sú ochotní zvažovať aj to, aký 
vplyv má ich nákup na životné prostredie. 

Česká mestská 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

opis Počet 
žiakov

Dôvod 
výberu

nevýhody

Paradajky z miestneho trhu od 
súkromného pestovateľa,
1kg/45Kč

Paradajky zo supermarketu, pôvod 
Španielsko,
1kg/59,90Kč

Balkónové paradajky, vlastná starostlivosť,
sadenica/15Kč

Bio paradajky zo supermarketu,  
pôvod Taliansko, 
1kg/75Kč

Paradajky zo supermarketu, pôvod Česko, 
1kg/42Kč

6

0

14

0

0

kvalitné, prírodné

0

lacné, domáce, „viem, 
čo jem“, dobré

0

0

0

cudzie, chemické ošetrenie, 
málo čerstvé, lacné, neznáme 
podmienky pestovania

musíme sa o nich starať

drahé, nechutné 

lacné, neznáme podmienky 
pestovania, nie sú čerstvé
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Ako najlepšie chrániť 
životné prostredie?
 20 minút   8 – 19 rokov UDRŽATEĽNOSť

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k rôznym formám ochrany životného prostredia.

Metódy  
škálovanie, diamantový diagram

Pomôcky 
9 kartičiek s výrokmi

Postup (úvodné zisťovanie) 
1. Rozdajte žiakom kartičky a vyzvite ich, nech si prečítajú jednotlivé výroky. Uistite sa, že 

všetkému rozumejú, v prípade potreby výroky vysvetlite na konkrétnych príkladoch.
2. Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad otázkou Ako môžem najlepšie chrániť životné prostredie?
3. Ich úlohou bude usporiadať  kartičky do tvaru diamantu, v ktorom bude pre nich najdôležitejšia 

činnosť navrchu a najmenej dôležitá úplne dole. Zvyšné sú podľa dôležitosti zoradené medzi nimi.

4. Po ukončení zaznamenajte každý diamant pomocou písmen na kartičkách. Diagramy si odfoťte.

Variácie:
•	 Pri menších deťoch môžete vybrať len 4 – 5 kartičiek, ktoré môžu uložiť do menšieho tvaru 

diamantu. Odporúčame:
•	 Nikdy neplytvať vodou.
•	 Recyklovať.
•	 Ísť peši do školy.
•	 Kupovať jedlo, ktoré vyprodukovali miestni pestovatelia.
•	 Kupovať len to, čo v skutočnosti potrebujem.

Výstupy
rebríček priorít ochrany životného prostredia

Analýza zistení
Aktivitu možno vyhodnotiť dvoma metódami:
•	 Dajte ku kartičkám body podľa nasledujúceho kľúča: kartičke na vrchu diamantu dajte 5 bodov, 

každej kartičke na druhej úrovni 4 body, kartičkám na strednej úrovni 3 body až po 1 bod 
kartičke na spodku. Zrátajte všetky body a vytvorte tvar diamantu tak, aby odrážal celkový 
počet bodov, ktoré jednotlivé kartičky dostali od všetkých žiačok a žiakov v triede.

•	 Metóda b: Spočítajte, koľkokrát deti umiestnili každú kartičku na troch najvrchnejších a troch 
najspodnejších pozíciách.

Tipy na ďalšie aktivity
Pri plánovaní vyučovacích aktivít môžete vychádzať z priorít, na ktorých sa zhoduje väčšina 
odborníkov na environmentálnu udržateľnosť.

Vysoká priorita
•	 nakupovanie len toho, čo potrebujeme: menšia spotreba znižuje aj spotrebu energie, potrebu 

transportu a tvorbu odpadu;
•	 nakupovanie jedla dorobeného miestnymi farmármi: znižovanie potreby transportu a leteckého 

dopravného;
•	 domáce kompostovanie: znižovanie potreby transportu a plnenia skládok, najlepšia forma recyklácie.

Stredná priorita
•	 neplytvanie: úprava vody i jej preprava spotrebováva energiu;
•	 neplytvanie elektrickou energiou: okrem vypínania elektrických zariadení aj kontrola ich 

energetickej efektivity;
•	 chodenie pešo do školy: vyhnutie sa jazde autom pri krátkych vzdialenostiach, zriadenie škol- 

ských autobusov pre žiakov a žiačky dochádzajúcich z väčších vzdialeností.

Nízka priorita
•	 necestovanie lietadlom: najviac ničia životné prostredie lety na krátke vzdialenosti, za nimi 

nasleduje preprava nákladu, najmenší vplyv majú diaľkové lety;
•	 odovzdávanie vecí na charitu: hoci znižuje objem miestnej skládky odpadov, môže prispieť 

k zvyšovaniu potreby transportu a energie pri spracovaní;
•	 recyklovanie v čo najvyššej možnej miere: radšej predchádzať kúpeniu nejakej veci, alebo 

sa snažiť o jej využitie iným spôsobom, ako ju recyklovať, recyklovanie je spojené s ďalšou 
spotrebou, ako aj nutnosťou transportu a spotrebou energie.

Cieľom aktivít by teda mal byť predovšetkým zodpovedný postoj k osobnej spotrebe.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete žiakom rozdať 9 prázdnych kartičiek a vyzvať ich, nech na 

každú napíšu jeden zo spôsobov ochrany životného prostredia. Následne z kartičiek vytvoria 
diamantový diagram.

Analýza dopadu
•	 Priraďte ku kartičkám body podľa rovnakého kľúča ako pri úvodnom zisťovaní. 
•	 Podľa počtu bodov vytvorte tri kategórie. Činnosti, ktoré získali najvyšší počet bodov zaraďte 

do vysokej, činnosti s priemerným počtom bodov do strednej a s najnižším počtom bodov do 
nízkej priority. 

•	 Porovnajte priority žiakov z úvodného zisťovania. Zamerajte sa najmä na posun v postoji 
k osobnej spotrebe.
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PRACOVNÝ LIST: Kartičky

Ako najlepšie 
chrániť životné 

prostredie?

neplytvať  
elektrickou energiou.

Recyklovať, čo 
sa len dá.

Kompostovať 
odpad.

necestovať 
lietadlom.

Kupovať jedlo,  
ktoré dorobili  

miestni farmári.

A

C

e

G

i

B

D

F

H

nepotrebné veci 
venovať na charitu.

Chodiť pešo  
do školy.

Kupovať len 
to, čo skutočne 
potrebujeme.

Šetriť vodou.

ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Metóda A
Kartička Celkový výsledok Komentáre

Kupovať jedlo,  
ktoré dorobili  
miestni farmári.

Necestovať 
lietadlom.

Šetriť vodou.

Neplytvať elektrickou 
energiou.

Nepotrebné veci 
venovať na charitu.

Recyklovať,  
čo sa len dá.

Chodiť pešo do školy.

Kompostovať odpad.

