
Základná škola Tulipánová 1, 949 01 Nitra 
__________________________________________________________ 

 
Tel: 037/ 74 17 106       IČO: 37865609 
Tel: 037/ 65 33 189       DIČ: 2021650103 
Email: riaditel@zstulipanova.sk     Číslo účtu: 0855707001/5600 
www: www.zstulipanova.sk 

PLÁN ADAPTAČNÉHO OBDOBIA VZDELÁVANIA ŽIAKOV  

PO NÁVRATE DO ŠKÔL  

od 19.4.2021 na ZŠ Tulipánová 1, Nitra spracovaného na základe rozhodnutia ministra 

školstva z 12. apríla 2021 pod číslom 2021/12811:1-A1810 

 

Formy vzdelávania žiakov 

  

V termíne od 19. do 23. apríla 2021 sa vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl 

realizuje kombinovanou formou nasledovne: 

o 8. a 9. ročník: prezenčná forma vzdelávania (s výnimkou škôl v okresoch so IV. 

stupňom varovania podľa regionálneho Covid automatu). 

o 5. – 7. ročník: prezenčné vzdelávanie v malých skupinách (5+1)  

o žiaci v ročníkoch 1.- 4. prezenčne. 

Od 26.4.2021 sa formy vzdelávania žiakov 2.st. základných škôl určujú v závislosti od 

epidemiologickej situácie na regionálnej úrovni podľa COVID automatu nasledovne: 

 IV. stupeň varovania: prezenčné vzdelávanie žiakov 2. st. vo všetkých ročníkoch v 

malých skupinách (5+1). Žiaci 1. st. prezenčne. 

 III. stupeň varovania: Kombinovaná forma vzdelávania: 

o prezenčné vzdelávanie žiakov 5. – 7. ročníka v malých skupinách 5+1 

o prezenčné vzdelávanie žiakov 8. – 9. ročníka  

o  prezenčné vzdelávanie žiakov 1. – 4. ročníka 

 II. a nižší stupeň varovania: Prezenčná forma vzdelávania pre všetkých žiakov školy. 

 

 

Príprava adaptačného plánu školy 

 Prioritou tvorby adaptačného plánu školy je vytvoriť podmienky na bezpečný návrat 

žiakov do našej školy s primeranou postupnou adaptáciou na výchovno-vzdelávací proces 

v prezenčnej forme. Nevyhnutne zohľadňujeme dlhé obdobie dištančného vzdelávania a jeho 

dopady v kontexte prežívania stresu, emócií, výkonnostnej oblasti či pracovnej motivácie 

nielen na žiakov, ale aj pedagogických zamestnancov. Tejto oblasti, psycho -sociálnych 

dopadov dištančného vzdelávania, sa počas prerušenia prezenčnej formy výučby venovala 

školská psychologička v súčinnosti s pedagogickým zborom. Okrem metodických stretnutí 

boli dlhodobo ponúkané online konzultácie aj poradenstvo pre rodičov, žiakov či učiteľov, 

zachované aj triedne komunity so žiakmi (online formou), kde sa aj danej problematike 

venoval dostatočný priestor.   

Plánovaniu návratu žiakov do školy predchádzalo štúdium materiálov MŠ SR, 

manuálov, vyhlášok či usmernení v plnom rozsahu. Zasadalo vedenie školy v spolupráci 

s inkluzívnym tímom a triednymi učiteľmi jednotlivo.  

Pred samotným návratom do školy, resp. realizáciou adaptačného plánu, je 

nevyhnutné a opodstatnené:  

- Posledné dni dištančného vzdelávania nezačínať nové oblasti výuky, nezadávať 

dlhé či nové úlohy, zamerať sa na opakovanie učiva (vhodná uvoľnená pozitívna 

atmosféra).  

- Posledný deň dištančného vzdelávania bez edukácie – vhodné nahradiť online 

komunitou, príprava žiakov pre návrat do školy, oboznámenie s adaptačným 
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plánom (za účelom eliminácie neistoty, či záťaže z návratu). V rámci toho využiť 

riadený rozhovor triedneho učiteľa so žiakom za účelom screeningu možných 

rizikových oblastí žiakov či traumatických rodinných udalosti a iných situácií, či 

skutočnosti, ktoré determinujú psychické prežívanie, a tak vplývajú na možnosti 

primeranej adaptácie alebo pracovného výkonu, zvládaniu záťaže, zmeny, či 

nevyhnutne vyžadujú individuálne psychologické intervencie.  

-  Informovanosť s adaptačným plánom- porady zamestnancov, primerane 

odkomunikovať informácie s rodičmi žiakov, zverejnenie na web stránke školy, 

zdôrazniť možnosť využitia psychologických intervencií alebo krízovej intervencie 

podľa potreby. 

- Upravené rozvrhy a personálne zabezpečenie chodu školy, protipandemické 

opatrenia.   

 

Hlavné zásady adaptačného plánu 

- Prioritou je fyzické zdravie a duševná pohoda žiakov, rovnako učiteľov.  

- Cielená práca na zmierňovaní negatívneho dopadu „sociálnej izolácie“ podporou 

socializácie a sociálnych kompetencií aj v zmysle prevencie sociálno-

patologických javov a rizikového správania či šikany s vyšším dôrazom na 

inklúziu rizikových skupín žiakov (žiaci so ŠVVP, zdravotne znevýhodnení žiaci, 

žiaci cudzinci, žiaci so sociálne menej podnetného prostredia, citlivý úzkostlivý 

žiaci, žiaci s problémovým správaním vyčleňovaní v kolektíve...) 

- Eliminácia nadužívania informačných technológií (rizikovo vzniku závislostí 

najmä adolescentov počas dištančného fungovania ), dôsledná kontrola využívania 

smartfónov, tabletov za účelom zábavy žiakov, zdôrazňovanie pravidiel školského 

poriadku o zákaze mobilných telefónov v škole.... 

- V rámci adaptácie cielené vyhľadávanie rizikových žiakov – triedni učitelia, 

psychológ, špec. pedagóg – dôsledky dlhodobej izolácie: osobnostné ťažkosti, 

vyššia miera úzkostlivosti, nástup fóbií, problémové správanie v zmysle absencie 

primeraných výchovných prístupov či režimu a hraníc, sklony k závislosti, 

ťažkosti v učení.... následne psychologické a špeciálno – pedagogické individuálne 

intervencie v spolupráci so zákonným zástupcom.   

