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ABSTRAKT  

 

Santová, Andrea: Emocionálna inteligencia a možnosti jej rozvíjania v školskom klube 

detí. Diplomová práca, Trnavská univerzita. Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických 

štúdií. Vedúci diplomovej práce: PhDr. Peter Szeliga, PhD. Trnava: Pedagogická fakulta 

TU, 2016. 70 s.  

 

Predkladaná diplomová práca sa zameriava na rozvíjanie emocionálnej inteligencie v 

podmienkach školského klubu detí. Cieľom práce bolo najskôr teoreticky spracovať 

problematiku emocionálnej inteligencie a jej rozvíjania. Potom bolo cieľom navrhnúť 

a zrealizovať konkrétny program rozvíjania emocionálnej inteligencie v školskom klube 

detí a následne overiť jeho efektívnosť. Diplomová práca má teoreticko-empirický 

charakter. Keďže navrhovaný program bol zameraný na rozvíjanie emocionálnej 

inteligencie, v teoretickej časti práce sme spracovali tematiku emocionálnej inteligencie, 

jej modelov, zložiek, významu a možností rozvíjania. Tiež sme charakterizovali školský 

klub detí ako výchovno-vzdelávacie zariadenie, v ktorom je možné realizovať aktivity, 

zamerané na rozvíjanie emocionálnej inteligencie. V praktickej časti práce sme navrhli 

program pre školský klub detí, pozostávajúci zo 14 stretnutí, v rámci ktorých sa u detí 

rozvíjali zručnosti emocionálnej inteligencie. Následne sme pomocou metód pozorovania 

a dotazníka na zisťovanie úrovne emocionálnej inteligencie overovali efektivitu tohto 

programu u skupiny detí v školskom klube detí pri Základnej škole s materskou školou 

Samuela Timona v Trenčianskej Turnej. Po uskutočnení programu sme preukázali 

zlepšenie úrovne emocionálnej inteligencie detí a teda potvrdili sme účinnosť takéhoto 

programu v praxi. Na základe týchto zistení odporúčame realizáciu programov podobného 

typu, ktoré, ako sa ukázalo, majú vo výchovno-vzdelávacom procese svoje miesto.  

  

Kľúčové slová: emocionálna inteligencia; rozvíjanie emocionálnej inteligencie v škole; 

školský klub detí; deti mladšieho školského veku; rozvíjajúci program 
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ABSTRACT  

 

Santova, Andrea: Emotional Intelligence and Possibilities of Its Development in After 

School Club. Master's Thesis, Trnava University. Faculty of Education, Department of 

Educational Studies. Thesis Supervisor: PhDr. Peter Szeliga, PhD. Trnava: Faculty of 

Education TU, 2016. 70 p. 

Presented master's thesis focuses on emotional intelligence development in conditions of 

after school club. The aim of thesis was at first to theoretically elaborate subject of 

emotional intelligence and its development. Then its aim was to propose and realise 

concrete emotional intelligence development programme in after school club and, 

subsequently, to prove its efficiency. Master's thesis has theoretical-empirical character. 

Since the proposed programme was focused on emotional intelligence development, in 

theoretical part we elaborated themes of emotional intelligence, its models, components, 

importance and possibilities of its development. We also characterised after school club as 

an educational facility in which it is possible to realise activities focusing on emotional 

intelligence development. In practical part we proposed programme for after school club 

consisting of 14 meetings in which the children's emotional intelligence skills were 

developed. Subsequently by the means of observation and questionnaire for surveying the 

level of emotional intelligence we were proving the efficiency of this programme with a 

group of children in after school club at Samuel Timon's Primary School with Nursery 

School in Trenčianska Turná. After carrying out the programme we proved improvement 

of children's emotional intelligence levels and thus affirmed efficiency of such programme 

in practice. On the basis of these findings we recommend realisation of similar 

programmes, which, as it emerged, have their place in educational process. 

 Key words: emotional intelligence; development of emotional intelligence in a school; 

after school club; young school age children; developing programme 
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ÚVOD  

 

Pomerne dlhý čas bol medzi verejnosťou zastávaný názor, že úspešnosť človeka 

závisí od výšky jeho všeobecnej inteligencie. Preto sa aj v škole dbalo na jej rozvoj, 

pričom ovplyvňovanie citov bolo v úzadí. Ukázalo sa však, že mnoho ľudí s vysokou 

všeobecnou inteligenciou je nespokojných  a nedokáže sa v živote uplatniť. Preto sa začína 

častejšie objavovať pojem emocionálnej inteligencie, ktorá má byť jedným z kľúčových 

determinantov úspešného života. Do popredia sa dostáva poznávanie citov u seba 

a u druhých, ich ovládanie, konštruktívne riešenie problémov, efektívne komunikovanie, 

uspokojivé medziľudské vzťahy, asertivita a ďalšie, ktoré emocionálna inteligencia zahŕňa. 

Preto sa vynára otázka, či je možné tieto zručnosti rozvíjať a tak zvýšiť úspešnosť v živote. 

Vznikajúce programy rozvíjania emocionálnej inteligencie nasvedčujú tomu, že áno. Preto 

nás zaujímalo, či je možné rozvíjať emocionálnu inteligenciu aj v podmienkach školského 

klubu detí a pomôcť tak žiakom nadobudnúť zručnosti potrebné pre spokojný život. 

Cieľom našej práce teda bolo najskôr teoreticky spracovať problematiku emocionálnej 

inteligencie a jej rozvíjania. Potom bolo cieľom navrhnúť a zrealizovať konkrétny program 

rozvíjania emocionálnej inteligencie v školskom klube detí a overiť jeho efektívnosť. 

Práca má teoreticko-empirický charakter. V teoretickej časti sme definovali pojem 

emocionálnej inteligencie, opísali sme jej historický vývin, zložky a význam v živote 

človeka, tiež sme poukázali na potrebu jej rozvíjania aj na možnosti merania. Ozrejmili 

sme, aké sú programy rozvíjania emocionálnej inteligencie v školách a bližšie sme 

charakterizovali školský klub detí, ako výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je vhodné 

na rozvíjanie emocionálnej inteligencie. Spomenuli sme aj psychologické osobitosti detí 

mladšieho školského veku, ktoré navštevujú školský klub detí. V empirickej časti práce 

sme navrhli program rozvíjania emocionálnej inteligencie, ktorý sme zrealizovali 

v školskom klube detí. Pomocou zvolených metód sme overili efektívnosť tohto programu 

a tiež sme na základe získaných údajov ponúkli niekoľko odporúčaní pre prax.  

Prínos našej práce je v tom, že sme zrealizovaním a overením konkrétneho 

programu rozvíjania emocionálnej inteligencie v skupine žiakov v školskom klube detí 

preukázali jeho účinnosť. Teda sme poukázali na to, že rozvíjajúce programy podobného 

typu je možné realizovať aj v podmienkach školského klubu detí a dosiahnuť zlepšenie 

úrovne emocionálnej inteligencie žiakov. Takýmto spôsobom je totiž možné pomôcť 

deťom nadobudnúť zručnosti, ktoré im v budúcnosti môžu prispieť k úspešnosti v živote. 
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1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV  

 

 V dnešnej modernej spoločnosti sa emocionálnej inteligencii začína prikladať čoraz 

väčší význam pri určovaní úspešnosti v živote človeka. Preto sa vynára otázka, či a ako je 

možné tento druh inteligencie rozvíjať. V tomto smere je prvoradé porozumieť samotnému 

pojmu emocionálnej inteligencie. Je však tiež rovnako dôležité poznať širšie teoretické 

súvislosti s týmto slovným spojením a následne sa zamýšľať nad možnosťami rozvoja 

emocionálnej inteligencie. Preto sme v prvej kapitole práce vymedzili emocionálnu 

inteligenciu a takisto sme sa zamerali na popis pojmov a javov, ktoré s ňou súvisia.  

 

 

1.1 Pojem emocionálna inteligencia  

 

 Najdôležitejší pojem v našej práci – emocionálna inteligencia má v odbornej 

literatúre prevažne jednotné vymedzenie, keďže je to pomerne nové slovné spojenie. 

Wilding (2010) charakterizuje emocionálnu inteligenciu a píše, že ide o spôsob chápania 

vlastných pocitov a pocitov druhých ľudí a tiež o ovládanie svojich pocitov tak, že človek 

vedome volí slová a činy, aby dosiahol požadovaný výsledok. Šidlíková, Brhelová (2012, 

s. 40) sa stotožňujú s tvrdením a dopĺňajú, že emocionálna inteligencia, ktorú tiež nazývajú 

inteligenciou medziľudských vzťahov: ,,sa používa na opis emocionálnych vlastností, ako 

sú empatia, vyjadrovanie a chápanie pocitov, ovládanie nálady, nezávislosť, 

prispôsobivosť, schopnosť riešenia medziľudských vzťahov a pod.“ S tým, že podstata 

emocionálnej inteligencie spočíva v spomenutých elementoch, súhlasia aj iní odborníci, 

ktorí sa venujú tejto problematike – Reichel (2011), či Pletzer (2009). 

Keďže naša práca je odborným textom, stotožnili sme sa skôr s vedeckým poňatím 

emocionálnej inteligencie, ktoré uviedli Salovey, Pizaro, 2002 (in. Lund, 2012). Autori ju 

definujú ako schopnosť vnímať a vyjadrovať emócie presne a adaptívne, schopnosť chápať 

emócie a poznatky o emóciách, schopnosť využiť pocity na uľahčenie myslenia 

a schopnosti usmerňovať emócie v sebe a druhých. Pre úplnosť uvádzame aj definíciu 

autorov, ktorí podľa Schulzeho, Robertsa (2007) ako prví vytvorili a doplnili komplexnú 

teóriu, definujúcu emocionálnu inteligenciu. Teda Mayer, Caruso, Salovey (1999) píšu, že 

emocionálna inteligencia poukazuje na schopnosť rozpoznať význam a vzťahy vlastných 

emócií ale aj emócií ostatných ľudí a využívať tieto emócie pri uvažovaní a riešením 
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problémov. Emocionálna inteligencia tiež zahŕňa schopnosť vnímať emócie, vedome ich 

prijímať, porozumieť informáciám, ktoré emócie nesú a riadiť ich. 

  

 

1.1.1 Emocionálna inteligencia a iné druhy inteligencie  

 

Reichel (2011) a Lund (2012) tvrdia, že odborné, všeobecne prijímané vymedzenie 

inteligencie neexistuje. Ľudia totiž vykazujú inteligenciu v rôznych oblastiach. Doposiaľ sa 

preto za určujúci činiteľ pre úspešnosť jednotlivca považoval všeobecný inteligenčný 

kvocient, píše Kollárik et al. (2008). Keď Goleman (2000) zistil, že úspech v živote skôr 

zaručí emocionálna inteligencia, začalo sa viac apelovať na tento druh inteligencie. 

V nasledujúcom texte sme uviedli odlišnosť všeobecnej a emocionálnej inteligencie, tiež 

sme spomenuli druhy inteligencie, s ktorými sa emocionálna inteligencia spája.  

 

Všeobecná inteligencia  

Dôležitý rozdiel medzi všeobecnou a emocionálnou inteligenciou je, že 

emocionálne inteligencia nie je vrodená a dá sa naučiť, píšu Reichel (2011), Šidlíková, 

Brhelová (2012), Goleman (2000), Shapiro (1998) i Fabíková, Miňová (2008). Šidlíková, 

Brhelová (2012) ďalej rozlišujú tieto druhy inteligencie. Píšu, že podstata všeobecnej 

inteligencie spočíva vo vedomostiach, faktoch, logike, myslení, pričom podstata 

emocionálnej inteligencie tkvie v intuícii, pocitoch, srdečnosti, hľadaní nových ideí, teda 

v kvalite spolužití s ľuďmi. Goleman (2011) vysvetľuje, že školská inteligencia 

nepripravuje na neprehľadné životné situácie a aj ľudia s vysokou všeobecnou 

inteligenciou sa môžu poddať pohnútkam a v súkromnom živote žiť prekvapivo zle.  