Kupovať len to, 
čo skutočne 
potrebujeme.

A

B

C

D

e

F

G

H

i
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ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Metóda B
Kartička 3 najvyššie

umiestnené
3 najnižšie
umiestnené

Komentáre

Kupovať jedlo,  
ktoré dorobili 
miestni farmári.

Necestovať 
lietadlom.

Šetriť vodou.

Neplytvať 
elektrickou 
energiou.

Nepotrebné 
veci venovať 
na charitu.

Recyklovať,  
čo sa len dá.

Chodiť pešo 
do školy.

Kompostovať 
odpad.

Kupovať len to, 
čo skutočne 
potrebujeme.

A

B

C

D

e

F

G

H

i

Na gymnáziu učím matematiku a chémiu. V 1. b som zisťovaním postojov chcela trochu „rozvíriť 
hladinu“ a vyskúšať si aj iné metódy ako tradičné dotazníky. Rozhodla som sa zisťovať, aký majú 
moji žiaci a žiačky postoj k dôsledkom svojich činností na životné prostredie. 

Úvodné zisťovanie

Úvodné zisťovanie som realizovala na hodine matematiky. V aktivite Ako najlepšie chrániť životné 
prostredie? som urobila iba malú zmenu v jednom z deviatich výrokov. Možnosť „Necestovať 
lietadlom“ som nahradila ľubovoľným vlastným návrhom. Výsledky sme spracovali spoločne tak, že 
každá úroveň v diamantovom diagrame mala rôzny počet bodov (od 5 bodov pre voľbu na vrchole 
diagramu po 1 bod pre najmenšiu prioritu). Súčet všetkých pridelených bodov bol 351 bodov (27 
bodov x 13 zúčastnených), čo predstavovalo 100 %. 

Výsledky:
17 % – recyklovať všetko, čo sa len dá;
14 % – šetriť vodou;
13 % – vlastný návrh; 
13 % – šetriť elektrickou energiou; 
12 % – kompostovať; 
9 % – kupovať len to, čo potrebujem; 
8 % – chodiť pešo;
8 % – nakupovať od domácich výrobcov a farmárov; 
7 % – nepotrebné veci dať na charitu. 

Vlastné návrhy žiakov a žiačok zahŕňali napríklad: neznečisťovať vodu; neodhadzovať odpadky 
do prírody (7x); nerobiť čierne skládky; používať dopravný prostriedok len keď treba; používať 
sklenené fľaše; nepoužívať mikroténové vrecká; používať ekologické palivá v doprave. 

Slovenské mestské 
gymnázium

PRíPADOVá ŠTÚDIA
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Aktivity medzi zisťovaniami

Na základe výsledkov som sa rozhodla zamerať na to, že mladí ľudia zníženie vlastnej spotreby či 
nákup od domácich výrobcov nepovažujú za vysokú prioritu pri ochrane životného prostredia. V 
aktivitách som sa preto venovala problematike spotreby konzumného spôsobu života a domácej 
produkcie. Hlavným cieľom bolo posunúť postoje žiakov od „recykluj“ k „zníž spotrebu, aby nebolo 
čo recyklovať“. 

Aktivitami som sledovala aj ďalšie ciele: 
•	 vytvoriť v triede bezpečné prostredie; 
•	 zbaviť žiakov a žiačky strachu z vyjadrenia vlastného názoru; 
•	 učiť sa počúvať ostatných a rešpektovať ich právo na vlastný názor. 

Posun v postojoch som sa snažila dosiahnuť realizovaním šiestich aktivít, z ktorých tri 
som zaradila na hodiny matematiky a po jednej na hodiny umenia a kultúry, geografie a na 
„medzipredmetový“ workshop:
1. grafické, percentuálne a matematické vyhodnotenie úvodného zisťovania na 

dôslednejšie uvedomenie si jeho výsledkov;
2. aktivita Cesta mojich raňajok zahrňujúca učivo o mierke mapy a dopade nákupu potravín  

zo vzdialených kútov sveta, ako aj výpočet spotreby paliva na ich dovoz;
3. aktivita Lokálne potraviny mapujúca pozitíva a negatíva nákupu domácich potravín spojená  

s ochutnávkou výrobkov, ktoré žiaci priniesli z domu;
4. aktivita Kríza zameraná na zníženie spotreby zahŕňajúca simuláciu krízy, mapovanie jej 

dopadov a hľadanie riešení;
5. aktivita od albatrosov k PeT fľašiam zameraná na ochranu životného prostredia, uvedomenie 

si významu znižovania spotreby PET fliaš a zodpovedného spotrebiteľského správania;
6. aktivita Z jednotky nula? zahŕňajúca problémové úlohy zamerané na znižovanie spotreby  

a nákup domácich výrobkov.

Záverečné zisťovanie

Použila som pôvodnú aktivitu a výsledky vyhodnotila spolu so žiakmi priamo na hodine matematiky.

Výsledky:
16 % – šetriť vodou;
14 % – recyklovať všetko, čo sa len dá;
10 % – šetriť elektrickou energiou;
10 % – kompostovať;
10 % – chodiť pešo;
10 % – neznečisťovať prírodu;
8 % – kupovať len to, čo potrebujem;
7 % – nakupovať od domácich výrobcov a farmárov;
7 % – nepotrebné veci dať na charitu;
5 % – neodhadzovať smeti do prírody;
2 % – nekupovať výrobky v plastových obaloch.
 
K zásadnej zmene postojov nedošlo. Nenaplnili sa tak moje ciele, aby si žiaci uvedomili význam 
znižovania vlastnej spotreby a nákupu od domácich výrobcov. Dokonca sa skóre niektorých 
činností oproti úvodnému zisťovaniu znížilo. To je zaujímavé zistenie, pretože počas aktivít žiaci 
deklarovali pochopenie súvislostí znižovania vlastnej spotreby a kúpy domácich výrobkov. Vďaka 
tomu som si uvedomila, že dosiahnuť skutočnú zmenu je veľmi náročné a nestačí na ňu len pár 
aktivít počas polroka. Aktivity mi však umožnili získať veľmi dobrý prehľad o názoroch mojich 
žiakov a žiačok.

Náš školský Eko-tím sa rozhodol zrealizovať niekoľko aktivít so všetkými deťmi v škole a výsledky 
využiť pri včleňovaní a zapracovávaní otázok o udržateľnosti do školského vzdelávacieho 
programu. Využili sme na to aktivitu Ako najlepšie chrániť životné prostredie?, ktorá od detí 
vyžaduje dosiahnutie konsenzu. 