- Ranné komunity (1. vyučovacia hodina) počas celej doby adaptačného procesu 

- Pravidelné triedne aktivity (prvý týždeň primárne – 4hod.) 

- Psychologické skupinové intervencie (prvý týždeň primárne v každej triede) – 

zabezpečí šk. psychológ. 

- Pravidelné triedne aktivity aj pohybového charakteru v exteriéri školy, príp. 

aktivity manuálne, praktické (napr. technicko-výtvarné – triedna tvorba vtáčej 

búdky ako spoločná práca a podpora kooperácie všetkých žiakov spolu s učiteľom, 

pohybové aj súťažné aktivity v areáli s využitím skrášlenia či čistenia priestorov 

školy a iné....). 

- Eliminácie neprimeranej záťaže vo výkonnostnej oblasti – nehodnotenie žiakov, 

postupné a primerané pribúdanie požiadaviek na výkon, postupný návrat 

k systematickému plneniu úloh.  

- Spolupráca a efektívna komunikácia pedagogických zamestnancov s členmi 

inkluzívneho tímu, pravidelná informovanosť vedenia školy.  
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Triedne aktivity počas adaptačného obdobia 

 

Východiská:  

Vychádzame z predpokladu a konceptu negatívneho dopadu dlhodobej sociálnej 

„izolácie“ počas dištančného vzdelávania. Dopady sa týkajú obmedzenia či straty sociálnych 

kontaktov a sociálnych kompetencií: dieťa sa od mala učí z priamych sociálnych vzťahov 

individuálnych komunikačným zručnostiam, riešenie konfliktov, fungovaniu v sociálnych 

vzťahoch, empatií či celkovo posilneniu emočnej zrelosti a zvládaniu záťaže a frustrácií, tiež 

kooperácií a prispôsobovanie sa pravidlám. V dobe dištančného vzdelávania nebolo možné 

potreby sociálneho uspokojenia primerane saturovať. Dopady sa týkajú aj miery prežívania: 

stresu, neistoty, obáv, s možnou následnou podráždenosťou, nervozitou, problémovým 

správaním či naopak uzatvorenosťou a citlivosťou. Umocňuje to aj množstvo situačných 

faktorov súvisiacich s rodinným prostredím (neprimerané výchovné prístupy bez pravidiel, 

hraníc, absencia režimu v domácom prostredí, ekonomické ťažkosti rodín, straty zamestnania, 

celodenné pobyty žiakov doma bez dohľadu zamestnaných rodičova pod.). Celkovo naďalej 

trvá obdobie krízy, ktoré vo vysokej miere podmieňuje úzkostlivé prežívanie, vyššiu mieru 

frustrácie, nástup apatie či depresívnych prejavov. Vyššie uvádzané ja aj podľa empirických 

zistení v priamej korelácií s pracovnou motiváciou, tak aj pracovným výkonom. Obdobie 

využívania informačných technológií pre zabezpečenie nielen vzdelávania ale aj sociálneho 

kontaktu je vo vysokej miere rizikové pre jeho nadužívanie (pri absencii kontroly a určení 

pravidiel užívania), tak aj symptómov závislosti.  

 

Adaptácia, socializácia a spoločné zdieľanie 

V období nástupu do školy (obzvlášť po dlhej dobe) je „opätovná socializácia detí 

nesmierne dôležitým aspektom. V triednom kolektíve je vhodné vytvorenie podmienok pre 

primeranú adaptáciu žiakov (vzhľadom k veku), zavedenie systému, pravidelnosti, pravidiel 

a hraníc v triede (to, čo počas dištančného vzdelávania nebolo možné). Venujte pár dní 

triednych aktivít k prerozprávaniu si podmienok, situácií, prežívaniu či zážitkov z obdobia 

dištančného vzdelávania, aj nútených a dlhých dní počas izolácie. Vhodné je venovať 

dostatočný priestor zdieľaniu pocitov z obdobia dištančného vzdelávania a návratu späť do 

školského života trochu inak – v komunitnom kruhu zdieľajte pozitívne aj negatívne zážitky 

dlhého obdobia doma, nechať piestor všetkým, čo sa chcú zapojiť, pozorovateľov nenútiť. 

Taktiež je možné posilniť adpatáciu a socializáciu žiakov aj prenechaním voľnejšej činnosti a 

užívaním si sociálnych vzťahov medzi žiakmi navzájom, ktoré doma chýbali. Nemáme na 

mysli len voľnú hodinu pre žiakov, ale rozhovor sledovaný učiteľom, ktorý je v pozícií 

akéhosi facilitátora (zasahuje do debát nevyhnutne, zmierňuje nezhody či konfliktné 

okolnosti, parafrázuje a vytvára celkovo pokojnú atmosféru). Ak pedagóg počas prvých dní 

spozoruje v interakcii so žiakmi témy, oblasti či aktuálne pocity (situácie), ktorým je nutné sa 

venovať viac času, či podporiť aj psychologickými intervenciami, prispôsobí si rozvrh či 

plánované témy a aktivity, má možnosť osloviť psychológa. Ak má triedny učiteľ pocit, že 

niečo ostalo otvorené, málo prerozprávané aj z oblasti “ošetrenia” prežívania a vnímania 

krízovej situácie v kolektíve triedy, pokojne pri tom zotrvá.  
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Následne je vhodné aj pripomenúť si pravidlá a chod školy, zapojením žiakov si 

spoločne vymedziť pravidlá a režim triedy.  

Dôležité je zamerať sa aj na možné rizikové skupiny žiakov, viac si všímať tichšie, 

introvertnejšie deti či dominantných, problémových žiakov. Signálmi, že sa niečo deje 

(zvýšená záťaž, rýchla unaviteľnosť, úzkostlivosť nezapájaním sa do činností v triede či bez 

záujmu o kontakty ostatných, nesústredenosť, neadekvátne emočné reakcie na bežné podnety 

/plač, výbuchy zlosti.../, špecifické či nové, neobvyklé prejavy v správaní: agresivita 

a výbušnosť, smútok, obavy, odmietanie komunikovať a iné. Zistené náležitosti vhodné 

konzultovať so školským podporným tímom.  

