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7.) Môj deň

8. ročník ZŠ
Štát a právo
Ľudské a občianske práva, Medzinárodné dokumenty 
o ľudských právach a právach de  

Ľudské práva, práva dieťaťa
45 minút
kar  čky s inštrukciami (vyrobené z výkresu A2, s nápismi podľa popisu v 
texte „Kar  čky a ich poradie pre 1. a 2. Skupinu“), dataprojektor, prístup 
na internet alebo s  ahnutý videoklip k piesni „All I need“ od skupiny 
Radiohead (3:48min) 

• bližšie sa oboznámiť s právom na zdravý vývoj a s právom na 
vzdelanie z Dohovoru o právach dieťaťa

• zamyslieť sa nad rozdielnym rešpektovaním ľudských práv vo 
svete, ako aj nad zmyslom propagovania ľudských práv

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

Evokácia – 5 minút

Vyzvite žiačky a žiakov, posadených na stoličkách v kruhu, aby si v prípade, že budú súhlasiť s Vami 
prečítaným výrokom, vymenili navzájom na stoličkách miesta.

Čítajte žiačkam a žiakom postupne výroky (počet a poradie je ľubovoľné) a pozorujte ich reakcie: 
„Nech si vymení miesto každá a každý, kto si myslí, že....“

• ... nápad mať 2 roky prázdnin by sa mal uskutočniť
• ... de  , ktoré nemusia chodiť do školy, majú lepší život, ako my 
• ... iba dievčatá by mali navštevovať školu
• ... iba chlapci by mali navštevovať školu
• ... chodiť do školy je jedným z našich ľudských práv, 
• ... škola je zabíjanie času, ktorý by sme mohli využiť lepšie
• ... vzdelanie je v dnešnom svete nevyhnutné pre spokojný život

Uvedomenie – 10 minút

Rozdeľte triedu na dve počtom vyvážené skupiny (techniky na rozdeľovanie do skupín nájdete v úvode 
metod. príručky) a požiadajte ich, aby sa v rámci oboch skupín postavili do radu vedľa seba, čelom k 
druhej skupine. Medzi sebou by mali zachovať dostatočný priestor na priechod pre učiteľku/učiteľa.

Povedzte žiačkam a žiakom, že sa zahráte krátku pantomimickú hru, v ktorej bude mať každá 
skupina za úlohu uhádnuť, aký kolobeh činnos   druhá skupina predstavovala. Všetkých 
mo  vujte čo najlepšie zahrať svoju rolu, aby tak skupine pozorovateľov uľahčili hádanie. 

Začnite pantomímou prvej skupiny. Pripravte si zoradené inštruktážne kar  čky a upozornite 
druhú skupinu, aby sa snažila pozorne sledovať kolobeh činnos   a potom si ho v tom istom poradí 
zapamätala. Pri zmene jednotlivých činnos   v kolobehu bude mať hádajúca skupina čas sa vzájomne 
poradiť, resp. požiadať prvú skupinu o pomôcku.
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Po vysvetlení inštrukcií, začnite prechádzať uličkou medzi zoradenými skupinami a ukazovať kar  čky 
postupne za sebou iba žiakom v prvej skupine. Po prejdení tam a späť s tou istou kar  čkou, ukážte 
ďalšiu v poradí a tak pokračujte až po poslednú kar  čku pre danú skupinu (zoznam uvedený nižšie).

Keď druhá skupina úspešne uhádla činnos   a ich poradie, v ktorom sa v pantomíme odohrali, 
skupiny si vymenia úlohy. Inštrukcie zostávajú  e isté, len kar  čky sa líšia.

Refl exia – 30 minút

Diskutujte so všetkými v kruhu o práve zažitej ak  vite prostredníctvom týchto otázok:

• Ako sa vám páčilo hrať pantomímu? Ktorá skupina mala zábavnejší príbeh a prečo?

• Prečo si myslíte, že ste hrali práve  eto dve scénky? V akom sú spoločnom vzťahu a na aký 
problém mali poukázať? Na porušovanie akého ľudského práva chceli upozorniť? 

Nechajte žiačky a žiakov hádať a vyvodiť si správnu odpoveď. Informujte ich o existencii 
porušovania základného práva de   – práva na vzdelanie (článok 28) a s ním súvisiaceho práva 
na zdravý vývoj (článok 6) podľa Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989. 

Po krátkej diskusii pus  te videoklip od skupiny Radiohead k piesni All I need. Po odohraní 
videoklipu pokračujte v diskusii:

• Aké pocity vo vás videoklip vyvolal? Ako vnímate problém de  , ktorým je odopierané 
právo na vzdelanie?