Úvodné zisťovanie

Začali sme zahrievacím kolom otázok a výrokov, aby deti odpovedali sami za seba. Z perspektívy 
našej školy sme za najvhodnejší považovali výrok Je lepšie ísť do školy pešo ako autom. Súhlasilo 
s ním 47 % detí, nesúhlasilo 23 % a zvyšok sa nevedel rozhodnúť. Keď sme sa pýtali na dôvody, 
mnohí z tých, čo sa nevedeli rozhodnúť, odpovedali, že chodiť do školy pešo by síce bolo lepšie 
pre životné prostredie, no bolo by to nepraktické pre tých žiakov, ktorí bývajú príliš ďaleko. Na 
základe toho sa rozpútala debata o rôznych možnostiach, ktorými by mohli byť rodiny motivované 
k menej častému používaniu áut. 

Aktivita podnietila zaujímavé diskusie v každom ročníku. Zaznamenávali sme si komentáre žiakov 
a žiačok aj pri tom, ako sa snažili zoradiť deväť kartičiek do tvaru diamantu. Nižšie uvádzame 
podobu diamantu, na ktorom sa zhodla jedna celá trieda. Vypočítali sme aj percentuálne 
zastúpenie, ako často sa jednotlivé kartičky vyskytli na vrchole.

Podľa našich učiteľov výsledky zisťovania odrážajú nedostatočné uvedomenie si vplyvu 
recyklovania na životné prostredie. Deti a dospelí si často myslia, že keď sa nejaká vec recykluje, 
tak zmizne. V skutočnosti však energia a transport, ktoré sa v procese recyklácie využívajú, vo 
významnej miere ovplyvňujú aj životné prostredie. Rozhodli sme sa preto deti motivovať, aby 
porozmýšľali nad spôsobmi, ako môžeme znížiť množstvo vecí, ktoré spotrebovávame (napríklad 
obaly). Chceli sme, aby si uvedomili, že opakované používanie rôznych vecí a ich oprava namiesto 
výmeny je k životnému prostrediu oveľa šetrnejšia. 

Britská vidiecka 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Recyklovať, čo sa len dá.

Šetriť vodou.

Kompostovať odpad.Neplytvať elektrickou energiou.

Necestovať lietadlom.

Kupovať len to, čo
skutočne potrebujeme.

ísť do školy peši,
na bicykli alebo autobusom.

Kupovať jedlo, ktoré 
dopestovali miestni farmári

Veci, ktoré nepotrebujeme,
venovať charite.
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Aktivity medzi zisťovaniami

Za najvhodnejší spôsob, ako dosiahnuť naše ciele, sme považovali skupinové diskusie o vybraných 
témach v rámci predmetu Dizajn a technológia. Zamerali sme sa najmä na balenie potravín  
a školské obedy a v rámci toho aj na diskusiu o vzdialenostiach pri dovážaní jedla (food miles).  
To je niečo, čo mnohé deti dovtedy nechápali. 

Počas hodín matematiky a geografie sme sa zamerali aj na aktivity o spravodlivom obchode. 
Okrem toho sme na školskom dvore vykopali kompostovú jamu, do ktorej sme dávali zvyšky 
ovocia, čo mali deti na desiatu, ako aj zvyšky jedál zo školských obedov a vhodný odpad 
z učiteľských kabinetov. Rozhodli sme sa každoročne zorganizovať Deň bez elektriny, aby sme 
deťom pomohli uvedomiť si hodnotu elektrickej energie a dôležitosť jej šetrenia. Rodičov a vedenie 
školy sme zapojili aj do akcie Týždeň chodím pešo do školy a do množstva ďalších iniciatív.

Záverečné zisťovanie 

Po dvoch rokoch sme zisťovacie aktivity zopakovali so všetkými žiakmi. Ako vyplýva z výsledkov, 
dosiahli sme viacero povzbudivých zmien. Pri zahrievacej otázke o chodení do školy pešo viac 
detí súhlasilo, menej nesúhlasilo a ešte menej sa nevedelo rozhodnúť. Pri zoraďovaní kartičiek do 
tvaru diamantu si vyššie percento detí uvedomovalo vplyv leteckej dopravy a prepravy tovarov. 
Väčší dôraz deti kládli aj na kompostovanie, šetrenie elektrickou energiou a vodou, menej už 
zdôrazňovali recyklovanie.

Šetriť vodou.

Neplytvať elektrickou energiou.

Kompostovať odpad.Kupovať len to, čo
skutočne potrebujeme.

Necestovať lietadlom.

Recyklovať, čo sa len dá.

Veci, ktoré nepotrebujeme,
venovať charite.

Kupovať jedlo, ktoré 
dopestovali miestni farmári

ísť do školy peši,
na bicykli alebo autobusom.

Komentáre 2006Návrh 2004 (%) 2006 (%)

Keď nebudeš kompostovať, odpad skončí na skládke; 
kompostové jamy umožňujú život červom a prírode.

Oblohu denne križuje viac lietadiel, ktoré prevážajú jedlo, ako 
tých, v ktorých cestujú ľudia; lietadlá potrebujú veľa paliva, 
produkujú veľa splodín; splodiny z lietadiel; čo je také zlé na 
cestovaní lietadlom?; znečistenie; bolo by náročné cestovať 
do Ameriky; keď budeme stále cestovať lietadlami a autami, 
ovplyvní to zaľadnenie – svet sa raz zatopí; lietadlá znečisťujú 
prostredie a hádžu bomby; na letiskách by sa mohli zriadiť 
stánky pre Afriku, v ktorých by sa zbierali peniaze pre krajiny, 
do ktorých ľudia cestujú; s lietadlami sa spája veľa vecí, používa 
sa elektrická energia, plytvá sa energiou; lietadlá zabíjajú ľudí 
a tučniakov, lebo roztápajú ľad; lietadlá najviac znečisťujú svet.

Netreba veľa áut, možno ich predsa užívať spoločne; všetci 
vieme, že by sme radšej mali chodiť pešo či jazdiť na bicykli.

Plytvanie elektrickou energiou súvisí s globálnym otepľovaním; 
neplytvajte elektrickou energiou, lebo plytváte peniazmi; 
neplytvajte elektrickou energiou, lebo elektrina umožňuje 
zásobovanie vodou – umožňuje, aby mnohé veci fungovali; 
nevedeli by sme žiť len pri sviečkach – niektorí ľudia tak žijú  
a keď môžu oni, môžeme aj my; ak budeme plytvať elektrickou 
energiou, máme len jednu uhoľnú baňu a uhlie sa minie.

Môžeme recyklovať plastové fľaše; recyklujte, aby sa svet 
nezaplnil odpadkami; recyklovanie zachraňuje rôzne veci, 
môžeme ho stále zlepšovať; keď nerecyklujete, plytváte 
elektrickou energiou; buldozéry musia všetko zvalcovať, inak 
už nebude miesto na odpadky.

Keď budeme kupovať jedlo od miestnych farmárov, nepomôže 
to farmárom v Afrike; keď budeme kupovať jedlo od miestnych 
farmárov, nedostaneme to, na čo máme chuť, lebo to nevedia 
dopestovať – napríklad kakaové bôby.