 

Sociálne vzťahy, kooperácia a komunikácia 

V adaptačnej fáze je nutné celkovo podporiť optimálnu klímu triedy, a to budovaním 

sociálnych vzťahoch na princípoch efektívnej komunikácie a podpory spolupráce členov 

triedy. Všetky aktivity zamerané na rozvoj daných sociálnych kompetencií sú zároveň 

prevenčnou technikou problémového správania či šikany.  

Znovu-spoznávanie v kolektíve: hrovými aktivitami zapájajme žiakov do spoznávania sa 

navzájom, najmä v nových kolektívoch. Dôraz kladieme na inklúziu najmä nových členov 

kolektívov, cudzincov či integrovaných žiakov. Napr. kresba o sebe a prezentácia ostatným. 

Nikdy žiakov k prezentácií ostatným nenútime, iba primerane podporíme, dodáme istotu 

a sebadôveru. Žiaci, ktorí dobre poznajú sami seba sa lepšie podieľajú na vytváraní 

optimálnych vzťahov v triede a budujú tak pozitívnu klímu triedy.  

Schopnosť vytvárania dobrých vzťahov medzi spolužiakmi v triede je jednou z podmienok 

ich dobrého vzdelávania, motivácie a tiež je to výborná prevencia proti šikanovaniu. Vždy sa 

v škole nájde priestor na to, aby sa spolužiaci medzi sebou mohli spoznávať, učili sa 

navzájom lepšie komunikovať, učili sa empatii a vedeli vyjadrovať  vlastné pocity. Žiaci, 

ktorí dobre poznajú sami seba, sa lepšie dokážu vcítiť aj do spolužiakov. Niekedy vďaka 

tomu, že sa žiaci dobre poznajú, vedia si skôr odpustiť, pochopiť iného a celkove sa znižuje aj 

útočnosť, ohováranie a znevažovanie.  

 

Prevencia: problémové správanie, rizikové nadužívanie IT (riziká sociálnych sietí, 

internetu) 

 Aj týmto oblastiam a problematike najmä rizikového správania (obzvlášť v období 

dospievanie) je vhodné venovať pozornosť. Efektívnejšími sa zdajú byť besedy či interaktívne 

aktivity viac ako prednášky. So žiakmi vyšších ročníkoch je možné aj otvorenou diskusiou 

k danej oblasti zistiť ich postoje, návyky, spoločne si prerozprávať bežné situácie zo života, 

rozanalyzovať ich a spoločne sa hlbšie zamyslieť nad dopadmi. Vhodné je využívanie 

príbehov, úryvkov z filmov, ponechať priestor aktívne sa zapojiť s námetmi aj samotných 

žiakov... Snažíme sa v rozhovoroch využívať brainstorming, vhodne podporovať sebareflexiu.  

 K daným témam je k dispozícií množstvo materiálov u preventistu školy, ako aj 

školského psychológa a v prílohe č.1. 
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Zápisy do triednej knihy:  

Počas adaptačného obdobia sa do triednej knihy uvádzajú činnosti, ktoré reálne učitelia so 

žiakmi uskutočňujú, napríklad:  

 aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov,  

 aktivity, vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce,  

 aktivity súvisiace s duševným zdravím, 

 aktivity zamerané na prevenciu problémového správania,  

 aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede,  

 aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie,  

 aktivity zamerané proti šikane, 

 celodenné kurzy na prierezové témy ŠVP,osvetové a iné aktivity školského 

špeciálneho pedagóga, sociálnych pedagógov a školského psychológa. 

 

Hodnotenie žiakov počas adaptačného vzdelávania 

Riaditeľka školy nariaďuje PZ, aby zvážili rozsah podkladov na hodnotenie, najmä počet 

známok, rozsah písomiek a testov a ich množstvo – dohoda v rámci MZ a PK..  

Zároveň nariaďuje, aby prvý týždeň bol bez skúšania, neklasifikovalo sa, žiakov hodnotiť len 

slovne, využívať formatívne hodnotenie a učiť žiakov sebahodnoteniu. Na podporu 

individuálnych záujmov žiaka môže mať dobrý vplyv tzv. portfóliové hodnotenie, to využiť aj 

ako podklad k celkovému hodnoteniu. Pri každom hodnotení žiakov treba zásadným 

spôsobom zohľadniť špecifickú situáciu počas školského roka. 

Počas celého adaptačného vzdelávania, t.j. dva týždne odporúčam nepísať so žiakmi  testy, 

písomky a pod. Pozornosť zamerať sa na identifikáciu toho, čo žiaci vedia a nadviazať na to. 

Formou testov a písomiek nezisťovať, čo žiaci nevedia. Oceňovať ich individuálne úspechy a 

pokroky, motivovať ich k ďalšej práci na sebe. Hodnotenie v tomto školskom roku využívať 

ako prostriedok podpory ich vzdelávania, podnet k ich zlepšovaniu a ďalšiemu učeniu sa.  

 

Poadaptačné obdobie 

Od 26.4.2021 postupný návrat do obvyklého režimu, adaptačné prvky ale realizovať až do 

ukončenia školského roka 2020/2021. Úlohy pridávať postupne, triedny učiteľ koordinuje ich 

početnosť a frekvenciu. Využívať napr. skupinovú prácu, vzájomné učenie, vhodné digitálne 

nástroje.  