V súvislosti s uvedenými rozdielmi Goleman (2011) podotýka, že všeobecná 

inteligencia a emocionálna inteligencia nie sú protikladné, sú iba odlišné a dokonca sa 

občas dopĺňajú. Wilding (2010) dodáva, že všeobecná inteligencia stále zostáva dôležitým 

merítkom logického a analytického myslenia, rýchlosti počítania, pamäťovej výbavy, či 

priestorového vnímania. Jej slabinou je neschopnosť predvídať úspech v živote človeka 

v širšom zmysle slova. V tomto smere je dôležitá práve emocionálna inteligencia.  

 

Sociálna a praktická inteligencia  

Pletzer (2009), Schulze, Roberts (2007) a Shapiro (1998) porovnávajú emocionálnu 

inteligenciu so sociálnou a praktickou inteligenciou, pričom zdôrazňujú ich spojitosť.   
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Schulze, Roberts (2007) pri komparácii vychádzajú z chápania sociálnej 

inteligencie ako súboru interpersonálnych zručností a znalostí sociálnych pravidiel 

a emocionálnej inteligencie ako súboru inter- a intrapersonálnych komponentov a ich 

vnútornej regulácie. Súvislosť týchto druhov inteligencie teda vidia v interpersonálnych 

komponentoch, ktoré sú obsiahnuté v oboch. Pletzer (2009) tieto prekrývajúce komponenty 

konkretizuje. Ide o schopnosť rozpoznať vlastné pocity, riadiť ich a cielenie uplatňovať, o 

schopnosť vnímať pocity a potreby druhých ľudí a vedieť s nimi zaobchádzať.  Aj samotní 

tvorcovia pojmu emocionálnej inteligencie Salovey, Mayer, 1990 (in. Schulze, Roberts, 

2007) ju zadefinovali ako podskupinu sociálnej inteligencie.  

Schulze, Roberts (2007) píšu o praktickej inteligencii, v ktorej ide o schopnosť 

zvládať problémy skutočného života, čomu sa človek učí aj od ostatných. Teda aj v tomto 

prípade je súvislosť s emocionálnou inteligenciou v rámci interpersonálnych komponentov.   

 

 

1.1.2 City a emócie 

 

Slovné spojenie emocionálna inteligencia poukazuje na dva pojmy, od ktorých sa 

daná problematika odvíja a to – emócie a inteligencia. Keďže o inteligencii sme už písali, v 

nasledujúcej podkapitole sme sa venovali emóciám a citom, ktoré podľa Martišovej (2014, 

s. 6) patria: ,,k základným pojmom, na ktorých emocionálna inteligencia stojí.“ 

Nakonečný (2000) v súvislosti so samotným pojmom emócii podotýka, že toto 

slovo je často stotožňované s pomenovaním cit. V práci sme však vychádzali 

z nasledovného odlíšenia. Drever, 1969 (in. Nociar, 2007) uvádza, že emócie sú 

komplexný stav organizmu, ktorý zahŕňa rôzne telesné zmeny v dýchaní, či tepovej 

frekvencii, a aj psychickú stránku, teda intenzívne prežívanie, ktoré vedie k určitému 

správaniu. Martinčeková (2012) píše, že cit tvorí psychickú stránku emócie, teda človek pri 

ňom prežíva niečo príjemné alebo nepríjemné. Pojem cit používa na označenie vyšších 

emócií, teda sociálnych, osobnostných, estetických, intelektuálnych a etických citov. 

Hradečná (1982) uvádza odlišné poňatie pojmov, pričom hovorí o nižších citoch, teda 

emóciách a o vyšších citoch, ktoré už zodpovedajú uvedenému rozdeleniu.  

Odborníci v danej problematike zhodne uvádzajú charakteristické znaky pre emócie, či 

city. Podľa Štefanoviča (1985) a Nociara (2007) sú to: väčšine citov je možné priradiť ich 

protiklad; city sa vyskytujú ako zmiešané; presný prežitok konkrétneho citu je 
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neopakovateľný; citové reakcie môžu byť stereotypné; trvanie citov je rozdielne; city sa 

môžu prenášať z jedného na druhého človeka; intenzita citu sa opakovaním podnetu mení.  

Najčastejšie delenie emócií, či citov uvádzajú Nociar (2007) a Štefanovič (1985): 

 telesné city alebo nižšie city - vyvoláva ich stav organizmu človeka a jeho výkyvy; 

 citové reakcie - vyvolávajú ich zmeny vo vonkajšom prostredí a sú charakteristické 

krátkym trvaním a zmenou v intenzite; 

 citové stavy alebo nálady - je pre ne charakteristické, že trvajú dlhšie a nie sú také 

intenzívne ako citové reakcie; 

 citové vzťahy - prežívanie dlhodobejšieho subjektívneho vzťahu k okoliu a k sebe; 

 vyššie city: vznikajú iba u ľudí a patria sem už spomenuté druhy.  

Medzi základné emócie Martinčeková (2012) zaraďuje: hnev, prekvapenie, radosť, odpor, 

smútok a strach. Goleman (2011) uvádza zhodné emócie, ale pridáva ešte lásku a hanbu. 

Tieto emócie, či city však nie sú vždy rovnako prežívané a u jednotlivých ľudí sú veľmi 

individuálne a odlišujú sa. Upozorňuje na to Štefanovič (1985, s. 156), ktorý píše že: 

,,rozdiely v citoch sa prejavujú najmä v citovej dráždivosti, citovosti, náladovosti, intenzite, 

zrelosti, ovplyvniteľnosti, zraniteľnosti, v stupni ovládateľnosti, výrazovosti a citovom 

optimizme, resp. pesimizme.“  

Na to, že emócie a city majú v živote človeka veľký význam a je potrebné im 

venovať osobitú pozornosť, poukazujú viacerí odborníci, zaoberajúci sa danou 

problematikou. Štefanovič (1985) píše, že emócie a city vplývajú na správny rozvoj 

osobnosti človeka. Chudobné city človeka nepobádajú k aktivite, záporné city môžu spieť 

k rozvoju záporné vlastností a správania. Naopak, bohaté a pozitívne city u človeka 

rozvíjajú pozitívne osobnostné črty a radosť zo života. Podľa Nakonečného (2000) majú 

emócie zásadný význam pri regulácii správania. Človeka totiž motivujú k určitému 

správaniu, ktoré organizujú na základe predchádzajúcich skúseností. Kanitz (2008) 

a Märtinová, Boecková (1998) zasa podotýkajú, že emócie a city pomáhajú človeku 

v nebezpečných situáciách, pretože zmobilizujú sily rýchlejšie než rozum. Tiež pomáhajú 

pri plánovaní a rozhodovaní a sú dôležitým dorozumievacím prostriedkom medzi ľuďmi, 

keďže emócie človek prejavuje aj navonok, na čo druhý človek nejakým spôsobom 

reaguje. Suchý, Náhlovský (2012) v súvislosti s uvedeným dodávajú, že v emóciách je 

ukrytá veľká energia a je na človeku, či ju využije k dobru alebo na škodu seba a iných.  
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1.2 História a modely emocionálnej inteligencie  

 

Niektoré elementy emocionálnej inteligencie sa objavujú už u Aristotela, tvrdí 

Goleman (2011). Aristoteles totiž apeloval na vedomé ovládanie citového života. Pojem 

emocionálnej inteligencie je však pomerne nový. Aj napriek tomu sa rýchlo spopularizoval 

a dostal do povedomia širokej verejnosti. Potvrdzujú to Schulze, Roberts (2007), keď 

uvádzajú porovnanie množstva publikácii, venujúcich sa danej problematike. Pred rokom 

1990 vyšli 3 takéto publikácie a v roku 2005 to bolo takmer 700 publikácií. Stuchlíková et 

al. (2005), Gajdošová, Herényiová (2002), Kollárik et al. (2008), Schulze, Roberts (2007), 

Lund (2012), či Reichel (2011) spájajú rozšírenie termínu emocionálnej inteligencie 

s rokom 1995, kedy Daniel Goleman vydal publikáciu Emocionálna inteligencia.  

Termín emocionálnej inteligencie sa vyvíjal postupne. Najskôr možno pozorovať 

iba jednotlivé elementy v rôznych koncepciách, potom postupné kryštalizovanie 

samotného výrazu a napokon vznik modely emocionálnej inteligencie. Tento proces sme 

chronologicky usporiadali a uviedli v nasledovnom texte.   

 20. roky 20. storočia – Thorndike definoval sociálnu inteligenciu ako schopnosť 

rozumieť ľuďom a riadiť ich. Dôležité sú tu sociálne zručnosti, prosociálne postoje, 

empatia a citlivosť voči emociogénnym podnetom, píše Stuchlíková et al. (2005); 

 40. roky 20. storočia – Wechsler zdôrazňuje citové komponenty dôležité pre 

úspešnosť v živote, uvádza Wilding (2010); 

 50. roky 20. storočia – Rogers popisuje, ako rozvíjať emocionálnu silu, píše  

Wilding (2010); 

 1966 – Leuner prvýkrát použil pojem emocionálnej inteligencie, uvádza 

Stuchlíková et al. (2005); 

 80. roky 20. storočia – Gardner prišiel s teóriou mnohonásobnej inteligencie, 

ktorá podľa Stuchlíkovej et al. (2005), Lunda (2012), Reichela (2011) a Golemana 

(2011) zahŕňa aj intrapersonálnu a interpersonálnu inteligenciu, ktoré súvisia 

s emocionálnou inteligenciou. Gajdošová, Herényiová (2002) o intrapersonálnej 

oblasti píšu, že je založená na schopnosti rozlišovať vlastné pocity a používať ich 

pri rozhodovaní a konaní. Interpersonálna oblasť podľa nich zahŕňa rozpoznávanie 

nálady, temperamentu, motivácie a potrieb ľudí a vhodné reakcie na ne; 

 80. roky 20. storočia - Sternberg definuje analytickú, kreatívnu a praktickú 

inteligenciu, ktoré: ,,rozhodujú o tom, ako dobre reagujeme na nové výzvy a ako si 
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vieme poradiť s požiadavkami skutočného života,“ píšu Märtinová, Boecková 

(1998, s. 9); 

 1985 – Wayne použil pojem emocionálnej inteligencie, píše Wilding (2010); 

 1987 – Beasley  použil pojem emocionálny kvocient, uvádza Wilding (2010).   

 

Po spomínaných udalostiach vznikla prvá odborná definícia emocionálnej inteligencie 

a následne sa formovali jednotlivé modely. Uviedli sme tie najznámejšie.  

 

 1990 – Mayer a Salovey ako prví navrhli model emocionálnej inteligencie, píše 

Kollárik et al. (2008) a Lund (2012). Podľa Schulzeho, Robertsa (2007) model 

definuje základné elementy emocionálnej inteligencie - posúdenie a vyjadrovanie 

emócií u seba a ostatných vo verbálnej i neverbálnej rovine; regulácia emócií 

u seba aj ostatných; využitie emócií adaptívnym spôsobom, zahŕňajúce flexibilné 

plánovanie, tvorivé myslenie, presmerovanie pozornosti a motiváciu.  

 1995 - Goleman doplnil definíciu Mayera a Saloveya a tak vzniklo päť oblastí 

emocionálnej inteligencie, uvádza Stuchlíková et al. (2005). Sú to - znalosť 

vlastných emócií, riadenie vlastných emócií, motivácia seba samého, 

rozpoznávanie emócií druhých ľudí a zvládanie sociálnych vzťahov.  