Môžeme venovať veci do charitatívnych obchodov, oni ich 
pošlú do Afriky a ľuďom, ktorí ich potrebujú; nemali by sme 
nakupovať v charitatívnych obchodoch, lebo sú tam nosené 
veci; keď dáte veci do charitatívnych obchodov, ľudia si ich 
budú môcť kúpiť.

bez vody neprežijeme; máme len málo vody; o vodu sa 
môžeme podeliť s inými krajinami; bez vody sa nedá žiť; voda 
je najdôležitejšia.

Kupovanie všetkého, čo chceme, nijako nechráni životné 
prostredie; keď si kupuješ všetko, čo chceš, míňaš peniaze;  
keď si kupuješ, čo potrebuješ, máš len, čo potrebuješ; keď 
kupuješ len to, čo potrebuješ, pomáhaš životnému prostrediu.

Kompostovať.

Necestovať 
lietadlom.

ísť do školy peši, 
na bicykli, alebo 
autobusom. 

Neplytvať 
elektrickou 
energiou.

Recyklovať,  
čo sa len dá.

Kupovať jedlo, 
ktoré dopestovali 
miestni farmári.

Veci, ktoré 
nepotrebujeme, 
venovať charite.  

Šetriť vodou.

Kupovať len to, 
čo skutočne 
potrebujeme.
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Učitelia si uvedomovali, že na postoje detí majú vplyv aj širšie okolnosti, ako len dianie v triede. 
Využitie aktivít na zisťovanie vedomostí a postojov detí k  téme udržateľnosti ovplyvnilo náš 
školský vzdelávací program a plánovanie vyučovania. Zmena postojov si vyžaduje čas, a preto sa 
naša cesta ešte zďaleka nekončí.
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Lepšie miesto pre život
 25 minút   6 – 14 rokov UDRŽATEĽNOSť • SOCIáLNA SPRAVODLIVOSť • 

GLObáLNA PREVIAZANOSť 

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k tomu, čo je dôležité urobiť, aby bol svet spravodlivejším a udržateľnejším 

miestom pre život.

Metódy  
voľné písanie, kreslenie, skupinová práca

Pomôcky 
pracovný list

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Na začiatku aktivity napíšte na tabuľu otázku: Ako môžem prispieť k tomu, aby sa svet stal 

lepším miestom pre život?
2. Vyzvite žiakov, aby svoje nápady a riešenia napísali, prípadne zakreslili na papier. Ak budú 

potrebovať inšpiráciu, môžete im pomôcť napríklad takto: Porozmýšľajte nad triedou, školou, 
susedstvom, širším okolím, krajinou či celým svetom...

3. Na konci všetky papiere pozbierajte. Pri kresbách sa uistite, či rozumiete tomu, čo je na nich 
znázornené, aby ste ich dokázali vyhodnotiť.

Variácia:
• Aktivitu môžete realizovať aj v menších skupinách.

Výstupy 
hárky s odpoveďami alebo kresbami

Analýza zistení
•	 Roztrieďte odpovede do štyroch kategórií podľa toho, či sa týkajú životného prostredia, alebo 

vzťahov medzi ľuďmi a či sa orientujú na miestnu alebo globálnu úroveň. V záznamovom hárku 
sú tieto kategórie pomenované ako lokálna/globálna udržateľnosť a lokálna/globálna sociálna 
spravodlivosť. 

•	 Napríklad: odpoveď týkajúca sa odhadzovania odpadkov na ihrisku sa týka environmentálnej 
udržateľnosti a lokálneho prostredia, poznámka o globálnom otepľovaní patrí do skupiny 
globálna udržateľnosť. Komentár o venovaní peňazí na miestnu charitu je o sociálnej 
spravodlivosti v lokálnom prostredí a nápad o kupovaní tovaru v rámci spravodlivého obchodu 
(fair trade) sa týka sociálnej spravodlivosti na globálnej úrovni. Niektoré komentáre, napríklad 
nepoužívanie plastových tašiek, by mohli byť zaradené do oboch skupín – lokálnej aj globálnej 
udržateľnosti. 

•	 Spočítajte odpovede v jednotlivých kategóriách.

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 zamerať sa na oblasť, v ktorej sa vyskytlo najmenej odpovedí – ak žiaci uvádzajú iba nápady 

v environmentálnej oblasti, realizujte aktivity, ktoré sa venujú sociálnej oblasti, napríklad 
pomoci druhým ľuďom alebo občianskej angažovanosti;

•	 viesť aktivity, vďaka ktorým žiaci rozpoznajú dôsledky svojho konania na ľudí aj na životné 
prostredie;

•	 s mladšími žiakmi realizovať aktivity, ktoré budú osožné pre školu, miestnu komunitu, obec či mesto;
•	 so staršími žiakmi realizovať aktivity, vďaka ktorým si uvedomia globálne súvislosti svojho 

konania, napríklad pri nakupovaní rôznych výrobkov, produkovaní odpadu, rôznych formách 
pomoci ľuďom v núdzi a pod.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity postupujte rovnako ako pri úvodnom zisťovaní.

Analýza dopadu
•	 Roztrieďte odpovede do štyroch kategórií.
•	 Porovnajte počet a podiel odpovedí v jednotlivých kategóriách s úvodnými zisteniami. Sledujte, 

či pribudli nové nápady v kategóriách, ktoré boli pri úvodnom zisťovaní menej zastúpené a na 
ktoré ste sa medzitým cieľavedome zameriavali.

•	 Posúďte aj to, či sú nápady konkrétnejšie, adresnejšie a v praxi realizovateľné.
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ZÁZNAMOVÝ HÁROK: Lepšie miesto pre život
Lokálna udržateľnosť Globálna udržateľnosť

Lokálna sociálna spravodlivosť Globálna sociálna spravodlivosť

Slovenská mestská 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Som učiteľkou prvého stupňa základnej školy, v ktorej pôsobím už siedmy rok. Zisťovanie postojov 
som sa rozhodla realizovať so svojou triedou štvrtákov. 

Úvodné zisťovanie

Úvodné zisťovanie som realizovala na hodine slovenského jazyka – čítania. Aktivita žiakov od 
začiatku zaujala, pretože hodiny sme nezvykli začínať otázkou, nad ktorou majú premýšľať. 
Rozdelila som ich do menších skupín, v ktorých diskutovali o tom, ako môžu prispieť k tomu, aby 
bol svet lepším miestom pre život. Žiaci si odpovede zapisovali alebo zakreslili na veľký papier. 
Niektoré skupiny potrebovali pomôcť, tak som im navrhla, nech porozmýšľajú nad tým, čo by 
mohli urobiť v triede alebo na ihrisku, aby sa im žilo lepšie. Následne každá skupina prezentovala 
a zdôvodnila svoje návrhy. Žiaci a žiačky väčšinou písali, čo by sa nemalo robiť so životným 
prostredím. Sociálnej oblasti či oblasti medziľudských vzťahov sa skôr vyhýbali. 