 

Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov počas prezenčného vzdelávania  

Hodnotenie žiakov sa riadi Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej „Usmernenie k 

hodnoteniu žiakov ZŠ“), ktoré vydalo MŠVVaŠ SR. Podľa Usmernenia k hodnoteniu žiakov 

ZŠ platí: 

a./ V 1. ročníku ZŠ sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje slovným hodnotením. 

b./ Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa môže realizovať záverečné hodnotenie: 

- klasifikáciou, 

- formou slovného hodnotenia, 
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- kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia buď v rámci rôznych vyučovacích 

predmetov alebo v rámci toho istého predmetu. 

c./ Je zrušená možnosť hodnotenia prospechu žiaka základnej školy v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch na vysvedčení slovne stupňami (dosiahol veľmi dobré výsledky, 

dobré výsledky, uspokojivé výsledky, neuspokojivé výsledky). 

d./ Vo vyučovacích predmetoch z komplementárnych vyučovacích oblastí alebo vo 

vyučovacích predmetoch, v ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené, môže pedagogická 

rada na zasadnutí rozhodnúť o nehodnotení vyučovacieho predmetu a následne upraviť 

kritériá hodnotenia vyučovacích predmetov. 

e./ Ak je žiak v niektorom vyučovacom predmete podľa školského vzdelávacieho programu 

nehodnotený, na vysvedčení a v katalógovom liste sa uvádza namiesto klasifikačného stupňa 

slovo absolvoval/neabsolvoval: 

- absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo 

ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval, 

- neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne 

a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval; ak 

žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na 

podnet učiteľa, celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. 

f./ Počas mimoriadnej situácie, resp. v núdzovom stave vyhlásenom v súvislosti s ochorením 

COVID-19 je hodnotenie „neabsolvoval“, ktorého dôsledkom je celkové hodnotenie 

„neprospel“, vhodné využívať len v nevyhnutných prípadoch vyjadrenia neplnenia cieľov 

vyučovacieho predmetu zo subjektívnych dôvodov na strane žiaka. Ak je to možné, odporúča 

sa v súčasnosti takto nehodnotiť. 

g./ V záverečnom hodnotení je žiak klasifikovaný známkou nedostatočný alebo hodnotený 

slovne s vyjadrením nesplnenia cieľov v neklasifikovanom predmete alebo je hodnotený 

slovom neabsolvoval s celkovým prospechom neprospel, ak: 

- žiak nesplnil požiadavky učiteľa v rámci dištančného vzdelávania zo subjektívnych príčin 

alebo sa nezúčastňoval bez ospravedlnenia dištančného vzdelávania. 

- neúčasť na dištančnom vzdelávaní alebo neplnenie požiadaviek učiteľa v rámci dištančného 

vzdelávania zo subjektívnych príčin bolo prerokované na pedagogickej rade za prvý štvrťrok, 

zákonní zástupcovia boli preukázateľne informovaní o nesplnení požiadaviek a nenastalo 

zlepšenie. 

h./ Celkové hodnotenie žiakov, ako aj zmeny hodnotenia žiakov počas školského roka 

2020/2021 je potrebné prerokovať a odsúhlasiť v pedagogickej rade. 

 

Zásady hodnotenia v prípade prechodu na dištančné vzdelávanie 

a./ Počas dištančného vzdelávania hodnotenie vychádza zo základných princípov: 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 
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b./ Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania má mať najmä podobu 

konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný 

charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich 

odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať 

vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú 

disponovanosť. 

c./ Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a 

individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania. 

d./ Hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa vykonáva na 

základe pravidiel nastavených školským poradenským zariadením. 

 

Získavanie podkladov na hodnotenie počas dištančného vzdelávania 

a./ Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného 

vzdelávania získava učiteľ: 

- z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty) , 

- analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované 

online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí), 

- sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením, 

- konzultáciami s ostatnými pedagogickými a odbornými zamestnancami a podľa potreby 

s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného 

lekára pre dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a 

poruchami, 

- rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka. 

b./ Počas dištančného vzdelávania nezískavať podklady na hodnotenie formou rôznych 

druhov skúšok (písomných alebo ústnych) vzhľadom na rozdielnosť podmienok na domácu 

prípravu žiakov. 

c./ Ak dištančné vzdelávanie bude opätovne trvať dlhšie ako 1 mesiac, písomné a ústne 

skúšanie sa nerealizuje najmenej 2 týždne po obnovení vyučovania v školách. 

  

 

Ďalší materiál na čo najlepšie zvládnutie návratu žiakov do škôl: 

Metodický materiál Štátneho pedagogického ústavu a Výskumného ústavu detskej 

psychológie a patopsychológie  -   Ako podporiť návrat žiakov do škôl_ŠPÚ a VÚDPaP.pdf 

(ucimenadialku.sk) 

 

 

Vzhľadom k tomu, že aj počas tohto obdobia môže prísť k potvrdeniu na ochorenie COVID-

19 u žiaka alebo zamestnanca, škola sa v takomto prípade bude riadiť pokynmi 

a rozhodnutiami RÚVZ a zásadami COVID AUTOMAT-u. 

 

 

Nitre dňa 14.4.2021      PaedDr. Mária Sailerová 

           riaditeľka školy 

https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021/Ako%20podpori%C5%A5%20n%C3%A1vrat%20%C5%BEiakov%20do%20%C5%A1k%C3%B4l_%C5%A0P%C3%9A%20a%20V%C3%9ADPaP.pdf
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                                          Príloha č.1 
Námety k triednym aktivitám  

 

V nasledujúcej časti sa môžete inšpirovať aktivitami, ktoré sú zamerané na socializáciu,  rozvíjanie 

vzťahov v kolektíve detí, podporu emocionálnej zrelosti.... 

  

Aktivita RUKY 

Pokyny pre žiakov 

Obkreslite si na papier obidve ruky. Na každý prst napíšte jednu z vašich schopností alebo vlastností, ktoré si 

zaslúžia obdiv. 

  

Pokyny pre učiteľa 

Povedzte žiakom o tom, prečo je potrebné byť sám so sebou spokojný. Definujte, čo je sebaúcta. Povedzte im, že 

ľudia, ktorí sú spokojní sami so sebou, nemajú potrebu robiť zle iným, povyšovať sa, útočiť, ohovárať a biť sa. 

Keď deti schopnosti a vlastnosti napíšu do rúk, rozdeľte ich do skupín, v ktorých si navzájom čítajú to, čo 

napísali. Ak máte žiakov menej, môžu si urobiť komunikačný kruh. Na záver v rámci diskusie sa žiakov 

opýtajte, na čo pri tejto činnosti prišli a ako sa pri písaní cítili. 