 1997 - Bar-On uviedol zmiešaný model emocionálnej inteligencie, ktorý podľa 

Schulzeho, Robertsa (2007) a Lunda (2012) charakterizoval ako súbor 

intrapersonálnych zručností - sebaúcta, vedomie vlastných emócií, asertivita, 

sebaaktualizácia; interpersonálnych zručností - empatia, sociálna zodpovednosť, 

interpersonálne vzťahy; adaptability - riešenie problémov, flexibilita; zvládania 

stresu - ovládanie impulzov; všeobecnej nálady - šťastie a optimizmus. 

 1997 - Mayer a Salovey prepracovali svoj pôvodný model na 4 vetvy. 1. vetva - 

vnímanie, posudzovanie a vyjadrovanie emócií; 2. vetva - využívanie emócií na 

usudzovanie a zameranie na dôležité informácie; 3. vetva - porozumenie emóciám 

a ich analýza; 4. vetva - regulácia vlastných emócií a emócií ostatných ľudí, aby 

došlo k emocionálnemu a intelektovému zreniu, uvádzajú Schulze, Roberts (2007).  

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že existovalo viacero prístupov k emocionálnej 

inteligencii. Schulze, Roberts (2007) zdôrazňujú, že v súčasnosti stále neexistuje jednotný 

model. Keďže v odbornej literatúre je najpopulárnejší prepracovaný model emocionálnej 

inteligencie Daniela Golemana, v práci sme sa podrobnejšie venovali práve jemu. 
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1. 3 Zložky emocionálnej inteligencie   

 

V uvedených modeloch emocionálnej inteligencie bolo možné pozorovať veľa 

zhodných charakteristík. Aj v súčasnosti sa väčšina odborníkov zhoduje na oblastiach, 

ktoré tvoria emocionálnu inteligenciu. Bradberry, Greavesová (2007) hovoria iba o štyroch 

zložkách emocionálnej inteligencie - sebauvedomení a sebaovládaní, teda osobných 

schopnostiach a o sociálnom uvedomení a riadení vzťahov, teda sociálnych schopnostiach. 

Kanitz (2008) uvádza podobné zložky - identifikovať a rozumieť vlastným pocitom; 

ovplyvňovať a riadiť vlastné pocity; prežívať a vyjadrovať pocity; identifikovať a 

rozumieť pocitom druhých; ovplyvňovať a riadiť pocity ostatných. Autorka však nezahŕňa 

motiváciu a spoločenský styk, ktoré sa väčšinou v modeloch emocionálnej inteligencie 

vyskytujú. Naopak, pridáva zložku postoja k pocitom, ktorá hovorí o tom, že človek musí 

považovať city za dôležité, aby mohol schopnosti emocionálnej inteligencie využiť.  

Väčšina autorov ako Brockert, Brannová, 1997 (in. Stuchlíková et al., 2005), Martišová 

(2014), Šidlíková, Brhelová (2012), Martinčeková (2012) však uvádza päť zložiek 

emocionálnej inteligencie, ktoré vychádzajú z Golemanovho modelu. Tieto zložky modelu 

Goleman (2000) popisuje nasledovne.  

Schopnosti vzťahujúce sa k vlastnej osobe 

 Sebauvedomenie – orientovať sa vo vlastných duševných procesoch a stavoch, 

istota preferencií, znalosť vlastných možností, využiť intuíciu 

o Emocionálne sebauvedomenie: cit pre vlastné emócie, objektívne hodnotiť 

ich dôsledky 

o Reálne sebahodnotenie: uvedomiť si vlastné plusy a mínusy, znalosť hraníc 

o Sebadôvera: sebaistota, vedomie vlastnej ceny, možností a schopností 

 Sebaovládanie – zvládať okamžité impulzy a emócie  

o Spoľahlivosť: dodržiavať pravidlá slušnosti a zmysel pre fair play 

o Svedomitosť: prijať zodpovednosť za vlastné správanie a pracovný výkon 

o Prispôsobivosť: prispôsobovať sa zmenám 

o Schopnosť inovácie: prijímať nové nápady, prípadne samostatne navrhovať 

nové nápady, postupy, prístupy a informácie 

 Motivácia k vyšším cieľom – emocionálne tendencie, ktoré vedú k vzostupu alebo 

ho minimálne uľahčujú 

o Ctižiadostivosť: snaha zlepšiť vlastnú prácu, perfekcionizmus 

o Lojalita: stotožniť sa so zámermi a cieľmi skupiny alebo organizácie 
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o Iniciatíva: pohotovo využiť príležitosť 

o Optimizmus: vytrvalosť na ceste k cieľu, ochota prekonávať prekážky, 

odložiť uspokojenie na neskôr 

Kompetencie v oblasti medziľudských vzťahov – schopnosť správne sa v nich orientovať 

 Empatia (vcítenie) – uvedomovať si pocity, potreby a záujmy ostatných ľudí  

o Pochopenie: správne odhadnúť pocity a tendencie ostatných ľudí, 

schopnosť a ochota ich brať do úvahy a aktívne ich ovplyvňovať  

o Schopnosť stimulovať osobnostný rast ostatných: vycítiť, kedy je potrebné 

povzbudiť alebo podporiť rozvinutie schopností druhých ľudí 

o Orientácia na ostatných: predvídať a správne rozpoznať potreby ľudí 

a snažiť sa uspokojiť ich 

o Snaha o rozvíjanie a využívanie diverzity: lepšie sa uplatniť v požadovanom 

smere s využitím rozdielnosti medzi ľuďmi  

 Obratnosť v spoločenskom styku – flexibilita, docieliť žiaduce reakcie u iných  

o Schopnosť ovplyvňovať: zvoliť správnu taktiku na získanie súhlasu 

o Schopnosť komunikácie: vysielať jasné a presvedčivé signály 

o Vodcovské schopnosti: nadchnúť ostatných pre nejaký cieľ, vedieť sa 

postaviť do čela a viesť skupinu ľudí 

o Ochota ku zmenám: podnecovať prospešné zmeny na pracovisku 

o Schopnosť zvládať konflikty: vyjednávať a riešiť konflikty 

o Schopnosť vytvárať väzby: podporovať užitočné vzájomné vzťahy 

v skupine, prispievať k ich stmeleniu  

o Schopnosť spolupracovať: spolu s ostatnými smerovať k vytýčenému cieľu  

o Schopnosť tímovej práce: prehlbovať tímovú spoluprácu, kultivovať 

spoločné zameranie.  

 

 

1.4 Dôležitosť zručností emocionálnej inteligencie  

 

 Po tom, čo sme na začiatku kapitoly uviedli všeobecné definície emocionálnej 

inteligencie, v tejto podkapitole sme sa zamerali na konkrétne vlastnosti a schopnosti, ktoré 

tu spadajú. Tiež sme zdôraznili oblasti života, v ktorých sú dané zručnosti významné.   

Zručnosti emocionálnej inteligencie definuje veľa odborníkov v danej 

problematike. Spolu tak vymedzujú veľkú škálu zručností emocionálne inteligentných 



19 
 

ľudí. Wilding (2010) chápe emocionálnu inteligenciu ako súbor mäkkých zručností, ktoré 

sú v dnešnej dobe nevyhnutné. Sú to - dobre vychádzať s ľuďmi; výkonne viesť tím ľudí; 

motivovať ostatných; rozvíjať sám seba; disponovať medziľudskými zručnosťami; 

používať kognitívne zručnosti na dosiahnutie dobrých výsledkov; odolávať 

v nepriaznivých situáciách; prijímať kritiku a zvládnuť náročné situácie; zachovať v kríze 

pokoj a pri rozhodovaní vypočuť a prijímať názor iných. Stuchlíková et al. (2005) 

charakterizuje ďalšie zručnosti - dôverovať vlastným overeným systémom zvládania 

náročných situácií a uvedomovať si prepojenosť emócií a poznávania i možného skreslenia 

emóciami. Šidlíková, Brhelová (2012, s. 41) pridávajú schopnosti ako vedieť: ,,sám seba 

motivovať a nevzdávať sa v ťažkostiach, ovládnuť svoje pohnútky, vyjadriť svoju náladu, 

zabrániť nervozite a úzkosti, vcítiť sa do situácie druhého človeka, nestrácať nádej.“  

Salovey, Mayer (in. Shapiro, 1998) tiež hovoria o zručnostiach emocionálnej inteligencie. 

Podľa nich ide o - vcítenie, vyjadrovanie a chápanie pocitov, ovládanie nálady, 

nezávislosť, prispôsobivosť, obľúbenosť, riešenie medziľudských problémov, vytrvalosť, 

priateľskosť, láskavosť a úctu. Suchý, Náhlovský (2012) pridávajú - odpustenie, 

ospravedlnenie, pozorovanie a sebapozorovanie, emocionálna odolnosť, pozitívne 

reagovanie na emocionálne prejavy a vľúdne odmietnutie. Wilding (2010) dopĺňa ďalšie 

dôležité hodnoty emocionálne inteligentných ľudí. Sú to: múdrosť a vedomosť, 

spravodlivosť, zodpovednosť, humor, statočnosť, umiernenosť, pokora, vďačnosť, 

motivácia, rozvážnosť, spiritualita, predvídavosť, zásadovosť, poctivosť, otvorenosť.   

 

 

1.4.1 Význam emocionálnej inteligencie u dospelých 

 

Odborníci, ktorí sa venujú problematike emocionálnej inteligencie prisudzujú 

tomuto fenoménu veľký význam pri určovaní úspešnosti v živote. Bradberry, Greavesová 

(2007) píšu, že ukazovateľom úspešnosti nie je vzdelanie, skúsenosti, znalosti, ani duševná 

sila, ale práve emocionálna inteligencia. Goleman (2011) dokonca vo svojom výskume 

zistil, že všeobecná inteligencia zaručí 20% úspechu v živote a 80% tvoria ostatné 

determinanty, vrátane emocionálnej inteligencie. Schulze, Roberts (2007) tiež píšu, že 

emocionálna inteligencia je sľubný moderný konštrukt v psychológii. Pokúša sa totiž 

zlepšiť ľudský život tak, že zdôrazňuje osobný rast, minimalizuje psychologické škody vo 

vzťahu k sebe i k druhým a oceňuje sebaúctu. Emocionálna inteligencia teda prináša 

človeku veľa výhod v rôznych oblastiach života, ktoré sme uviedli v nasledujúcom texte.  
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Profesia  

Podľa Bradberryho, Greavesovej (2007) emocionálne inteligentní zamestnanci dosahujú 

lepšie pracovné výsledky a tvoria výkonnejší a spokojnejší kolektív. Wilding (2010) vidí 

výhodu v kreatívnych nápadoch, dobrých argumentoch a pozitívnom prístupe. Märtinová, 

Boecková (1998) dodávajú, že dobrá nálada a humor motivujú k vytrvalosti a prilákajú 

zákazníkov. Goleman (2011) podotýka, že takýto zamestnanci dávajú konštruktívnu kritiku 

a efektívne komunikujú. Schulze, Roberts (2007), Kanitz (2008) píšu, že aj pri prijímaní do 

zamestnania sú uprednostnení uchádzači, disponujúci mäkkými zručnosťami. Goleman 

(2000) píše, že emocionálne inteligentní nadriadení vhodne podávajú kritiku, majú 

otvorený a optimistický vzťah s podriadenými  a zefektívňujú chod organizácie.   

  

Zdravie  

Bradberry, Greavesová (2007) píšu, že emocionálne inteligentní ľudia sú menej náchylní 

na ochorenia, pretože dokážu zvládať stres, ktorý oslabuje imunitný systém. Goleman 

(2011) dodáva, že takýto ľudia sa rýchlejšie uzdravia, pretože sú optimistickí a majú 

uspokojivé sociálne väzby, čo pozitívne vplýva na uzdravenie. Títo ľudia tvorivo 

pristupujú k problémom a ovládajú nálady a preto sa u nich znižuje riziko vzniku depresie.  