Viaceré odpovede bolo náročné jednoznačne zaradiť do jednej z vytvorených kategórií. Niektoré 
výroky deti mienili lokálne, no uvedomovali si aj globálny dosah svojho konania. Výsledky sa 
mi napokon podarilo zhrnúť do tabuľky, v ktorej bolo zaznamenané aj to, koľkokrát sa určitá 
odpoveď opakovala. Zistila som, že deti majú veľa poznatkov o tom, ako sa môžu starať o životné 
prostredie, najmä čo sa nesmie robiť, aby sme si ho neničili. Výsledky však ukázali, že príliš 
nemysleli na ľudí okolo seba či inde vo svete. 
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Aktivity medzi zisťovaniami

Na základe výsledkov som sa rozhodla zamerať pozornosť na ľudí, na vciťovanie a zamýšľanie sa 
žiakov nad rôznymi sociálnymi problémami spoločnosti. Chcela som v nich podporovať solidaritu 
a empatiu a dosiahnuť, aby začali myslieť na iných. Dôležité však pre mňa bolo aj uchovať 
predstavy detí, ako môžu ochraňovať životné prostredie. Na dosiahnutie týchto cieľov som si 
pripravila 6 aktivít zameraných na rôzne sociálne problémy. Ich realizácia sa mi nehodila do 
učebných osnov jediného predmetu, a preto som ich využila vo viacerých – vlastivede, slovenskom 
jazyku a hudobnej výchove. Jednotlivé hodiny boli štruktúrované podľa stratégie EUR (evokácia – 
uvedomenie – reflexia). 

1. Život na dedine a v meste
 Cieľ: Vcítiť sa do rôznych sociálnych problémov. 
2. Mestá na mape Slovenska 
 Cieľ: Robiť dobro iným, vnímať a prežívať prosociálne správanie. 
3. Cestujeme po Slovensku 
 Cieľ: Opísať a zhodnotiť správanie sa ľudí, rešpektovať názory iných, participovať na riešení 

problémov. 
4. Vianočné zvyky vo svete a u nás 
 Cieľ: Vcítiť sa do prežívania iných a akceptovať mnohorakosť v kultúrnych prejavoch. Naučiť sa 

zámerne a úprimne priať. 
5. Kamarátka z ekvádoru 
 Cieľ: Vcítiť sa do rôznych sociálnych problémov spoločnosti. Nájsť odlišnosti medzi ľuďmi. 
6. Hudobné cítenie 
 Cieľ: Porovnať rozdielne podmienky života detí v rôznych krajinách. Asertívne vyjadrovať vlastné 

názory a postoje. 

Záverečné zisťovanie

Na záverečné zisťovanie som 
si pripravila tú istú aktivitu, 
pretože sa mi s ňou dobre 
pracovalo a výsledky sa mohli 
ľahko porovnať. Žiakov som 
opäť rozdelila do 7 skupín, 
ktoré však neboli v rovnakom 
zložení ako pri prvej realizácii. 
Položila som im tú istú 
otázku: Ako môžem prispieť 
k tomu, aby bol svet lepším 
miestom pre život?

Keď som výsledky porovnala 
s predchádzajúcimi, zmeny 
boli očividné. Žiaci si udržali 
a rozšírili predstavy o tom, 
ako môžu chrániť životné 
prostredie a zároveň som 

zaznamenala výrazný nárast vyjadrení k rôznym aspektom sociálnej spravodlivosti. Žiaci začali 
myslieť aj na iných, na ľudí, ktorí potrebujú pomoc, ale aj na dobré zaobchádzanie a slušné 
správanie voči sebe navzájom. Dosiahnutú zmenu som zaznamenala do tabuľky. V nej môžeme 
vidieť odpovede žiakov z úvodného zisťovania doplnené o odpovede zo záverečného merania 
(zvýrazneným písmom).

Globálna udržateľnosť

Globálna sociálna spravodlivosť

Lokálna udržateľnosť

Lokálna sociálna spravodlivosť

Neznečisťovať prostredie.
Prestať vyrábať zbrane.
Prestať vyrábať „atómky“ – 2x.
Šetriť ropou – 2x.
Nerúbať stromy – 2x.
Sadiť nové stromy – 3x.
Menej zabíjať zvieratá.
Vyčistenie prírody – 2x.
Postaviť menej ropných plošín.
Neplašiť, neloviť zver – 2x.
Neničiť prírodu – 2x.
Filtračné zábrany na výfuky áut.
Na upravenie sveta potrebujeme 200 rokov 
ničnerobenia v prírode.

Menej používať jadrovú energiu.
Viac využívať slnečné panely. 
Chrániť  chránené zvieratá.
nerúbať stromy – 3x.
Sadiť nové stromy – 3x.
Menej zabíjať zvieratá.
Postavím na komíny a autá filtre.
neznečisťovať ovzdušie – 3x.
neubližovať zvieratám.

Zastaviť vojnu.

Viacerým deťom vzdelávanie – 2x.
Posielať peniaze ľuďom, ktorí to potrebujú.
Prispejem do charity – 3x.
Pomôžem chudobným s jedlom.
Prispievať jedlom a peniazmi chudobným 
krajinám – 2x.
Ľudia by sa mali viacej učiť, aby neboli hlúpi.

Používať menej elektriny –  2x.      
Nemíňať vodu.
Neodhadzovať odpadky do prírody – 4x.    
Zrekonštruovať staré budovy.
Postavím viac vyšších budov.
Zbúrať nečinné fabriky.
Nevypúšťať chemikálie.
Recyklovať odpad – 2x.       
Vyrábať  autá na elektrinu.  
Menej vyrábať  autá a podobné vozidlá.
Chodiť po chodníkoch nie po tráve – 2x.
Prestať kupovať zbytočné veci.
Nesprejovať budovy.

Zbierať odpadky  – 3x.
Začať chodiť pešo –  2x.
Menej jazdiť autami.
Viac používať bicykle.
nemíňať papiere, aby sa nerúbali stromy.
nesprejovať domy, lebo len v peknom čistom 
prostredí sa dá žiť.
Používať menej elektriny – 3x.
nemíňať vodu – 2x.
neodhadzovať odpadky do prírody – 4x.
Recyklovať odpad  – 4x.
Vyrábať autá na elektrinu.
Chodiť po chodníkoch, nie po tráve.
Zlacniť autá na elektrický pohon, aby sa 
neznečisťovalo ovzdušie.

Nebudeme kradnúť.
Nefajčiť  – 2x.
Dáme bezdomovcom byt, jesť.
Nekričať v lese.