• Ako vyzerá bežný deň takéhoto dieťaťa? Čo si myslíte, teší sa z toho, že nechodí do školy? 
Prečo? Aké sú jeho vyhliadky do budúcnos   v porovnaní s vami? Myslíte si, že za svoju 
prácu dobre zarába? Čo myslíte, na čo asi bežné de   použijú zarobené peniaze? 

• Aké sú dôvody upierania práva na vzdelanie niektorým deťom?

• Spýtajte sa žiakov, či vedia, koľko de   vo svete nemôže študovať aj napriek tomu, že 
by chcelo. Rozdajte im kópie kvízu, ktorý nájdete za inštrukciami k ak  vite a dajte 
im 10 minút na jeho vyplnenie. Po vypršaní časového limitu si spoločne odpovede 
skontrolujte a diskutujte o odpovediach: Malo by sa s týmto problémom niečo robiť? 
Ak áno, navrhnite čo a ako. Kto by s tým mal niečo robiť?
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Kartičky a ich poradie pre 2.skupinu: 

1. KRÁČAŠ
2. OBLIEKAŠ SA DO PRACOVNEJ 
 UNIFORMY
3. POSTAVÍŠ SA ZA PULT NATIERAŠ PLOCHU 
 PODRÁŽKY A PRILEPÍŠ JU K TOPÁNKE 
 (zopakujte 3krát)
4. RÝCHLO OBEDUJEŠ PRI PULTE 
5. NATIERAŠ PLOCHU PODRÁŽKY A PRILEPÍŠ 
 JU K TOPÁNKE (zopakujte 3krát)
6. IDEŠ V NOCI PEŠI DOMOV
7. IDEŠ SPAŤ
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Odpovede ku kvízu:   1. B, 2. B, 3. C, 4. A – znížil sa cca o 27,6%, 5. B – počet de   sa takmer 
zdvojnásobil od r. 2001, 6. A, 7. A - 10 krajín, v ktorých žije až 47% de  , ktoré nechodia do školy: 
Nigéria, India, Pakistan, E  ópia, Bangladéš, USA, Niger, Burkina  Faso, Filipíny, Ghana, 8. C

Kartičky a ich poradie pre 1.skupinu: 

1. KRÁČAŠ DO ŠKOLY
2. SI V ŠKOLE, MÁŠ MATEMA-
 TIKU, DEJEPIS, JAZYK
3. OBEDUJEŠ
4. ZABÁVAŠ SA S KAMARÁTMI
5. MÁŠ SVOJ KRÚŽOK PO ŠKOLE
6. ROBÍŠ SI DOMÁCE ÚLOHY
7. HRÁŠ SA NA PC, POZERÁŠ TV, 
 ČÍTAŠ SI KNIHU
8. UMYJEŠ SA
9. IDEŠ SPAŤ
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Kvíz

1. Ktorý región sveta je jediný s vyšším ako 50% podielom mladých ľudí, ktorí nastúpia na 
vysokoškolské štúdium?

 A.  Južná Ázia
 B.  Európa a centrálna Ázia
 C.  Severná Amerika

2. Koľko de   na svete v rannom školopovinnom veku v r. 2007 nenavštevovalo základnú školu?
 A.  56,2 miliónov
 B.  71,8 miliónov
 C.  94, 2 miliónov

3. Koľko z nich bolo dievčat? 
 A.  23,4%
 B.  42.7%
 C.  54.5%

4. Celkový počet de  , ktoré nemôžu navštevovať základnú školu sa v období medzi rokmi 
2001 – 2007:

 A.  znížil
 B.  zvýšil
 C.  zostal približne rovnaký

5. Ktorý región je aj po r. 2001 jediný s narastajúcim počtom de  , ktoré nenavštevujú školu? 
 A.  Subsaharská Afrika
 B.  Východná Ázia a Pacifi k 
 C.  Južná Ázia

6. Aké percento všetkých školopovinných de   na svete nastúpilo v r. 2007 na strednú školu?
 A.  58.8%
 B.  66,3%
 C.  72,1%

7. Ktorá z týchto krajín nepatrí medzi 10 krajín s najväčším percentuálnym podielom de  , 
ktoré nenavštevujú školu?

 A.  Indonézia
 B.  USA
 C.  Nigéria

8. V ktorom regióne sveta žije takmer polovica svetového počtu de  , ktoré nenavštevujú školu?
 A.  Východná Ázia a Pacifi k 
 B.  Južná Ázia 
 C. Subsaharská Afrika

Zdroje:   h  p://web.worldbank.org/
   h  p://rozvojovevzdelavanie.sk/images/stories/pdf/JSnaSkolach/03-prava_de  .pdf