  

Životná spokojnosť 

Wilding (2010) píše, že emocionálne inteligentní ľudia sú šťastnejší, volia si taký smer 

života, aký chcú, sú sebaistí, sú si vedomí svojich schopností a využívajú ich. Stuchlíková 

et al. (2005) píše, že títo ľudia vedia investovať dostatok energie na osobnostný rast.  

 

Sociálne vzťahy 

Emocionálne inteligentní ľudia sa ľahšie adaptujú na sociálne prostredie a majú uspokojivé 

sociálne vzťahy, píše Schulze, Roberts (2007). Wilding (2010) uvádza, že je to preto, lebo 

sú obľúbení, efektívne komunikujú, vyjadrujú názor, lepšie riešia nezhody a ostatní im 

dôverujú a majú k nim úctu. Títo ľudia lepšie pracujú v tíme, dodáva Goleman (2011).  

 

Dôverné vzťahy  

Märtinová, Boecková (1998) tvrdia, že v partnerstve je tiež dôležitá emocionálna 

inteligencia. Wilding (2010) píše, že je to preto, lebo takí ľudia sú flexibilní, tolerantní, 

akceptujú a chápu partnera, sú empatickí, menej impulzívni a majú pozitívny pohľad na 

svet. Taktiež dokážu konštruktívne riešiť problémy, dodáva Goleman (2011).  
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1.4.2 Význam emocionálnej inteligencie u detí  

 

Keďže práca je zameraná na emocionálnu inteligenciu u detí, v nasledujúcom texte 

sme uviedli oblasti, v ktorých emocionálna inteligencia prináša výhody osobitne deťom.  

 

Životná spokojnosť 

Shapiro (1998) píše, že emocionálne inteligentné deti sú sebavedomé, pokojné a vyrovnajú 

sa so zložitými situáciami. Podľa Bradberryho, Greavesovej (2007) sú celkovo šťastnejšie.  

 

Sociálne vzťahy 

Shapiro (1998) uvádza, že emocionálne inteligentné deti si ľahšie získajú a udržia 

priateľov. Gajdošová, Herényiová (2002) spomínajú, že tieto deti sú vyhľadávané 

rovesníkmi, efektívne komunikujú, sú zhovorčivé, lepšie riešia problémy vo vzťahoch a sú 

spoločenskejšie. Wilding (2010) dodáva, že celkovo s kamarátmi lepšie vychádzajú. 

 

Škola 

Shapiro (1998), Wilding (2010), Märtinová, Boecková (1998), Gajdošová, Herényiová 

(2002) aj Stuchlíková et al. (2005) uvádzajú, že emocionálne inteligentné deti sú v škole 

úspešné, spokojné a dosahujú lepšie výsledky. Goleman (2011) vysvetľuje, že je to preto, 

lebo vedia, ako sa učiť. Sú totiž sebavedomé, zvedavé a konajú s určitým cieľom. Kanitz 

(2008) dodáva že tieto deti sú úspešné, lebo ovládajú strach, ktorý zhoršuje výsledky.  

 

Prevencia sociálno-patologických javov 

Emocionálna inteligencia u detí pôsobí ako prevencia sociálno-patologických javov. 

Märtinová, Boecková (1998) uvádzajú, že takéto deti zvládajú ťažké životné situácie a je 

teda nepravdepodobné, že prepadnú závislosti. Goleman (2011) píše, že si poradia s citmi, 

zvládajú úzkosť, depresiu a hnev a zbavia sa tak popudu k užívaniu drog. Wilding (2010), 

Gajdošová, Herényiová (2002) a Bradberry, Greavesová (2007) tvrdia, že takéto deti majú 

menej problémov so správaním a majú nižšiu agresivitu, pretože sú menej impulzívne.  

 

Zdravie 

Wilding (2010) píše, že emocionálna inteligencia u detí zvyšuje fyzické a psychické 

zdravie. Stuchlíková et al. (2005) dodáva, tieto deti sa rýchlejšie zotavia z akútneho stresu, 

pretože majú lepšie stratégie na zvládanie stresu a tak subjektívne pociťujú pohodu.  
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1.5 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie  

 

 Keďže emocionálna inteligencia prináša človeku veľa spomínaných výhod a vedie 

k úspechu, plynie z toho potreba rozvíjať ju. Práve v tejto podkapitole sme sa zamerali na 

možnosti rozvíjania emocionálnej inteligencie i na apely, ktoré k tomu vyzývajú. 

V prvom rade je dôležité poukázať na to, že emocionálnu inteligenciu je možné 

rozvíjať, tvrdia Pletzer (2009), Wilding (2010), Goleman (2011), Bradberry, Greavesová 

(2007) a Kanitz (2008). Shapiro (1998) píše, že deti sa rodia s istými emocionálnymi 

predispozíciami, ale môžu sa učiť novým emocionálnym aj spoločenským zručnostiam. 

Goleman (2000) dodáva, že žiaduce emocionálne schopnosti je možné vypestovať 

v každom človeku. Shapiro (1998) a Goleman (2000) poukazujú na fakt, že všeobecná 

inteligencia sa v populácii zvyšuje, ale emocionálne a sociálne zručnosti upadajú. Shapiro 

(1998) v súvislosti s tým tvrdí, že v dnešnej dobe sa už emócie neobjavujú u ľudí 

prirodzene, ale treba sa im učiť a rozvíjať ich.  

Autori, ktorí sa venujú problematike emocionálnej inteligencie rozoberajú rôzne 

znepokojujúce fakty, ktoré sú v dnešnej dobe aktuálne. Popri tom však tvrdia, že všetky 

dané negatíva je možné odstrániť a predchádzať im práve rozvíjaním emocionálnej 

inteligencie. Nasledujúci text teda mapuje problémy modernej spoločnosti, ktoré podľa 

odborníkov dokáže zastaviť rozvíjanie zručností emocionálnej inteligencie.  

 Stres, vedúci k ochoreniam, ktorý je reakciou človeka na rôzne okolnosti ako je 

hrozba nezamestnanosti, výpovede, či nehody, píše Pletzer (2009); 

 Zrýchľovanie každodenného života, ktoré vedie k úzkosti, tvrdí Pletzer (2009);  

 Na upadanie mravného vývinu ľudí, ktorý je podmienený emóciami a správaním 

poukazuje Shapiro (1998);  

 Vzrastanie výskytu sociálno patologických javov v spoločnosti pozoruje Shapiro 

(1998). Aj Goleman (2000) poukazuje na drogovú závislosť, násilie, poruchy 

príjmu potravy, nechcené tehotenstvá, šikanovanie, či záškoláctvo;  

 Veľa detí, ktoré prichádzajú do poradní s emocionálnymi problémami a rôznymi 

psychickými poruchami zaznamenáva Stuchlíková et al. (2005) a Goleman (2000);  

 Na zmenené správanie detí poukazuje Goleman (2011) aj Šidlíková, Brhelová 

(2012, s. 41) ktoré píšu, že u dnešných detí je možné stretnúť sa s: ,,agresivitou, 

netolerantnosťou, ale na druhej strane aj s prílišnou utiahnutosťou, 

nekomunikatívnosťou a neschopnosťou zdravo sa presadiť.“ 
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Rozvíjanie zručností emocionálnej inteligencie, ktorými je možné predchádzať 

spomenutým negatívnym javom, je potrebné najvhodnejšie už od skorého veku.  To, že 

ako najvhodnejší čas na rozvíjanie emocionálnej inteligencie sa javí detstvo, píšu 

Märtinová, Boecková (1998), Wilding (2010), Goleman (2011) aj Fabíková, Miňová 

(2008). Pre našu prácu je dôležité rozvíjanie zručností emocionálnej inteligencie v tomto 

období života človeka, preto sme bližšie špecifikovali rozvoj týchto zručností v detstve.  

Keďže dieťa najskôr väčšinu času strávi v rodine, pri rozvíjaní emocionálnej 

inteligencie v detstve práve ona zohráva dôležitú úlohu. Poukazuje na to Stuchlíková et al. 

(2005), Wilding (2010), Bradberry, Greavesová (2007). Aj Hradečná (1982) píše, že 

podstatné je rozvíjanie emocionálnej inteligencie a teda citového života človeka, základov 

ovládania a regulovania pocitov a ich prejavov už v rodine. Märtinová, Boecková (1998), 

Goleman (2011) aj Stuchlíková et al. (2005) radia, čo je v rodine pri rozvoji emocionálnej 

inteligencie dôležité. Je to rešpektovanie citov dieťaťa, primerané tolerovanie a najmä 

ponúkanie vlastného vzoru. Schusterová, Uramová (in. Fabíková, Miňová, 2008) 

podotýkajú, že najdôležitejšie je milovať dieťa a mať s ním harmonický citový vzťah. 

Shapiro (1998) zdôrazňuje zameranie na neverbálne prejavy ľudí, primerané chválenie, 

obmedzovanie pasívne stráveného voľného času a veľkého ochranárstva, pretože dieťa sa 

nenaučí zvládať záťažové situácie. Wilding (2010) upozorňuje na dôležitosť empatického, 

pozitívneho a spravodlivého prístupu k deťom, na pomoc deťom pri pomenovaní ich 

prežívania a na diskutovanie o probléme. Bradberry, Greavesová (2007) dodávajú, že ak 

budú emocionálne inteligentní rodičia, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že také bude aj dieťa.  

Dieťa následne prežíva veľkú časť detstva v škole. Preto je nevyhnutné, aby aj táto 

inštitúcia dbala na rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa. Hradečná (1982) upozorňuje, 

že v tomto smere je dôležité jednotné pôsobenie rodiny a školy žiaducim smerom. Keďže 

naša práca je zameraná práve na rozvoj emocionálnej inteligencie v školskom klube detí, 

rozvoju emocionálnej inteligencie v škole sme sa podrobnejšie zaoberali v samostatnej 

kapitole. 

 

 

1.6 Meranie emocionálnej inteligencie  

 

V predchádzajúcej podkapitole sme spomenuli, za aké dôležité považujú rôzni 

autori rozvíjanie emocionálnej inteligencie. Je preto zrejmé, že odborníci vychádzajú 

z predpokladu, že emocionálna inteligencia sa u jednotlivých ľudí odlišuje, teda že je 
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možné odlíšiť jej hodnoty a porovnávať ich. Schulze, Roberts (2007) síce tvrdia, že 

problematika merania emocionálnej inteligencie je stále nedostatočne rozpracovaná, ale 

vychádzajú z predpokladu, že je možné zmerať ju. Dodávajú, že emocionálna inteligencia 

je charakteristika, ktorá sa u ľudí odlišuje a túto odlišnosť je možné vyjadriť číslami. Ide 

o latentnú premennú, o ktorej Dočkal (2012, s. 32) píše, že je to premenná: ,,skrytá, 

nepodliehajúca priamemu pozorovaniu a teda ani meraniu.“ Autor dodáva, že je možné 

merať iba jej prejavy. Aj Kanitz (2008) hovorí, že emocionálnu inteligenciu možno merať 

čiastkovo a to na základe meraní jednotlivých stavebných kameňov, ktoré ju tvoria.  

V publikáciách, ktoré sa venujú emocionálnej inteligencii a na internete je možné 

nájsť viacero testov, ktoré merajú emocionálnu inteligenciu. Schulze, Roberts (2007) píšu 

o internetových testov, ktoré sú založené na sebaposudzovacích škálach. Bradberry, 

Greavesová (2007) tiež odkazujú na krátky internetový test emocionálnej inteligencie, 

o ktorom tvrdia, že dokáže objektívne a relevantne určiť, v ktorej zložke emocionálnej 

inteligencie sa človek potrebuje najviac zlepšiť. Märtinová, Boecková (1998) spomínajú 

podobný test, ktorým však človek iba približne zistí, aká je jeho emocionálna inteligencia. 