Zákaz fajčiť – 3x.
Zákaz predávať cigarety.
Byť dobrý k ostatným. 
Ľudí bez strechy nad hlavou ubytovať.
Aby každý bezdomovec mal kde bývať.
obchody strážené policajtmi, aby neboli lúpeže.
Slušnejšie sa správať – 2x.
Budem viac za veci ďakovať.
Správať sa k ostatným lepšie – 2x.
Zorganizovať súťaž a peniaze poslať, kde ich 
potrebujú.
Pomáhať druhým, starým ľuďom – 3x.
Zdraviť sa.
Poviem deťom, aby si vážili, čo majú.
Stanem sa policajtom a budem chytať 
drogových dílerov. 
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Zisťovanie sme uskutočnili so všetkými žiakmi prvého a tretieho ročníka a s jednou triedou piatakov. 
Použili sme 12 zisťovacích aktivít, ktoré sme o rok neskôr zopakovali a porovnali si výsledky. 

Úvodné zisťovanie

Aktivita ukázala, že žiaci majú dobré povedomie o spôsoboch, ktorými môžu prispieť k udržateľnos-
ti životného prostredia, čo je aj jednou z priorít vzdelávania v našej škole. Napriek tomu sme boli 
sklamaní, že mali málo nápadov týkajúcich sa sociálnej spravodlivosti, či už na lokálnej, alebo globá-
lnej úrovni. Z tohto dôvodu sme sa snažili hľadať možnosti, ako by sme mohli zareagovať a zvýšiť 
povedomie žiakov o rôznych podobách nespravodlivosti. Chceli sme im poskytnúť aj príležitosti, ako 
by mohli dosiahnuť pozitívnu zmenu v živote iných ľudí, a to inak než len príspevkami na charitu. 

Aktivity medzi zisťovaniami

Vytýčili sme si niekoľko cieľov, vrátane „naučiť sa, že máme práva a povinnosti“ a „uvedomiť si, že 
môžeme prispieť k tomu, aby bol svet lepším miestom“. V deťoch sme chceli rozvíjať zručnosti potrebné 

Najvýraznejšia zmena, ktorú sme zistili, sa týkala zvýšeného povedomia žiakov o bezdomovectve a chudobe 
a ich reflektovanie práva na vodu, zdravotnú starostlivosť a vzdelanie. To naznačuje skutočnú zmenu v ich 
postojoch voči chudobe, ktorú vnímajú ako dôsledok sociálnych nerovností a nielen nedostatku peňazí.

Britská základná škola
PRíPADOVá ŠTÚDIA

Lokálna 
udržateľnosť

Lokálna 
udržateľnosť

Lokálna sociálna 
spravodlivosť

Lokálna sociálna 
spravodlivosť

Globálna 
udržateľnosť

Globálna 
udržateľnosť

Globálna sociálna 
spravodlivosť

Globálna sociálna 
spravodlivosť

12 – zbieranie 
odpadu,
8 – starostlivosť 
o zvieratá,
7 – recyklácia,
4 – upratovanie,
4 – sadenie stromov,
3 – pestovanie 
vlastných potravín,
2 – pešia chôdza  
namiesto užívania áut,

Spolu – 43

8 – recyklácia,
6 – šetrenie vody,
4 – pešia chôdza 
namiesto užívania áut,
4 – zbieranie odpadu,
3 – starostlivosť 
o zvieratá,
3 – kompostovanie,

Spolu – 30

6 – pešia chôdza 
namiesto  
užívania áut,
4 – zbieranie odpadu,

Spolu – 17

5 – zbieranie odpadu,
4 – recyklácia,
3 – pešia chôdza 
namiesto užívania 
áut,

Spolu – 15

18 – pešia chôdza na- 
miesto užívania áut,
13 – zbieranie odpadu,
10 – recyklácia,
5 – šetrenie vodou,

Spolu – 48

12 – pešia chôdza 
namiesto užívania 
áut,
8 – recyklácia,

Spolu – 28

Prvý 
ročník: 

Prvý 
ročník: 

Tretí 
ročník: 

Tretí 
ročník: 

Piaty 
ročník: 

Piaty 
ročník: 

10 – pomoc ľuďom,
9 – milé správanie,

Spolu – 19

5 – uvedomelá 
spotreba potravín,

Spolu – 7

Spolu – 3

7 – menej zločinov,
3 – domov pre 
každého,
2 – spravodlivé 
rozdeľovanie 
zdrojov,

Spolu – 16

3 – uvedomelá 
spotreba potravín,
3 – zdieľanie 
vodných zdrojov,

Spolu – 8

5 – pomoc ľuďom,
4 – priateľskosť,
3 – starostlivosť 
o starých ľudí,

Spolu – 16

3 – nezabíjanie 
zvierat,
3 – šetrenie elektrickej 
energie,

Spolu – 9

8 – šetrenie elektrickej 
energie, 
4 – šetrenie stromov,
3 – neznečisťovanie 
mora,

Spolu – 23

4 – šetrenie elektrickej 
energie,
4 – ochrana životného 
prostredia,

Spolu – 8

10 – nezabíjanie 
zvierat,
6 – šetrenie 
elektrickej energie,

Spolu – 20

9 – šetrenie 
elektrickej energie,
6 – zníženie spotreby 
fosílnych palív,

Spolu – 19

6 – šetrenie 
elektrickej energie,
6 – redukcia 
lietadiel, vlakov, áut,
3 – konzervovanie 
stromov,
3 – zníženie spotreby,
3 – ochrana zvierat,

Spolu – 25

16 – príspevok na 
charitu.

Spolu – 17

11 – príspevok na 
charitu,
5 – nebojovanie.

Spolu – 18

5 – príspevok  
na charitu,
2 – vojna,
2 – roboty.

Spolu – 11

7 – vzdelanie pre všetky deti,
7 – spravodlivé zdieľanie 
potravín,
6 – lepšia zdravotná 
starostlivosť,
5 – čistá voda,
5 – zmenšenie chudoby,
1 – spravodlivý obchod.

Spolu – 32

4 – vzdelanie pre všetky deti,
2 – príspevok na charitu,
1 – spravodlivý obchod.

Spolu – 10

9 – bezdomovectvo,
8 – príspevok na charitu,
8 – rešpekt voči ostatným,
7 – dostupné ceny,
4 – vzdelanie pre všetkých,
3 – zdravotná starostlivosť,
2 – ukončenie novodobého 
otroctva a detskej práce,
1 – spravodlivý obchod.

Spolu – 54

na aktívne angažovanie sa v ich komunitách. Chceli sme, aby si uvedomili, že aj ony môžu prispieť 
k pozitívnej zmene, a to aj pri globálnych problémoch, ako sú chudoba alebo prístup k vzdelaniu. 

Počas štrnástich dní sme sa zameriavali aj na témy spravodlivého obchodu. Skúmali sme, aký 
dopad môže mať spravodlivý obchod na životy ľudí a že táto téma znamená viac, než si len 
priplatiť za to, čo konzumujeme. To u žiakov vyvolalo zaujímavé diskusie o spravodlivosti. 