 

Aktivita MOZAIKA 

 

Pokyny pre žiakov 

Z výkresu si vystrihnite deväť štvorčekov a nakreslite si na ne deväť najdôležitejších udalostí z vášho života. 

Potom si ich nalepte na výkres ako mozaiku. 

Pokyny pre učiteľa 

Povedzte deťom, aby sa poriadne zamysleli nad dôležitými udalosťami, ktoré prežili a aby z nich vybrali deväť 

najdôležitejších a nakreslili ich na vystrihnuté štvorce a vytvorili na výkres mozaiku. Potom deti rozdeľte do 

skupín a povedzte im, aby sa o svojich mozaikách porozprávali. 

  

Aktivita ZRKADLOVÍ DVOJNÍCI 

Pokyny pre žiakov  

Zamyslite sa nad tým, či ste už niekedy mali kamaráta, kamarátku, ktorá sa vám veľmi podobala. Stretli ste 

niekoho, kto mal podobné pocity a názory ako vy? 

Pokyny pre učiteľa 

Povedzte deťom, aby sa dali do dvojíc. Potom sa postavia proti sebe a rozdelia sa na A a B.  Vyzvete „áčka“, 

aby  robili plynulé a pomalé pohyby tak, aby ich „béčka“ mohli kopírovať. Každá dvojica by sa mala pohybovať 

synchrónne. Po niekoľkých minútach deti vyzvite, aby si úlohy vo dvojiciach vymenili. Na záver im povedzte, 

že nikto nebude druhého viesť, ale obaja sa budú rovnako naraz pohybovať. Potom sa ich opýtajte, čo si všimli, 

keď sa pohybovali súčasne. Aké mali pocity? 

 

Aktivita DVE STRANY MINCE 

Pokyny pre žiakov 

Ľudia sú zložité bytosti. Každý z nás prežíva množstvo pocitov a má rôzne skúsenosti. Čo je na tebe jedinečné 

alebo odlišné? 

Pokyny pre učiteľov 

Rozdajte deťom papierové taniere. Potom im povedzte, aby sa na obidve strany obkreslili ruku a očíslovali prsty 

od 1 do 5. Na každý prst napíšu odpoveď na jednu otázku. Žiakom  môžete dať napríklad tieto otázky: 

1.Aká hudba sa ti páči? 

2.Aké športy máš najradšej? 

3.Aké máš domáce zvieratká? 

4.Ako vyzerali tvoje najkrajšie prázdniny? 

5.Čo sa ti najviac páči v škole? 

Na druhú stranu taniera budú opäť písať odpovede, ale otázky sú už trochu náročnejšie na premýšľanie a sú 

zamerané na ich najvnútornejšie pocity.  

Napríklad: 
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1.Čo ťa na svete hnevá? 

2.Čo by si chcel(a) dobre ovládať? 

3. Čo myslíš, aký bude tvoj život o päť rokov? 

4.Čo myslíš, ako budeš žiť, keď budeš dospelý(á)? 

5.Keby si mohol (mohla) vo svojom živote zmeniť jednu vec, ktorá by to bola? 

Keď žiaci napíšu odpovede, rozdeľte ich do skupín, kde si navzájom prečítajú, čo napísali. Ak máte menej 

žiakov, môžete pracovať v kruhu. V závere sa ich opýtajte, ako sa cítili pri práci, s ktorou úlohou mali najväčší 

problém, aké mali pocity, keď čítali odpovede. 

 

Aktivita ZÁKLADNÉ KAMENE 

Pokyny pre žiakov 

Nakreslite si kamene, do ktorých vpíšete odpovede na otázky: Čo alebo kto ti pomáha, keď si nevieš pomôcť? 

Čo ti robí radosť? Ako riešiš svoje problémy?  

Pokyny pre učiteľov 

Vysvetlite žiakom, aké je potrebné, aby náš prístup k životu stál na pevných základoch. Súčasťou stabilného 

života sú hodnoty, ktoré človek uznáva, jeho zvyky, presvedčenie a nádej. Základnými kameňmi môžu byť 

domov, babička, rodičia, súrodenci, škola, šport, cirkev, kamaráti a podobne. Po vypracovaní úlohy poskytnite 

žiakom dostatok času na porovnanie svojich názorov vo dvojiciach alebo v skupinách. V závere sa ich môžete 

opýtať, čo bolo cieľom tejto činnosti, prečo sú základy dôležité, prečo je nutné, aby ľudia o svojom živote 

premýšľali. 

 

Aktivita ODZNAK 

Pokyny pre žiakov 

Pochváľte sa svojím nadaním. Na čo máte talent? V čom vynikáte? Čo vás najviac baví? 

Pokyny pre učiteľa 

Povedzte žiakom, aby si z výkresu vystrihli kruh, obdĺžnik, trojuholník, štvorec alebo iný tvar, ktorý si potom 

pripevnia špendlíkom na odev ako odznak. Potom na vystrihnutý útvar nakreslia to, v čom sú najlepší. Neskôr 

v skupinách alebo v rámci celej triedy sa porozprávajú o obrázku, ktorý majú pripevnení na odeve. Môžu 

pracovať aj vo dvojiciach a navzájom robiť interview. Dvojice tri alebo štyrikrát vymeňte. 

 

Aktivita PODOBNOSŤ A ODLIŠNOSŤ 

Pokyny pre žiakov 

Žiaci, budeme skúmať, v čom sa na seba podobáte a v čom sa líšite. 

Pokyny pre učiteľa 

Rozdeľte žiakov do dvojíc. Netvorte dvojice z kamarátov. Dvojiciam dajte za úlohu nájsť sedem vecí, v ktorých 

sa jeden na druhého podobajú a sedem vecí, v ktorých sa líšia. V závere môžete dať žiakom nasledujúce otázky: 

 Čo ste zistili o svojom spolužiakovi? 

 Prišli ste na niečo zaujímavé? 

 Čo bolo pre vás ťažšie určiť? Podobnosť alebo odlišnosť? 

 Myslíte si, že po tomto cvičené poznáte spolužiakov lepšie? 

 

Aktivita DOTYK 

Pokyny pre žiakov 

Všetci sa postavte. Budem vymenúvať rôzne vlastnosti alebo charakteristické črty žiakov a vašou úlohou bude 

nájsť človeka, ktorému táto vlastnosť patrí a dotknúť sa ho. 