Hodnovernosť takýchto testov však spochybňujú viacerí autori. Podľa Schulzeho, Robertsa 

(2007) a Pletzera (2009) neexistuje žiadny jednoduchý test emocionálnej inteligencie.  

O zložitejších a odbornejších testoch píšu Schulze, Roberts (2007). Za najznámejšie 

považujú – Multifaktorovú škálu emocionálnej inteligencie, Bar-Onov inventár emočného 

kvocientu, Inventár emocionálnej inteligencie a Mayerov-Saloveyov-Carusov test 

emocionálnej inteligencie. Ako najnádejnejší sa im javí Dotazník rysovej emocionálnej 

inteligencie, ktorý škáluje prispôsobivosť, asertivitu, vnímanie, vyjadrovanie a reguláciu 

emócií, empatiu, impulzivitu, vzťahové a sociálne zručnosti a zvládanie stresu.  

Goleman (2011) a Wilding (2010) píšu, že stále neexistuje žiadny test emocionálnej 

inteligencie, ktorý je doložený empirickým výskumom a vedecky a psychologicky 

overený. Uvedené tvrdenie však neuberá na dôležitosti a užitočnosti testov emocionálnej 

inteligencie. Reichel (2011, s. 25) totiž píše, že aj keď: ,,neexistuje test EQ, ktorý by 

zodpovedal vedeckým kritériám a bol dostatočne preskúmaný.“ ... ,,testy EQ majú a môžu 

ukázať, kde sú potenciály vašej emocionálnej inteligencie, a kde ich môžete pomocou 

testov a tréningov uplatniť ešte lepšie ako doteraz.“ Wilding (2010) dodáva, že aj keď 

presnú hodnotu emocionálnej inteligencie nie je možné stanoviť, je aspoň možné odhadnúť 

úroveň jej jednotlivých kompetencií - sebauvedomenia, sebaregulácie, motivácie, empatie 

a sociálnych zručností. 
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2 ROZVÍJANIE EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE V ŠKOLE  

 

Základ emocionálnej inteligencie sa u dieťaťa rozvíja už v jeho rodine, čo sme už 

spomínali. Po nástupe dieťaťa do školy však zohráva v rozvíjaní emocionálnej inteligencie 

veľmi veľký význam práve táto inštitúcia. Ak má škola skutočne pripraviť žiaka na život, 

musí pomáhať rozvíjať celú osobnosť žiaka, teda aj emocionálne a sociálne sily. Poukazujú 

na to Märtinová, Boecková (1998) a Šidlíková, Brhelová (2012). Stuchlíková et al. (2005) 

upozorňuje na fakt, že v dnešnej dobe nemajú všetky deti v rodinách dostatočnú príležitosť 

na emocionálny rozvoj. Do škôl si prinášajú viac problémov ako predchádzajúca 

generácia. Podľa autorky je preto škola mimoriadne dôležitá pre rozvoj emocionálnej 

inteligencie detí. V dnešnej dobe sa totiž zvyšuje jej korektívne pôsobenie v tomto smere 

výchovy. Gajdošová, Herényiová (2002) a Goleman (2011) tiež upozorňujú, že v sociálnej 

a aj v emocionálnej výchove začína škola nahrádzať zlyhávajúcu rodinu.  

Pri rozvíjaní emocionálnej inteligencie v škole do určitej miery platia zásady, ktoré 

sme spomínali aj pri rozvíjaní emocionálnej inteligencie v rodine. Märtinová, Boecková 

(1998) píšu, že najdôležitejší je žiaduci vzor učiteľa, ale podstatné je tiež riešenie 

konfliktov, počúvanie, vcítenie a rešpektovanie. Veľmi dôležitá je aj trpezlivosť pedagóga, 

upozorňujú Bradberry, Greavesová (2007) a Goleman (2011). Tvrdia, že aj keď sa 

zručnosti emocionálnej inteligencie dajú rozvíjať, je potrebné byť trpezlivý a myslieť na to, 

že zvýšenie emocionálnej inteligencie trvá niekoľko mesiacov, dokonca až niekoľko 

rokov. Autori tiež pripomínajú, že po dosiahnutí prvotných výsledkov treba požadované 

správanie a zručnosti precvičovať, aby zostali trvalé. Na potrebu dlhodobého programu 

rozvoja emocionálnej inteligencie tiež upozorňuje Stuchlíková et al. (2005). Ďalšou 

podstatnou zásadou je rozvíjanie emocionálnej inteligencie postupne, najskôr 

intrapersonálne zručnosti a následne interpersonálne zručnosti, zdôrazňuje Wilding (2010). 

S týmto tvrdením sa stotožňuje aj Goleman (2000), ktorý píše, že emocionálne 

kompetencie bývajú združené a jedna vychádza z druhej. Goleman (2011) podotýka, že 

najefektívnejšie je osvojovanie malých, ale významných poznatkov pravidelne, počas 

mnohých rokov. Vhodné pritom je zaraďovať prvky emocionálnej výchovy nie ako nový 

predmet, ale v rámci osnov iných predmetov a aj mimo triedu, do bežného režimu školy.  

Aj napriek tomu, že na rozvíjanie emocionálnej inteligencie v škole apeluje veľa 

odborníkov, pretože prináša deťom nesporné výhody: ,,naše školstvo sa naďalej sústreďuje 

predovšetkým na školskú inteligenciu,“ uvádzajú Šidlíková, Brhelová (2012, s. 41, 42). 
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Potvrdzuje to aj Gajdošová, Herényiová (2002). Šidlíková, Brhelová (2012) dopĺňajú, že  

realita v pedagogickej praxi je taká, že na rozvoj zručností emocionálnej inteligencie 

v tradičných školách nezostáva čas. Autorky poukazujú na to, že rozvíjania emocionálnej 

inteligencie sa netreba báť a odsúvať, keďže rôzne techniky jej rozvoja sú veľmi účinné.  

 

 

2.1 Programy rozvíjania emocionálnej inteligencie v školách  

 

O potrebe ovplyvňovania emocionálnej sféry človeka píše už Hradečná (1982), 

ktorá pripisuje formovaniu a riadeniu citov a emócií obrovský spoločenský aj osobný 

význam. Autorka sa už pred viacerými rokmi zamýšľala nad potrebou zmeny spoločnosti, 

v ktorej sa rozmáha kríza emocionality. Píše síce, že prvky emocionálnej výchovy boli vo 

vzdelávacom procese roztrúsené, ale v žiadnom prípade nešlo o systém a možnosť rozvoja 

týchto prvkov bolo ponechané na vôľu pedagóga. Útržkovité, nesystematické rozvíjanie 

niektorých prvkov emocionálnej inteligencie je teda možné pozorovať pomerne dávno. 

Postupom času sa však školy začali viac zameriavať na rozvoj takýchto druhov zručností 

a začali sa objavovať aj ucelené programy rozvoja emocionálnej inteligencie. Najznámejšie 

z nich, zahraničné i Slovenské, sme uviedli v nasledovnom texte.  

 

 

2.1.1 Programy rozvíjania emocionálnej inteligencie v školách v zahraničí 

 

V zahraničí existuje viacero programov, ktoré sú zamerané na rozvoj emocionálnej 

inteligencie. Najznámejšie z nich sú nasledovné programy.  

 Podľa Schulzeho, Robertsa (2007) sú známe programy SEL (Social and 

Emotional Learning), ktoré boli až dodatočne vyhlásené za programy rozvíjania 

emocionálnej inteligencie. Zahŕňajú kognitívno-behaviorálne zmeny, sebariadenie, 

podporu zručností riešiť problémy a konflikty, tréning sociálnych zručností a tiež 

prevenciu javov ako samovraždy, drogové závislosti, či násilie.  

 Kaliská, Nábělková (2015) spomínajú psycho-edukačný program prosociálnych 

zručností SKILLSSTREAMING.  

 Salbot et al. (2011) považuje za obľúbený zahraničný program Second Step. 

Zameriava sa na rozvoj empatických zručností, regulovanie emócií, najmä hnevu a 
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agresie, riešenie problémov, či učenie relaxačných techník. Slovenskou formou 

tohto programu je program Srdce na dlani.   

 Schulze, Roberts (2007) podotýkajú, že medzi veľmi málo programov, ktoré boli 

navrhnuté priamo na rozvíjanie emocionálnej inteligencie, patrí program PATHS 

(Promoting Alternative Thinking Strategies). Tento program podporuje alternatívne 

stratégie myslenia.  

 V Českej republike podľa Stuchlíkovej et al. (2005) existuje niekoľko 

alternatívnych škôl, v rámci ktorých je populárny program Začať spolu, ktorý 

napomáha rozvoju emocionálnej inteligencie. Program sa snaží pripraviť žiakov na 

úspech v 21. storočí aj vďaka rozvoju sociálnych a komunikačných zručností, 

s dôrazom na emocionálnu stránku výučby. 

 

 

2.1.2 Programy rozvíjania emocionálnej inteligencie v školách na Slovensku 

 

 Najviac realizované programy rozvíjania emocionálnej inteligencie na Slovensku 

mapuje nasledovný text.  

 Gajdošová, Herényiová (2002) píšu o Longitudinálnom programe rozvíjania 

emocionálnej inteligencie žiakov. Program rozvíja sociálne zručnosti 

prostredníctvom hier, kresieb, dotazníkov, skupinových cvičení a iných techník. Je 

členený do piatich etáp – JA, TY, JA a TY, JA verzus TY, JA s TEBOU. Žiaci sa 

v rámci jednotlivých etáp učia poznávať samých seba, svoje prežívanie a city; učia 

sa všímať si ostatných ľudí, poznávať ich a byť voči nim empatický; učia sa 

pravidlá sociálneho kontaktu, efektívnej komunikácie a kooperácie. 

 Pre našu prácu je najdôležitejší program s názvom Rozvíjajúci program 

emocionálnej inteligencie – Každý máme svoju hviezdu na nebi, ktorý uvádzajú 

Fabíková, Miňová (2008, s. 29). Autorky píšu, že je to program, ktorý vychádza 

z Golemanových oblastí modelu emocionálnej inteligencie a je: ,,zameraný na 

rozvoj sebaponímania, podporu sebariadenia – poznávanie, rozlišovanie 

a ovládanie emócií, rozvoj sebamotivácie, empatie a medziľudských vzťahov.“ 

Program je síce primárne určený pre materské školy, ale po zmenení niektorých 

hier za vhodné pre mladší školský vek, sme sa ním inšpirovali pri tvorbe nášho 

výchovného programu.  
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 Okrem charakterizovaných programov existujú ďalšie, ktoré sú zamerané na rozvoj 

rôznych zručností emocionálnej inteligencie. Podľa Salbota et al. (2011) sú to - 

Cesta k emocionálnej zrelosti; Intervenčný program rozvíjania prosociálneho 

správania; Program efektívneho riešenia konfliktov; Srdce na dlani. Kaliská, 

Nábělková (2015) spomínajú Program riešenia konfliktov žiakov v humanistickej 

škole; program rozvíjajúci sociálne kompetencie - Akí sme; program bojujúci proti 

násiliu, závislostiam, predsudkom a neproduktívnemu spôsobu života - Vieme, 

že...; Rozvoj prosociálnych zručností.   

 

Niektorí autori ako Schulze, Roberts (2007) a Matthews et al. (in. Wirtz, 2012) 

a Kaliská, Nábělková (2015) podotýkajú, že ku programom rozvíjania emocionálnej 

inteligencie treba pristupovať kriticky, pretože nemajú pevné teoretické a vedecké základy. 