Ďalšou z aktivít bolo zapojenie sa do kampane Pošli môjho priateľa do školy. Zorganizovali sme 
stretnutia pre jednotlivé stupne školy, na ktorých každá trieda napísala listy premiérovi Davidovi 
Cameronovi o dôležitosti vzdelávania. Vyššie stupne rozprávali o Malale Yousafzai a jej odvahe 
postaviť sa za právo na vzdelanie. Do školy sme pozvali zástupcov miestnych novín a aj našu 
zástupkyňu v parlamente, Theresu May, aby sme jej prezentovali práce žiakov a ich posolstvá. 
Počas stretnutia žiaci s poslankyňou urobili interview, v ktorom sa jej pýtali, čo bude robiť s ich 
výstupmi a čo si myslí o probléme detí, ktoré nemajú prístup k základnému vzdelaniu. Theresa May 
vysvetlila postoj vlády k tejto téme a rozprávala o potrebe tlaku na predstaviteľov jednotlivých 
krajín, aby sa mohla zmena uskutočniť. Povedala žiakom, že aj ich hlas je pri tom potrebný. 

Žiaci boli z týchto stretnutí nadšení, čo nám potvrdili aj reakcie mnohých rodičov. Pri záverečnom 
zisťovaní sme identifikovali výrazné zmeny v odpovediach žiakov, predovšetkým pri téme globálnej 
sociálnej spravodlivosti.

Záverečné zisťovanie
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Ako vyriešiť konflikt?
 45 minút   9 – 16 rokov MIER A KONFLIKT 

Ciele  
•	 Zistiť postoje žiakov k rôznym spôsobom riešenia konfliktov.

Metódy  
búrka nápadov, práca s textom

Pomôcky 
pracovný list, kartičky s opismi situácií, kartičky s riešeniami

Postup (úvodné zisťovanie)
1. Aktivitu začnite búrkou nápadov. Na tabuľu napíšte slovo „konflikt“ a žiakov sa opýtajte:  

Čo všetko vám napadne, keď sa povie konflikt? Všetky odpovede zapíšte okolo tohto slova. 
2. Následne žiakov požiadajte, aby si predstavili bežný konflikt medzi dvoma ľuďmi, ktorí chcú 

to isté, no môže to mať iba jeden z nich. Môžete ich vyzvať, aby povedali príklady takýchto 
medziľudských sporov a konfliktov.

3. Každému žiakovi dajte kartičku s krátkym opisom konfliktnej situácie a pracovný list. Ich úlohou 
je vybrať tri najlepšie a tri najhoršie riešenia danej situácie a svoje odpovede zdôvodniť.

Variácia:
• Po individuálnej práci môžete žiakov požiadať, aby vytvorili dvojice alebo menšie skupiny.  

Ich úlohou je zhodnúť sa na troch najlepších a troch najhorších riešeniach tej istej situácie. 
• Prácu s kartičkami môžete od začiatku realizovať v menších skupinách. Každej môžete dať tú 

istú  konfliktnú situáciu a sledovať, ako sa dobré a zlé riešenia medzi skupinami líšia. Rozdať 
môžete aj rozdielne situácie rôznym skupinám a po výbere najlepších a najhorších riešení 
ostatné skupiny oboznámiť s výsledkami a spoločne o nich diskutovať.

• Uvádzané spôsoby riešení môžete ešte pred aktivitou pretriediť a vybrať také, ktoré sa na 
vybranú situáciu hodia. Ak vám napadnú ďalšie riešenia, doplňte ich.

Výstupy 
vyplnené pracovné listy

Analýza zistení
•	 Vytvorte rebríček najlepších a najhorších riešení danej situácie. Postupovať môžete tak, že 

v každom individuálnom alebo skupinovom rebríčku dáte prvým odpovediam tri body, druhým 
dva a tretím jeden bod. Po zrátaní bodov pri každom riešení zistíte, ktoré sú najlepšie a ktoré 
najhoršie za celú triedu.

•	 Jednotlivé riešenia môžete rozdeliť do rôznych typov podľa vlastného uváženia, napr.  
kompromisné/nekompromisné, férové/neférové či násilné/nenásilné. V rebríčku celej skupiny 
potom uvidíte, aký typ riešení medziľudských sporov a konfliktov u žiakov prevláda.

Tipy na ďalšie aktivity
Na základe analýzy môžete:
•	 hlbšie preskúmať možné dôsledky rôznych riešení, napríklad porovnať prínosy nenásilného 

a férového riešenia konfliktov či výhody a nevýhody kompromisných riešení;
•	 rozvíjať argumentačné zručnosti žiakov pri presviedčaní o správnosti konkrétneho riešenia;
•	 realizovať rolové hry, v ktorých žiaci presadzujú konkrétne riešenie a hľadajú preň vhodné 

argumenty bez ohľadu na to, aký je ich skutočný názor.

Postup (záverečné zisťovanie)
•	 Pri opakovaní aktivity môžete zadať rovnaké aj upravené opisy konfliktných situácií.
•	 Ak žiaci počas úvodného zisťovania pracovali individuálne, pri záverečnom zisťovaní môžete 

zámerne zadať prácu v menších skupinách, počas ktorej musia žiaci vytvoriť spoločný rebríček 
najlepších a najhorších riešení. Počas diskusie či vyjednávania v rámci skupiny tak budú môcť 
využiť argumentačné zručnosti, ktoré si rozvinuli v aktivitách medzi zisťovaniami.

Analýza dopadu
•	 Opäť vytvorte rebríčky najlepších a najhorších riešení za celú triedu a porovnajte poradie aj 

počty bodov pri rôznych riešeniach.
•	 Ak ste si pri analýze úvodných zistení vytvorili aj typológiu rôznych riešení, porovnajte 

možné zmeny v preferenciách žiakov, napríklad či sa zvýšila podpora nenásilných, férových 
a kompromisných typov riešení.
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PRACOVNÝ LIST: Ako vyriešiť konflikt?
V tejto situácii sú tieto tri riešenia najlepšie: V tejto situácii sú tieto tri riešenia najhoršie:

Prečo sú najlepšie? Prečo sú najhoršie?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

Príklady konfliktných situácií

boris a Martin chodia do tej istej triedy. Na hodiny informatiky chodia do učebne, v ktorej 
chcú sedieť na rovnakom mieste za najlepším počítačom. Zakaždým, keď sa tam stretnú, 
vznikne konflikt. 

Vyberte, ktoré tri riešenia sú najlepšie a ktoré najhoršie v takejto situácii.

Dve dámy nakupujúce v predajni obuvi si chcú kúpiť posledný pár topánok, ktorý sa im 
veľmi páči. Majú rovnakú veľkosť a obe tieto topánky potrebujú ihneď. Jedna si ich chce 
vziať zajtra na dovolenku, druhá ich potrebuje na služobnú cestu. 