Pokyny pre učiteľa 

Vysvetlite žiakom, že cieľom hry je nájsť človeka s určitou vlastnosťou a dotknúť sa ho. Žiaci sa budú dotýkať 

danej osoby dovtedy, kým nepoviete ďalšiu vlastnosť. Môžete použiť napríklad takéto vety: „ Dotknite sa 

niekoho, kto nemá rád matematiku. Dotknite sa niekoho, kto vyhral recitačnú súťaž. Dotknite sa niekoho, kto dal 

tento týždeň najviac gólov pri futbalovom zápase.“ 

  

Aktivita POĎAKOVANIE 

Pokyny pre žiakov 

Žiaci, dnes si budeme písať ďakovné lístky.  

Pokyny pre učiteľov 
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Rozdeľte žiakov do skupín po štyroch až šiestich. Rozprávajte sa s deťmi o tom, aké je dôležité svoju vďačnosť 

prejaviť a ako tým spôsobia radosť niekomu inému. Žiaci potom píšu pre každého člena skupiny jedno 

poďakovanie, ktoré podľa vlastnej fantázie môžu vyzdobiť. Môžu poďakovať napríklad takýmto spôsobom: 

 Ďakujem, že si môj priateľ. 

 Ďakujem, že mi požičiavaš pero. 

 Ďakujem, že si mi pomohol s domácou úlohou. 

 Poskytnite žiakom dostatok času na písanie a premýšľanie. Potom sa ich môžete opýtať, ako sa cítili, 

keď poďakovanie písali a a tiež, ako sa cítili, keď poďakovanie dostali. 

  

Aktivita BALÓNY A KOTVY 

Pokyny pre žiakov 

Žiaci, zamyslite sa nad tým, čo vás povznáša a čo vás tiahne ku dnu? Každý človek prežíva šťastné i menej 

šťastné obdobia. Dnes budete premýšľať nad tým, čo vám robí radosť a čo nie.  

Pokyny pre učiteľov 

Pripravte si obrázky kotvy a balóna, ktoré sú spojené na obrázku čiarou. Starší žiaci si to môžu aj sami nakresliť. 

Povedzte žiakom, aby do kotvy napísali to, čo ich trápi, hnevá, čo ich ťahá ku dnu a do balóna zase to, čo im robí 

radosť, čo ich povznáša. Triedu rozdeľte do dvojíc. Každý člen dvojice má tri minúty na to, aby porozprával 

o svojej kotve a balóne. Po uplynutí času sa vytvoria nové dvojice a tie sa opäť rozprávajú. Takto sa viacerí žiaci 

môžu navzájom spoznávať. 

 

Aktivita VO VNÚTRI A VON 

Pokyny pre žiakov 

Čo ľudia  o vás vedia? Čo im o sebe prezrádzate? Prečo? A naopak, čo pred spolužiakmi skrývate? Čo nechcete, 

aby ľudia vedeli? Prečo?  

Pokyny pre učiteľov 

Rozdajte Žiakom papiere. Povedzte im, aby na jednu stranu napísali, čo im nerobí problém o sebe prezradiť a na 

druhú stranu píšu o veciach, ktoré spolužiaci ešte nevedia. Dobrovoľníci potom prečítajú, čo napísali. Ak žiaci 

nechcú čítať pred celou triedou, tak ich do toho nenúťte. Ak chcú môžu to prečítať niekomu vo dvojici alebo 

v malej skupine. 

 

Aktivita DOBRÝ KAMARÁT  

Pokyny pre žiakov 

Čo pre vás znamená dobrý kamarát? Ako spoznám kamaráta, ako sa ku mne správa, čo robí? Pokyny pre 

učiteľov 

Prediskutujte s deťmi zoznam podmienok, ktoré podľa nich spĺňa dobrý kamarát. Jednotlivé body môžete 

napísať na pásiky papiera a urobiť z nich papierovú reťaz priateľstva, ktorou si vyzdobíte triedu. Je zaujímavé 

sledovať, ako sa kritériá menia s vekom detí. Kým menšie deti ocenia tie najväčšie “banality”, ako že sa kamarát 

podelí s čokoládou, tie staršie už dokážu pomenovať také veci ako schopnosť riešiť férovo konflikt alebo 

podržať kamaráta pred inými. 

 

 

Aktivita AJ JA !  

Pokyny pre žiakov 

Porozmýšľaj, čo ťa charakterizuje? Aká vlastnosť, obľúbená činnosť či jedlo...? 

Pokyny pre učiteľov 

Jednoduchá skupinová aktivita, vďaka ktorej sa deti o sebe dozvedia nové veci a uvedomia si, že s ostatnými 

deťmi majú viac či menej vecí spoločných. Posaďte sa do kruhu a postupne každé dieťa vstane a povie o sebe 

niečo, čo ho charakterizuje. Obľúbená farba, činnosť, jedlo, zviera, alebo naopak čo nemá rado… Všetci, ktorí sa 

s jeho tvrdením stotožňujú, vykríknu Aj ja! Táto hra je dynamická, deti so záujmom väčšinou čakajú, čo povedia 

ostatní, sú radi, keď môžu zdieľať svoje pocity, a navyše sa môžu prekrikovať, no čo je viac? 

 

Aktivita ČO MÁME SPOLOČNÉ 

Pokyny pre žiakov 

Hľadajte v skupine čo vás spája, spoločné znaky, veci záľuby.  

Pokyny pre učiteľov 

Rozdelíte deti do menších skupiniek a úlohou každej skupinky je nájsť 2 / 3 / 5 / 7 vecí, ktoré majú spoločné. 

Čím sú deti väčšie, tým viac vecí spolu dokážu pomenovať. Majú všetci jedného súrodenca? Neznášajú 

brokolicu? Spája ich láska k Pokémonom? Určite ich pobaví, na čo všetko prídu, a do budúcnosti ich spojí toto 
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poznanie ? Keď každá skupinka nájde nejaké tie spoločné znaky, môžu sa potom o ne podeliť s ostatnými a 

porovnať, na čo kto prišiel. 