Aj keď programy rozvoja emocionálnej inteligencie nemajú vedecké základy, podľa 

autorov, ktorí realizujú spomínané programy v praxi, po intervenciách možno u detí badať 

výsledky a pozitívne zmeny. Preto sme v našej práci vychádzali z tvrdení odborníkov, ktorí 

programy uskutočnili a dosiahli efektívne výsledky.  

 

 

2.2 Rozvíjanie emocionálnej inteligencie v školskom klube detí  

 

 Ako jedna z vhodných možností na rozvíjanie emocionálnej inteligencie v rámci 

školy je práve školský klub detí, tvrdia Šidlíková, Brhelová (2012). Píšu, že v školskom 

zariadení, ktorým je aj školský klub detí, patrí medzi najdôležitejšie oblasti výchovno-

vzdelávacej činnosti rozvíjanie emocionálnej inteligencie. Podľa autoriek emocionálna 

inteligencia zároveň patrí aj medzi základné prvky tvorivo-humanistickej výchovy.  

V poslednej dobe je v školách možné vidieť postupné zavádzanie práve spomínaného 

systému tvorivo-humanistickej výchovy a väčšie dbanie na rozvoj celej osobnosti žiaka, 

píšu Fabíková, Miňová (2008). Pri tejto výchove ide podľa Zelinu, 2000 (in. Alexovičová, 

2007) o vychovanie človeka, ktorý by tvorivo pracoval a pritom mal pozitívne prežívanie. 

Z hľadiska rozvíjania emocionálnej inteligencie sú v rámci systému tvorivo-humanistickej 

výchovy najdôležitejšie nonkognitívne funkcie osobnosti, ktoré je potrebné rozvíjať. Tie 

Zelina (1996, s. 23) charakterizuje nasledovne: 

 K - ,,kognitivizácia – ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť 

problémy, 



29 
 

 E - emocionalizácia – jej cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie 

pre cítenie, prežívanie, rozvíjať jeho city, emócie,  

 M - motivácia – cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej 

aktivity,  

 S - socializácia – jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich 

komunikovať, tvoriť progresívne medziľudské vzťahy,  

 A - axiologizácia – osobnosti, ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú 

orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť,  

 K - kreativizácia – cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.“ 

Práve uvedené body je možné stotožniť s väčšinou kompetencií emocionálnej inteligencie, 

ktoré sme už v texte spomenuli. Zelinová, 2007 (in. Fabíková, Miňová, 2008) píše, že 

model tvorivo-humanistickej výchovy je platný v rôznych obdobiach a situáciách. Môže 

byť uplatňovaný učiteľmi a vychovávateľmi v rôznych typoch a stupňoch škôl a teda ho 

môže realizovať aj zariadenie, akým je školský klub detí.    

To, že škola musí okrem intelektuálnych a kognitívnych aspektov vzdelávania 

rovnocenne dbať aj na emocionálny a sociálny rozvoj dieťaťa, je uvedené aj v Štátnom 

vzdelávacom programe ISCED 1 (2008). Keďže školský klub detí patrí do školských 

výchovno-vzdelávacích zariadení, tento dokument je záväzný aj preň. Šidlíková, Brhelová 

(2012, s. 50) píšu, že školské zariadenie, medzi ktoré patrí aj školský klub detí: ,,má 

optimálne podmienky na rozvíjanie emocionálnej inteligencie dieťaťa zážitkovou výchovou, 

ktorou si dieťa jednotlivé schopnosti emocionálnej inteligencie osvojuje alebo rozvíja 

prežitím, skúsenosťou na sebe, na vlastnom prežívaní.“ V rámci školského klubu detí je 

totiž väčší priestor na rôzne skúsenostné aktivity v porovnaní so vzdelávacím procesom 

v rámci vyučovania, kde sa dbá najmä na nadobúdanie vedomostí. 

Keďže náš program rozvíjania emocionálnej inteligencie sme realizovali v 

školskom klube detí, tomuto zariadeniu sme v nasledujúcich podkapitolách venovali väčšiu 

pozornosť a opísali sme jeho špecifiká.  

 

 

2.2.1 Školský klub detí ako výchovno-vzdelávacie zariadenie  

 

Školský klub detí je podľa Zákona č. 245/2008, § 113 zaradený medzi školské 

výchovno-vzdelávacie zariadenia, spolu s centrom voľného času, školským internátom, 
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školským hospodárstvom a strediskom odbornej praxe. Spomenutý zákon, § 114 školský 

klub detí vymedzuje ako zariadenie, ktoré: ,,zabezpečuje pre deti, ktoré plnia školskú 

dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia 

zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase 

školských prázdnin. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná 

s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času.“ Kratochvílová et al. (2007) píše, že 

školské kluby detí plnia okrem výchovnej aj sociálnu funkciu, pretože ich úlohou je tiež 

starať sa o deti, keď nie sú v rodine. Pávková et al. (2002) upozorňuje, že činnosť, ktorá sa 

realizuje v školskom klube detí nie je pokračovaním školského vyučovania, ani ho 

nenahradzuje. Avšak, istá nadväznosť na vzdelávaciu činnosť tu je. To tvrdí aj Titková 

(2012, s. 12), ktorá píše, že: ,,výchovná práca nadväzuje na výučbu v škole, rozvíja, 

prehlbuje a upevňuje vedomosti.“ Autorka tiež uvádza, že deti v školskom klube detí 

nadobudnuté poznatky zo školy analyzujú, hľadajú medzi nimi súvislosti, riešia rôzne 

problémy, učia sa prijímať odlišnosti ľudí a rozumieť si s nimi, učia sa, ako je potrebné 

správať sa v spoločnosti, spolupracujú v kolektíve, majú možnosť rozvíjať svoje vnútorné 

kvality a budovať si systém hodnôt.  

Podľa Zákona č. 245/2008, § 114 sa školský klub detí delí na jednotlivé oddelenia. Tie sa 

zriaďujú podľa veku žiakov, pričom ich počet v týchto oddeleniach určuje riaditeľ 

školského klubu alebo riaditeľ školy. Pobyt dieťaťa v tomto zariadení je podľa 

spomínaného zákona spoplatnený a uhrádzaný rodičmi žiakov pravidelne každý mesiac. 

Výšku tohto príspevku určuje riaditeľ školského klubu detí alebo riaditeľ školy.  

Vo Vyhláške MŠ SR č. 306/2009, § 2 je uvedené, že činnosť školského klubu detí sa 

uskutočňuje cez pracovné dni v ranných a poobedných hodinách. Spomenutá vyhláška, § 3 

časovo ohraničuje prevádzku školského klubu detí a to spravidla od 6,00 do 18,00 hodiny. 

Toto zariadenie pritom môže fungovať aj cez školské prázdniny. 

 

 

2.2.2 Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí  

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube detí sa uskutočňuje podľa 

základného dokumentu pre toto zariadenie, teda podľa výchovného programu, stanovuje 

Zákon č. 245/2008, § 8. Tento program, ktorý musí dodržiavať princípy a ciele výchovy 

a vzdelávania školského zákona, vydáva riaditeľ školy. Podľa Gubricovej (2010) tento 

dokument zohľadňuje: ,,záujmy a potreby detí, reálne možnosti klubu (materiálne 
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a priestorové podmienky klubu, špecifické záujmy a schopnosti vychovávateľky, časové 

vymedzenie činnosti klubu), režim dňa a iné.“  

Hlavným cieľom výchovy vo voľnom čase, ktorá sa uskutočňuje aj v školskom klube detí, 

je podľa Kratochvílovej (2004, s. 168): ,,prispievať k formovaniu a rozvoju osobnosti – jej 

fyzickej, psychickej, sociálnej a duchovnej stránky, vychádzajúc z individuálnych 

predpokladov každého jednotlivca.“ Funkcie výchovy vo voľnom čase, v rámci ktorých 

školský klub detí plní svoje ciele uvádza Hájek et al., 2008 (in. Gubricová, 2010). Tieto 

funkcie sú nasledovné:  

 výchovno-vzdelávacia funkcia – formovanie osobnosti, uspokojovanie 

a kultivovanie potrieb žiakov, usmerňovanie a prehlbovanie záujmov, rozvíjanie 

schopností, rozvíjanie poznania, sebarealizácie a pozitívneho sebahodnotenia; 

 zdravotná funkcia – podpora zdravého telesného, duševného a sociálneho vývinu 

žiakov, pričom sa dbá na biorytmus a individuálne potreby žiaka, na vytváranie 

podmienok na pohybové aktivity, na upevňovanie zdravého životného štýlu, na 

pestovanie hygienických návykov a na dodržiavanie zásad bezpečnosti práce;  

 sociálna funkcia – starostlivosť o žiaka, zaistenie jeho bezpečnosti, vytváranie 

vhodného sociálneho prostredia, v ktorom žiak môže rozvíjať sociálne 

a komunikačné zručnosti, poskytnutie dostatku podnetov žiakom z málo 

podnetného prostredia;  

 preventívna funkcia – dôraz na primárnu prevenciu negatívnych javov ako 

závislostí, agresivity, či netolerancie.  

Popri daných funkciách je samozrejme nutné, aby školský klub detí plnil aj všeobecné 

ciele výchovy a vzdelávania zo školského zákona.  

 

 

2.2.3 Režim dňa v školskom klube detí 

 

Jednotlivé činnosti v školskom klube detí v rámci režimu dňa musia byť 

realizované tak, aby spĺňali požiadavky duševnej hygieny, píše Pávková et al. (2002). 

Musia sa striedať pokojné a pohybovo náročné činnosti, práca a oddych, organizované 

a spontánne činnosti. Pre výchovnú činnosť v školskom klube detí je podľa Pávkovej et al. 

(2002) charakteristické, že tu majú prevahu praktické činnosti, pri ktorom majú žiaci 

dospieť k novým poznatkom a skúsenostiam vlastným úsilím. 
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Vychádzajúc z charakteristiky činností školského klubu detí podľa školského zákona, ktoré 

sme už uviedli, sú najdôležitejšie činnosti v rámci tohto zariadenia tieto: 

 oddychové činnosti; 

 rekreačné činnosti; 

 príprava na vyučovanie.  

Do roku 2013, kedy nadobudol účinnosť Zákon č. 324/2012, sem boli zaradené aj 

záujmové činnosti, ktoré však spomínaný zákon zrušil. Viacerí autori ako Gubricová 

(2010), Pávková et al. (2002), Babiaková et al. (2007), či Kratochvílová et al. (2007) medzi 

činnosti, ktoré sa v rámci školského klubu detí realizujú, zaraďujú aj spoločensky 

prospešné činnosti a samoobslužné činnosti. Pre našu prácu sú dôležité najmä oddychové 

činnosti, keďže aktivity v rozvíjajúcom programe spadajú práve pod tieto činnosti. Preto 

sme v nasledujúcom texte bližšie charakterizovali iba oddychové činnosti.  

  

Oddychové činnosti  

Podľa Babiakovej et al. (2007, s. 54) pri oddychovej činnosti: ,,ide o pasívnu alebo aktívnu 

činnosť slúžiacu na oddych žiakov po vyučovaní.“ Gubricová (2010) v súvislosti 

s uvedeným dodáva, že tieto činnosti je možné zaradiť do režimu dňa školského klubu detí 

aj v rámci ranných činností. Bláha et al., 1988 (in. Gubricová, Valášková, 2012) uvádza, že 

dĺžka týchto nenáročných činností závisí od situácie, pričom zväčša trvajú 30 – 60 minút. 

O nezastupiteľnom mieste oddychových činností v rámci výchovno-vzdelávacích činností 

školského klubu detí píše Sabol et al. (2004). Autor totiž vidí v týchto činnostiach 

kompenzáciu psychickej a fyzickej únavy z vyučovacieho procesu. Pávková et al. (2002) 

pripomína, že pri realizácii oddychových činností je potrebné brať do úvahy individuálnu 

mieru únavy a potreby odpočinku žiakov a tiež je nutné zohľadňovať vek a priania žiakov. 