Vyberte, ktoré tri riešenia sú najlepšie a ktoré najhoršie v takejto situácii.

Malá Simonka aj malý Dominik sa chcú hrať s tou istou hračkou na detskom ihrisku. 
Simonka so svojím otcom a Dominik so svojou mamou prišli na ihrisko naraz z dvoch 
koncov sídliska. Obaja sa tu zdržia len krátko, lebo Simonkin otec ešte musí urobiť nákup 
a Dominikina mama musí ísť po staršiu dcéru do škôlky. Deti si skočili do vlasov a ani jedno 
nechce ustúpiť.

Vyberte, ktoré tri riešenia sú najlepšie a ktoré najhoršie v takejto situácii.

barbora a Milan sa v sobotu dopoludnia náhodou stretli v železiarstve. Milanovi z 
pokazenej práčky vytiekla voda a vytopil ňou susedov. barbora má doma opravára kosačky, 
ktorá sa jej pred týždňom pokazila. Počas opravy zistil, že potrebuje kovovú maticu 
konkrétnej veľkosti. Tie však potrebuje aj Milan do svojej práčky a v obchode ich pre oboch 
dosť nemajú. 

Vyberte, ktoré tri riešenia sú najlepšie a ktoré najhoršie v takejto situácii.
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Slovenská vidiecka 
základná škola

PRíPADOVá ŠTÚDIA

Aktivitu som realizovala v 7. ročníku. Konfliktné situácie som si očíslovala, aby sa mi uľahčilo 
neskoršie vyhodnotenie. Po individuálnej práci žiaci a žiačky vytvorili skupiny a dostali jeden 
konflikt na vyriešenie. Opis konfliktnej situácie a navrhnuté riešenia nahlas prečítali a následne 
sme v nich hľadali spoločné črty. O vybraných riešeniach sme spoločne diskutovali a hľadali 
odpovede na otázku Prečo?. 

Vyhodnotenie výsledkov 

1. Konflikt borisa s Martinom o najlepší počítač v učebni.

Najlepším riešením by podľa väčšiny žiakov a žiačok bolo striedať sa tak, aby boris a Martin 
využívali počítač každú druhú hodinu. Niektorí žiaci preferovali ustúpiť podľa hesla „múdrejší 
ustúpi” alebo nechať rozhodnutie na učiteľa. Medzi najhoršie riešenia žiaci zaradili: pobiť sa; 
pohádať sa a pomstiť sa neskôr. Iné možnosti, ktoré žiaci zvažovali boli spolupráca oboch 
chlapcov na jednom počítači, spoločná dohoda o používaní počítača a rozhodnutie podľa toho, kto 
sa k počítaču dostane rýchlejšie. 

2. Konflikt dám nakupujúcich v obchode s obuvou.

Riešenia, ktoré v triede odzneli najčastejšie: nájsť iný pár topánok, nechať topánky tej, ktorá ich 
našla ako prvá, hodiť si mincou. Za najhoršie riešenia žiaci považovali bitku, hádku a pomstu. 
Diskutovali aj o ďalších možnostiach ako napríklad dohodnúť sa, nechať rozhodnutie na niekoho 
iného alebo ustúpiť. Rozmýšľali aj o možnostiach zavolať si priateľov na pomoc či pohádať sa.

Príklady riešení konfliktných situácií

Ospravedlniť sa a vzdať to. Presvedčiť druhého, prečo by mal ustúpiť.

Získať si ostatných na svoju stranu. Hádať sa, kým to druhého neprestane baviť.

Kričať, kým niekto nepríde na pomoc. Vyjednávať o ústupkoch. Niečo za niečo.

Pobiť sa. Silnejší vyhráva. Sťažovať sa.

Vzdať sa, múdrejší ustúpi. Pohnevať sa a viac sa  
s druhým človekom nerozprávať.

Vziať si to, čo chcem, násilím. Vziať si to, čo chcem, pod hrozbou násilia.

Presvedčiť toho druhého, prečo to, čo chce, 
preňho nie je dobré.

Naoko ustúpiť a vo vhodnej chvíli to  
druhému človeku vrátiť aj s úrokmi.

Nechať o spore rozhodnúť  
niekoho tretieho.

Odpútať pozornosť a vziať si, čo chcem.

Navrhnúť tomu druhému  
kompromisné riešenie.

Zavolať si na pomoc kamarátov.

Vysvetliť druhému človeku,  
že nemá nárok na to, čo chce.

Očierniť druhého človeka v očiach iných.
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3. Konflikt detí na ihrisku.

Ako najlepšie riešenia žiaci uviedli zakročenie rodičov, ukončenie hádky a zaľúbenie sa do seba, 
udobrenie sa a striedanie aktivít tak, aby sa každý s danou hračkou zahral. Za úplne nevhodné 
riešenia žiaci zvolili tie, pri ktorých rodičia nechajú deti pobiť sa alebo sa sami pobijú. Medzi 
ďalšími dobrými riešeniami boli návrhy spriateliť sa a ísť spolu na zmrzlinu, ustúpiť alebo odviesť 
pozornosť na niečo iné. Medzi zlé riešenia zaradili sťažovanie sa, hádku a pomoc priateľov jednej 
zo strán sporu.

4. Konflikt barbory a Milana v železiarstve. 

Pri poslednej situácii žiaci preferovali kúpiť si niečo iné, presvedčiť druhú stranu, aby ustúpila, 
pretože potrebujú súčiastky urgentnejšie alebo ustúpiť a ísť do iného obchodu. Podobne ako pri 
iných konfliktných situáciách žiaci odsúdili hádky, bitky, násilie, ustúpenie len naoko či okradnutie. 
Ďalšie diskutované možnosti zahŕňali vyjednávanie, nechať rozhodnutie na niekoho iného (napr. 
predavača). Za nevhodné riešenia považovali urážky, sťažovanie sa predavačovi či rozdelenie 
súčiastok medzi obe strany.

Aktivita ukázala, že žiaci a žiačky si uvedomujú rozdiely medzi vhodnými a nevhodnými riešeniami a 
sú veľmi kritickí k nevhodným riešeniam, aj ak sa ich priamo netýkajú. 

Na základe skúseností s aktivitou odporúčam sformulovať konfliktné situácie podľa potrieb 
triedy. Namiesto opisu konfliktnej situácie sa dá použiť aj video, ktorého prehrávanie učiteľ pred 
rozriešením konfliktu zastaví. Rovnako možno rôzne konfliktné situácie aj nafilmovať priamo 
v triede, čo sa dá využiť v rámci rôznych predmetov. Nafilmovať možno konfliktnú scénku z 
literárneho diela alebo súdny prípad. Pri opakovaní aktivity možno upraviť prostredie aj aktérov, 
no podstata konfliktu by mala zostať zachovaná. 

M
NIER A KONFLIKT
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