 

Aktivita TELEFÓN 

Určite si túto klasiku pamätáte ešte z vášho detstva. Sedíte v kruhu, jeden pošepká nejaké slovíčko či vetu 

svojmu susedovi, ten to pošepká ďalej a kým to obíde celý kruh, zo sliepky je lietadlo alebo futbalu lampa. 

Zábava veliká. Mimochodom deti sa z tejto hry učia jednu podstatnú vec – že nemôžu veriť všetkému, čo 

počujú, a že ak chcú vedieť pravdu, musia ísť k zdroju informácií...pomenujte si spoločne tieto zistenia po 

dohranom telefóne.  

 

Aktivita HRA NA POLICAJTA  
Pokyny pre žiakov 

Vedieť pomenovať kladné vlastnosti iných.  

Pokyny pre učiteľov 

Zo skupiny vyberieme dve deti. Jedno je policajt a druhému sa stratil kamarát. Druhé dieťa sa v duchu rozhodne, 

kto zo skupiny bude stratený kamarát, ale nikomu to nehovorí. Potom policajtovi opisuje strateného kamaráta, 

ale menuje len jeho pozitívne vlastnosti / čo sa mu na ňom páči, čo dobre vie, ako pomáha iným, aký je 

kamarát,.../ Podľa opisu ho môže policajt 3x hádať, kto je strateným kamarátom. V prípade potreby môže 

požiadať o pomoc ostatných členov policajného oddelenia. 

 

Aktivita SRDIEČKO  

Pokyny pre žiakov 

Vyjadriť pozitívne vlastnosti k ostatným. 

Pokyny pre učiteľov 

Každé dieťa nakreslí srdiečko, aké chce veľké, farebné. Rozdelí na časti, koľko miesta je v ňom pre mňa a kto sa 

doň ešte zmestí a pre koho sú tie ostatné časti? Pre koho by si ešte mohol vytvoriť miesto v srdiečku? 

 

Aktivita MAĽUJEME SPOLU 

Pokyny pre žiakov 

Maľujte v tichosti spoločne 

Cieľom je prostredníctvom maľby komunikovať, pochopiť myslenie a emócie druhého. Pomôcky: papier, farby, 

štetce, nádoba s vodou  

Pokyny pre žiakov 

Deti si vyberú miesto a začnú maľovať bez toho aby sa dohodli na téme. V ťahoch štetcom sa striedajú. Keď 

majú pocit, že je dielo dokončené, maľbu si pozrieme a porozprávame sa o tom, čo prežívali pri maľovaní. 

  

Iné osvedčené kolektívne zábavné hry so žiakmi: 

- “Aktivity”: slovná hra, kedz dané slovo či podnet majú žiak či dvojica znázorniť ostatným 

pantomimicky či kresbou tak, abz uhádli zadané slovo (volila som podentové slová pocity  ), následne 

reflexia, diskusia a spoločná zábava… 

- “Hádaj kto som”: vybraný žiak či dvojica idú za dvere a ostatná žiaci im určia známu osobnosť či 

rozprávkovú postavu, alebo osobu z triedy, na ktorú sa “akože” premenia. Žiak následne musí roznym 

spôsosbom a otázkami od spolužiakov uhádnuť kým vlastne “je”.  

 

 

Aktivita: Sebauvedomenie- Identifikácia pocitov 

Jednou z najdôležitejších zručností pre duševné zdravie a pohodu je schopnosť identifikovať, čo cítite a ako sú 

pocity vyjadrené telom.  

Nasledujúca aktivita či cvičenie pomáha preskúmať, čo cítime v danom okamihu a ako sa tento pocit prejavuje 

výrazmi tváre a držaním tela. Začína krátkym relaxačným dýchanim, ktoré môžete zpájať napr. aj stále na 

yačiatku či na konci komunity:   

- Dajme si spolu pár minút na vnútorné ukľudnenie a potom sa pozrieme na niečo, čo sa nazýva Pocity. 

Vieš, čo myslím pocitmi? (pauza) 

- Pocity sú veci ako byť šťastný, smutný, nahnevaný, vystrašený a mnoho ďalších. Viete, ako dávame 

najavo svoje pocity? (pauza) 

- Ukážeme si to na našej tvári a tele. O pár minút sa spolu zabavíme a pomocou tvárí a tiel ukážeme 

niektoré pocity, ktoré zažívame každý deň. 

- Po prvé, dajme sa do pohody. Posaďte sa so vzpriamených chrbátom. Položte si ruky na nohy. Môžete 

zavrieť oči alebo ticho hľadieť na podlahu. Urobte naozaj veľký, pomalý a tichý nádych a podržte ho na 

pár sekúnd. Uvidíme, či to dokážeme urobiť naozaj potichu. (pauza) 
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- Teraz vydýchnite tým istým spôsobom, pomaly a potichu. (pauza) 

- Pri nádychu nosom začnite dýchať ešte hlbšie, potiahnite vzduch až do brucha a pri výdychu vydáte 

vzduch z úst ako veľký balón. Zopakujte ešte trikrát. (pauza) 

- Aké to je? (pauza) 

- Pokračujte v dýchaní pomaly a zhlboka. Budem hovoriť názvy pocitov, jeden po druhom. Keď 

započuješ dané  slovo, ukážeš mi ten pocit s použitím tváre a tela bez rozprávania. Napríklad, ak 

poviem “šťastný”, ukážeš mi tvárou a telom, ako by to mohlo vyzerať. (pauza)      Popozerajte si 

navzájom vaše výrazy, ako daný pocit znázornili spolužiaci.  

- Skúste si každá pocit všimnúť aj vo vašom tele. Kde ho najviac cítiš?  

- Pomaly vyberte niekoľko citových slov z nasledujúceho zoznamu a po každom z nich pozastavte, aby 

ste dali žiakom čas na vyjadrenie: nahnevaný, smutný, šťastný, vystrašený, radostný, veselý, 

pripravený, nedočkavý, úzkostný, vzrušený, nervózny, kľudný. Dajte žiakom čas odpovedať výrazmi 

tváre. Možno aj vy budete chcieť urobiť výrazy. 

- Na dokončenie činnosti sa zhlboka nadýchnite nosom a ústami. Ak máte zatvorené oči, pomaly ich 

otvorte. 