Sabol et al. (2004) píše, že oddychové činnosti je možné realizovať ako individuálne alebo 

ako spoločné činnosti. Autor uvádza aj rôzne námety oddychových činností: omaľovánky; 

rozhovory; počúvanie hudby, rozprávok, piesní; spoločenské hry; čítanie kníh, časopisov, 

básničiek, povestí, rozprávok; pohybové hry; hádanky; tvorivé hry; hry s bábikami; kvízy; 

práca s umeleckým textom; odpočinok na koberci; čítanie na pokračovanie; dramatické 

improvizácie; sledovanie televízie a videa; hry podľa výberu žiakov; rozprávanie zážitkov; 

zberateľská činnosť; chov drobných zvieratiek; vychádzky s prehlbovaním poznatkov; 

telovýchovné chvíľky; dramatické a konštruktívne hry; pohybové hry so spevom a hudbou; 

tematické hry; turistické vychádzky a iné.  
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2.3 Metódy a formy rozvíjania emocionálnej inteligencie u detí 

 

Autori, ktorí sa venujú problematike rozvíjania emocionálnej inteligencie u detí, 

uvádzajú rôzne metódy a formy, ktorými je možné postupovať.  

 Pletzer (2009) tvrdí, že veľmi vhodné sú rozprávky, pretože dieťa sa môže 

stotožniť s hrdinom. Keď dieťa bude počúvať rozprávky, v ktorých hrdina koná 

empaticky a má pozitívne emocionálne schopnosti, bude si ich tak osvojovať.  

 Shapiro (1998) vidí veľký potenciál v hrách. Prostredníctvom hry sa totiž dieťa učí 

nové spôsoby myslenia, cítenia a konania a samo je súčasťou emocionálnej výučby. 

Fabíková, Miňová (2008, s. 22) dodávajú, že: ,,pomocou hry je možné rozvíjať aj 

sociálne spôsobilosti.“  

 Märtinová, Boecková (1998) považujú za vhodnú projektovú prácu. Vďaka nej sa 

žiaci učia, že námaha a angažovanosť môžu priniesť radosť, učia sa tiež 

komunikovať, počúvať, argumentovať, posilňujú si pocit vlastnej hodnoty a pri 

hodnotení projektu sa učia vyjadriť kritiku.  

 Podľa Zelinu, Zelinovej, 1997 (in. Pružinská, 2006) sú dôležité rôzne cvičenia. 

Napríklad také, v ktorých deti aktívne počúvajú jeden druhého; cvičenia, v ktorých 

riešia problémy; cvičenia, v ktorých sa učia argumentovať a diskutovať. 

 Pružinská (2006) spomína relaxačné cvičenia. Prostredníctvom nich sa dieťa naučí 

poznávať seba, ovplyvňovať a regulovať psychiku a tiež bojovať proti stresu.  

 Podľa Šidlíkovej, Brhelovej (2012) je vhodná zážitková výchova, pretože dieťa tak 

rozvíja emocionálnu inteligenciu prežitím, teda vlastnou skúsenosťou.  

 Stuchlíková et al. (2005) vidí ako jednu z metód dejové improvizácie. 

Východiskom je naznačenie problému v podobe príbehu, následné premýšľanie 

žiakov o jednotlivých riešeniach, ktoré prezentujú pred spolužiakmi a na záver 

o nich spoločne diskutujú.  

 Šidlíková, Brhelová (2012) uvádzajú ešte aj: rozhovory na tému prežívania; 

dotazníky na poznávanie citov; umelecké vyjadrenia žiakov; slávnosti s účasťou 

rodičov a verejnosti, ktoré rozvíjajúce sociálne zručnosti a aj interakčné cvičenia, 

v ktorých si činnosť organizujú deti. 
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3 PSYCHOLOGICKÉ OSOBITOSTI DETÍ MLADŠIEHO 

ŠKOLSKÉHO VEKU  

 

Už v predchádzajúcej kapitole sme podložili tvrdenia, že emocionálnu inteligenciu 

je vhodné rozvíjať aj v školskom klube detí. Toto výchovno-vzdelávacie zariadenie 

navštevujú deti 1. – 4. ročníka, teda deti v mladšom školskom veku. Keďže náš program, 

ktorý sme opísali v empirickej časti práce, sme realizovali s deťmi v tomto zariadení, 

v nasledujúcej kapitole sme sa zaoberali vymedzením mladšieho školského veku. Zamerali 

sme sa na psychologické osobitosti detí v tomto veku a to predovšetkým na emocionálny 

a sociálny vývin, ktoré sú dôležité z hľadiska problematiky emocionálnej inteligencie.  

 

 

3.1 Špecifikácia mladšieho školského veku  

 

 Vekové ohraničenie mladšieho školského veku uvádzajú autori približne rovnako. 

Najčastejšie autori vymedzujú, že mladší školský vek je od 6 do 10-11 rokov. S tým sa 

stotožňujú Jakabčic (2002), Ptáček, Kuželová (2013) a Šimíčková Čížková et al. (2005). 

Obdobie mladšieho školského veku Jakabčic (2002) označuje aj ako vek triezveho 

realizmu. Dieťa prestáva byť zamerané na fantáziu a orientuje sa na to, čo je naozaj.  

Vek 6 rokov, kedy dieťa vstupuje do školy, preň predstavuje veľmi dôležité 

obdobie. Dieťa vtedy začína plniť zložitejšie úlohy a stáva sa sebestačnejším, tvrdí Allen, 

Marotz (2002) aj Ptáček, Kuželová (2013). Klindová, Rybárová (1985) aj Jakabčic (2002) 

píšu, že dieťa zrazu musí dodržiavať pevne stanovený denný poriadok, ktorý nahrádza 

spontánnu hru, ktorá v jeho živote dominovala. Malý školák sa musí správať podľa daných 

pravidiel a musí odložiť okamžité uspokojovanie potrieb. Vágnerová (2005) dodáva, že pre 

dieťa je toto obdobie dôležitým sociálnym medzníkom, kedy prijíma novú rolu školáka a 

dostáva sa do spoločnosti seberovných detí. Allen, Marotz (2002) však pripomínajú, že hra 

je aj v tomto období stále dôležitá, pretože práve prostredníctvom nej si dieťa osvojuje 

rôzne schopnosti. Z tohto tvrdenia sme vychádzali aj pri zostavovaní nášho rozvíjajúceho 

programu, ktorý využíva hru na osvojenie kompetencií emocionálnej inteligencie.  

Nasledovné všeobecné charakteristiky mladšieho školského veku sme vyberali z odbornej 

literatúry a uviedli sme tie, ktoré sú dôležité pre náš rozvíjajúci program.  
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U detí mladšieho školského veku sa zdokonaľuje jemná motorika a to najmä vďaka 

pohybovým hrám, uvádza Klindová, Rybárová (1985). Končeková (2005, .s 146) píše, že 

postupom tohto obdobia sa jemná motorika zdokonaľuje a na konci tohto veku dieťa 

vykonáva aj jemné pohyby ako: ,,písanie, hra na klavíri, hra na husliach, háčkovanie, 

pletenie, vyšívanie, kreslenie a pod.“ V tomto veku má podľa Ptáčka, Kuželovej (2013) 

dieťa radosť z kreslenia, pretože prostredníctvom neho vyjadruje to, čo cíti. Podľa 

Jakabčica (2002) v kresbe pribúdajú rôzne časti postavy a ich prepojenie, zlepšujú sa 

detaily, objavuje sa oblečenie. V spojení s kresbou Končeková (2005) nazýva toto obdobie 

vizuálny realizmus alebo napodobňovanie optickej podoby. Podľa nej sa dieťa v mladšom 

školskom veku snaží nakresliť to, čo vidí, ale stále kreslí prevažne podľa vlastnej 

predstavy. Šimíčková Čížková et al. (2005) dodáva, že dieťa prestáva kresliť podľa 

predlohy. Končeková (2005) ďalej uvádza, že medzi prvkami, ktoré dieťa kreslí existuje 

nejaký vzťah a dieťa chce prostredníctvom kresby porozprávať udalosť. Ku koncu tohto 

obdobia kresbu zažína nahrádzať iný prejav a to čítanie alebo písanie.  

Vnímanie týchto detí prestáva byť náhodné a podľa Šimíčkovej Čížkovej et al. (2005) sa 

stáva cieľavedomým aktom a začína sa podobať vnímaniu dospelého človeka. Podľa 

Končekovej (2005) takéto dieťa sa už dobre orientuje v priestore, lepšie vníma a chápe aj 

časové údaje a učí sa poznávať hodiny. Autorka tiež tvrdí, že mladší školák rozlišuje medzi 

fantáziou a skutočnosťou. Podľa Končekovej (2005) sa v mladšom školskom veku vyvíja 

zámerná pozornosť, ktorá je najskôr krátkodobá, ale postupne sa jej trvanie predlžuje 

a skvalitňuje. Klindová, Rybárová (1985, s. 101) však upozorňujú, že vnímanie je stále 

trochu: ,,subjektívne a citovo ovplyvnené bezprostrednými citovými zážitkami alebo 

záujmami.“Myslenie v mladšom školskom veku opisuje Končeková (2005). Najskôr je 

u týchto detí myslenie názorné, teda pri myslení si predstavujú konkrétne veci. Autorka 

ďalej podotýka, že: ,,po ôsmom roku dieťa myslí v logických pojmoch, nastupuje tzv. 

slovno-logické a abstraktné myslenie.“ Šimíčková Čížková et al. (2005) uvádza, že na 

začiatku obdobia prevláda neúmyselná, mechanická pamäť, ktorá sa rýchlo zdokonaľuje 

a uplatňuje sa zámerné zapamätávanie. Výkony detí sú silno ovplyvnené motiváciou, ktorá 

musí prichádzať zvonku a tiež primeranosťou úlohy. Jakabčic (2002, s. 47) hovorí 

o posune v rečovom prejave detí mladšieho školského veku. Píše, že dieťa si osvojuje: 

,,gramatické pravidlá jazyka, narastá dĺžka a zložitosť viet, skvalitňuje sa vetná stavba, 

výslovnosť už nerobí žiakovi problémy, rastie jeho slovná zásoba.“  

 

 



36 
 

3.2 Emocionálny vývin detí mladšieho školského veku  

 

 V období mladšieho školského veku u dieťaťa nedochádza k žiadnym prevratným 

zmenám v citovej oblasti. Vágnerová (2005) píše, že aj Erikson označil toto obdobie ako 

fázu citovej vyrovnanosti. Klindová, Rybárová (1985) a Končeková (2005) podotýkajú, že 

aj keď zmeny nie sú prevratné, city detí v mladšom školskom veku sú bohatšie 

a rozvinutejšie. Vágnerová (2005) uvádza, že v mladšom školskom veku sa rozvíja aj 

emocionálna inteligencia detí. Žiaci lepšie rozumejú svojim pocitom a lepšie ich vedia 

diferencovať. Začínajú chápať emočnú ambivalentnosť a uvedomujú si, že človek môže 

mať protichodné pocity. Emócie zatiaľ hodnotia podľa toho, ako predpokladajú, že by ich 

hodnotili ostatní a začínajú o tom racionálne uvažovať. Stabilizujú sa u nich emocionálne 

očakávania vo vzťahu k rôznych situáciách, či k rôznym ľuďom. Emócie mladších 

školákov postupne začínajú vyplývať zo vzťahov s rôznymi ľuďmi a tiež ich ovplyvňujú. 

Deti v tomto období sú schopné emocionálnej komunikácie, teda chápu emocionálne 

signály, vedia ich zrozumiteľne vyjadriť, sú empatické a dokážu poskytnúť emočnú oporu. 