- Nasledujú reflexné otázky a diskusia: Aké to pre vás bolo? Čo si si najviac všimol?  

Čo je užitočné na tom, keď viete, ako prejavujete svoje pocity na tvári a tele? 

Čo teraz? Ako môžete využiť to, čo sme dnes robili, na pochopenie pocitov druhých? 

 

Aktivity: podpora sociálnej a emočnej oblasti žiakov 

Emocionálna zrelosť dieťaťa, žiakov spočíva hlavne v tom, že dokáže ovládať svoje impulzívne reakcie, je 

emocionálne stabilné. Pozná svoje emócie, vie ich rozlišovať, orientovať sa v nich a prijateľne prejaviť. Veľmi 

dôležitá je sebaregulácia, teda vedomé riadenie myšlienok, správania a emócií. Ide o to, že dieťa je schopné 

zastaviť sa, porozmýšľať a až potom konať. V neposlednom rade je dôležitý aj jeho pozitívny vzťah 

k povinnostiam, predovšetkým školským povinnostiam. Sociálna zrelosť nadväzuje na schopnosť dieťaťa, žiaka 

vyjadriť svoje vlastné potreby, názory, dokáže byť ohľaduplné voči druhým, rozpoznať vhodné a nevhodné 

správanie, uvedomiť si zodpovednosť za vlastné konanie ako aj jeho následky. Tiež rešpektovať pravidlá 

v každodennom kontakte s deťmi aj dospelými a schopnosť spolupracovať.   

Pocity z čarovného klobúka – z časopisov vystrihnete obrázky ľudí, na ktorých je vidieť nejakú emóciu. 

Nalepte ich na kartičky z tvrdého papiera. Dieťa si vytiahne jednu kartičku a pantomimicky predvedie danú 

emóciu. Ostatní hádajú o akú emóciu ide.  

Emócie z plastelíny  - rozpoznávať v tvárach emócie ľudí môžete trénovať aj pomocou plastelíny. Nakreslite na 

papier ľudskú hlavu bez tváre a žiak bude z plastelíny dotvárať, ako sa cíti. Môže vyrobiť úsmev či zaslzenú 

smutnú tvár.  

Nepriateľ menom HNEV - Aktivita vychádza zo spoločného konštatovania, že sú dni a chvíle, kedy nemáme 

dobrú náladu, kedy sme nahnevaní, podráždení. Skúste spoločne so žiakmi výtvarne znázorniť takéto pocity. Po 

ukončení práce obidvaja  prezentujte svoje výtvory. Môžete používať aj staré časopisy, vystrihovať a lepiť. 

Následne sa porozprávate o svojich pocitoch hnevu. Môžete žiakom klásť otázky: „Ako často máš podobné 

pocity?“, „Na koho, na čo sa najčastejšie hneváš?“ „Kto alebo čo ti pomôže zbaviť sa hnevu?“.  Na záver je 

vhodné demonštratívne koláž zničiť (napr. roztrhať) na dôkaz, že sa takto môžeme zbaviť hnevu. Aktivita 

rozvíja citovú zložku osobnosti dieťaťa a zároveň mu pomáha pri sebakontrole – zbavuje sa hnevu a lepšie sa 

ovláda.  

Náš spoločný príbeh – cieľom tejto hry je rozvoj tvorivosti, spolupráce aj komunikácie. Učiteľ povie začiatok 

vymyslenej rozprávky, stačí jedna veta. Žiaci pokračujú ďalšou vetou, ktorá má nadväzovať na prvú. Takto 

postup opakujeme až sa vytvorí rozprávka. Ideálne je rozprávku aj zapisovať.  

Naša trieda- náš strom – spoločne si na veľký papier či flipchart nakreslite pekný veľký silný a zdravý strom, 

na druhý papier chorľavý a smutný strom. Strom je vaša trieda, žiaci do stromov dopisujú či dokresľujú čo sa im 

v triede páči, čo považujú za prospešné pekné a čo majú radi – pekný strom. A to, čo sa im nepáči, prekáža im a 

necítia sa pri tom dobre v triede do stromu chorého. Pozor! Dbajte na to a aj upozornite žiakov, že konkrétne 

osobz a mená sa nepíšu (čelili bz ste množstvu konfrontácií). Na záver si stromy poporerajte, diskutujte, pýtajte 

sa…. 

 

Aktivity: rozvoj pozitívneho vzťahu k sebe samému  

 

Moje srdce - Porozprávajte sa so žiakmi o tom, čo nám „hovorí“ srdiečko, čo máme radi, čo sa nám páči alebo 

naopak, prečo sme smutní, kedy sme nešťastní, pre koho bije naše srdiečko, koho ľúbime. Spoločne si 

vystrihnite jedno väčšie srdiečko z farebného papiera a povedzte, aby nakreslili seba, lebo každý má rád seba, ale 

aj toho, pre koho srdiečko bije. Na záver sa s môžete o tom porozprávať,  ako sa im to podarilo? Či mali nejaký 

problém pri kreslení? Kto každý je v ich srdiečku? Aké veľké miesto mu patrí v jeho srdiečku? 
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Staraj sa aj o seba –  môžete sa porozprávať so žiakmi o tom, že každý má na svete niečo alebo niekoho, o čo 

sa stará a čo patrí len jemu. Každý z nás má aj niekoho alebo niečo, o koho sa stará, alebo kto sa o neho stará. 

Môžete si to nakresliť spoločne so žiakmi aj vy a následne sa o tom porozprávať. Položte otázky:  Kto sa stará 

o vás/teba? Viete povedať, na koho teraz myslíte? Ako by ste sa mohol čo najlepšie starať sami o seba? O koho 

sa staráš ty, vy? Povedzte niečo o svojom obľúbenej hračke. Keď máš niekoho rád, ako mu to dáš najavo? 

Odpovede určite aj prekvapia  Nemusíte len kresliť ale aj strihať z časopisov, lepiť....či urobiť si spoločnú 

veľkú koláž triedy, kde budú maľby všetkých.  

(zdroj eduworld.sk, aktivity z preventívnych programov, interné zdroje šk. psychológa)  

 

 
 

 