Emočnou oporou pre tieto deti prestávajú byť rodičia, ktorých nahradia vrstovníci.  

V nasledujúcom texte sme popísali jednotlivé charakteristiky rôznych zložiek 

emocionálneho vývinu dieťaťa.  

 

Sebahodnotenie  

Podľa Končekovej (2005) a Vágnerovej (2005) deti v mladšom školskom veku hodnotia 

seba samých stále na základe toho, ako sú hodnotené ostatnými. Dieťa sa porovnáva 

s ostatnými deťmi a s vytvoreným obrazom ideálneho ja a tak si postupne vytvára stály 

obraz o sebe. Hricová (2014) podotýka, že takéto dieťa si je vedomé svojich schopností aj 

nedostatkov. Vágnerová (2005) uvádza, že deti v tomto veku sú optimistické, emocionálne 

naladenie býva vyrovnané a prípadné výkyvy majú jasnú príčinu. Začínajú lepšie chápať 

citové prežívanie a dokážu lepšie interpretovať emócie. Ptáček, Kuželová (2013), 

Šimíčková Čížková et al. (2005), Klindová, Rybárová (1985) aj Hricová (2014) popisujú 

sebahodnotenie mladšieho žiaka ako kladné a čoraz objektívnejšie, pričom podstatný je 

subjektívny pocit úspešnosti alebo neúspešnosti vo výkonoch. V prípade neúspechu dieťa 

ľahko prepadá pocitu menejcennosti a úzkosti. Vágnerová (2005) dodáva, že deti v tomto 

veku si už postupne uvedomujú stálosť svojej osobnosti a tiež svoju jedinečnosť. 

 

 



37 
 

Sebaregulácia  

Podľa Vágnerovej (2005) a Langmeiera, Krejčířovej, 1998 (in. Šimíčková Čížková et al., 

2005) na začiatku obdobia mladšieho školského veku sú deti stále zamerané na dosiahnutie 

okamžitého uspokojenia, teda sa málo kontrolujú. Impulzivita a egocentrizmus postupne 

ustupujú, narastá schopnosť sebaregulácie, dieťa dokáže potlačiť alebo podľa potreby 

vyjadriť pocity a berie ohľad aj na okolie. Tieto deti stále potrebujú byť kontrolované 

a vedené dospelými. Klindová, Rybárová (1985) aj Končeková (2005) pripomínajú, že 

impulzivita sa stále môže prejaviť v tom, že dieťa môže byť podráždené a môže dochádzať 

k občasným hádkam a konfliktom. Autorky tvrdia, že v dôsledku dodržiavania školských 

noriem je obmedzený vonkajší prejav citov dieťaťa, pretože sa hanbí a ich prejav považuje 

za nedôstojný. O potláčaní pocitov v tomto veku hovorí aj Vágnerová (2005). Spomína, že 

dieťa chce byť okolím prijímané a preto potláča rušivé prejavy ako zlosť, či strach. 

 

Citové prežívanie  

Klindová, Rybárová (1985, s. 111) píšu, že strachovým podnetom detí v mladšom 

školskom veku sú: ,,tajomné, vymyslené bytosti, teda nereálne strachové podnety.“ ... 

,,začínajú pôsobiť aj reálne nebezpečenstvá, ktoré si deti začínajú lepšie uvedomovať: 

strach z choroby, z nehody, zo smrti, ale aj z tmy a noci.“ To, že postupne začína prevládať 

strach z reálneho nebezpečenstva potvrdzuje aj Končeková (2005). Končeková (2005) tiež 

píše o hneve týchto detí. Hnevajú sa, keď ich niekto uráža alebo sa im vysmieva a vtedy 

útočia agresívne bitkou alebo nadávkami, zosmiešňovaním, či pomstou. Tieto deti žiarlia, 

ak dospelí preferujú iné dieťa, hanbia sa, ak sa ich rodičia správajú výstredne alebo ak sú 

samé nahé. Deti sa pri nespravodlivosti cítia ukrivdené, pri verejnom vystúpení sa objavuje 

tréma, ktorá sa spája s nemotornosťou, či červenaním. Mladší školáci závidia spolužiakom 

s lepšími výkonmi a sú škodoradostní v prípade neúspechu spolužiakov. Podľa Klindovej, 

Rybárovej (19852) sa u týchto detí začínajú objavovať vyššie city. Dieťa má radosť z toho, 

že sa môže učiť a na svoje vedomosti je hrdé. Dieťa prežíva estetické city, ale pojem 

krásna stále chápe veľmi subjektívne a nemá osvojené normy estetického hodnotenia.  

 

 

3.3 Sociálny vývin detí mladšieho školského veku  

 

Pokiaľ ide o socializáciu v mladšom školskom veku, Šimíčková Čížková et al. 

(2005) tento vek označuje ako obdobie extraverzie, kolektívneho života a vzťahov. Podľa 
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autorky sa dieťa odpútava od rodiny a rozširuje svoje sociálne skúsenosti. Dieťa nadväzuje 

nové vzťahy, učí sa kooperovať, postupne začína brať ohľad na kolektív triedy a má 

vedomie spoločnej zodpovednosti. Začínajú sa tiež vytvárať trvalejšie priateľstvá.  

V nasledujúcom texte sme sa zamerali na rôzne oblasti sociálneho vývinu detí mladšieho 

školského veku a bližšie sme ich popísali.  

 

Normy správania   

Podľa Vágnerovej (2005) je morálka detí mladšieho školského veku rigidná. Na začiatku 

tohto obdobia sa deti nachádzajú ešte vo fáze predkonvenčnej morálky, kedy normy chápu 

ako dané a neuvažujú o nich. Postupne však prejdú do fázy konvenčnej morálky. V tejto 

fáze stále chápu normy ako pevne stanovené autoritou, ale začínajú dávať najavo neochotu 

plniť niektoré požiadavky. Kohlberg, 1976 (in. Vágnerová, 2005) a Končeková (2005) 

v tomto smere píšu o morálke dobrého dieťaťa, ktoré robí to, čo vyžadujú autority a to 

preto, aby bolo ocenené a vyhlo sa pocitu viny. Na konci obdobia mladšieho školského 

veku sa podľa Vágnerovej (2005) u detí začína objavovať riadenie morálkou svedomia. Pre 

dieťa je dôležité pozitívne hodnotenie ostatných, ale aj pozitívne sebahodnotenie. Deti 

začínajú klásť dôraz na rovnosť požiadaviek a hodnotenia. Klindová, Rybárová (1985) 

píšu, že na začiatku tohto veku sa formuje zmysel pre zodpovednosť a pre plnenie 

povinností, ktorý však neskôr oslabuje a deti začínajú zanedbávať školské povinnosti a 

nerešpektujú učiteľa. 

 

Vzťahy s rodinou 

Končeková (2005) píše, že mladší školák má k rodičom stále silný vzťah, ktorý sa 

postupne mení. Deti od rodičov vyžadujú pomoc aj uznanie, ale prestávajú akceptovať 

zvyklosti rodiny, či hladkanie pred inými deťmi. Vágnerová (2005) ďalej uvádza, že rodina 

je v tomto období stále dôležitý zdroj emočnej opory a pre dieťa predstavuje model rodiny 

do budúcna.  

 

Vzťahy s ostatnými deťmi  

Veľký význam v tomto období Jakabčic (2002, s. 49) pripisuje práve vrstovníckej skupine. 

Píše, že v nej: ,,sa dieťa učí rôznym spôsobom (technikám) sociálnej interakcie, spolupráci, 

komunikácii, solidarite, tlmeniu agresivity a pod.“ Dieťa má veľmi silnú potrebu patriť do 

kolektívu spolužiakov. Podľa Klindovej, Rybárovej (1985), Šimíčkovej Čížkovej et al. 

(2005) a tiež Končekovej (2005) sa v tomto období začínajú diferencovať chlapčenské 
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a dievčenské skupiny. Medzi týmito skupinami je disharmónia, napätie a hádky. Chlapci 

robia dievčatám naprotiveň a dievčatá na chlapcov žalujú a provokujú ich. Vágnerová 

(2005) v tejto súvislosti popisuje jednotlivé skupiny. Podľa autorky sú chlapci aktívnejší, 

častejšie menia činnosti, ich priateľstvá sú povrchnejšie a postavenie v skupine záleží od 

fyzickej sily a imponujúcich vlastností. Skupina chlapcov je hierarchicky usporiadaná a na 

čele je vodca. Na rozdiel od chlapcov, dievčenské skupiny dlhodobo zotrvávajú pri jednej 

činnosti, majú dôvernejšie vzťahy, ktoré nie sú hierarchicky usporiadané, sústredia sa skôr 

na kvalitu vzťahov a nie na jednotlivé aktivity. Podľa Vágnerovej (2005) deti túžia byť 

v kolektíve kladne hodnotené a prijímané. Kamaráta si dieťa vyberá podľa toho, kto je 

ochotný sa s ním hrať, neskôr podľa toho, kto je ochotný pomôcť mu a kto mu rozumie. 

Deťom v tomto období u kamarátov imponuje odvaha, sebadôvera, fyzická sila, vzhľadová 

atraktivita, či vlastníctvo niečoho zaujímavého alebo hodnotného.  

 

Vzťahy s učiteľmi 

Okrem vrstovníckej skupiny je v období mladšieho školského veku podľa Klindovej, 

Rybárovej (1985), Jakabčica (2002), Končekovej (2005) aj Vágnerovej (2005) dôležitý 

učiteľ. Ten stelesňuje autoritu, dieťa ho obdivuje, rešpektuje, cíti sa pri ňom bezpečne 

v novom prostredí a má k nemu silnú citovú väzbu. Dieťa sa mu chce zapáčiť, a preto je 

pre tento vek charakteristické žalovanie. Postupne však začína byť vzťah k učiteľovi 

neutrálnejší a dieťa požaduje spravodlivosť a rovnaké podmienky pre všetkých žiakov 

a preto sa začínajú objavovať aj výhrady voči učiteľovi, v prípade jeho nespravodlivého 

hodnotenia.    
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4 PROGRAM ROZVÍJANIA EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE 

V ŠKOLSKOM KLUBE DETÍ  

 

 V teoretickej časti práce sme niekoľkokrát spomenuli, prečo je dôležité rozvíjať 

emocionálnu inteligenciu. Najvhodnejšie sa v tomto smere javí ovplyvňovanie zručností 

emocionálnej inteligencie v detstve. Práve v detstve môže zohrať dôležitú úlohu v rozvoji 

emocionálnej inteligencie dieťaťa škola a v rámci nej školský klub detí. Práve v tomto 

zariadení je možnosť pre pôsobenie sociálneho pedagóga a vychovávateľa, ktorí majú 

príležitosť pozitívnym smerom ovplyvňovať rozvoj osobnosti dieťaťa i prevenciu sociálno-

patologických javov. Programy rozvoja emocionálnej inteligencie spĺňajú tieto 

predpoklady a preto sme v nasledujúcej časti práce uviedli takýto program. V empirickej 

časti práce sme navrhli a v praxi zrealizovali program rozvoja emocionálnej inteligencie 

v školskom klube detí, ktorého účinnosť sme overovali. V nasledujúcom texte sme opísali 

daný program, jeho ciele, charakteristiku a realizáciu. Tiež sme ponúkli informácie 

o základnej škole v Trenčianskej Turnej, v ktorej sme program realizovali.  

 

 

4.1 Školský klub detí v Trenčianskej Turnej  

 

 Školský klub detí, v ktorom sme uskutočnili náš program pôsobí pri Základnej 

škole s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30. Tradícia tejto školy 

podľa O škole - ZŠ Trenčianska Turná siaha až do roku 1663, no v súčasných priestoroch 

sídli až od roku 1961. Červeňanová, Horňák (2011) píšu, že škola je od roku 1993 

právnym subjektom a v roku 2003 sa spojila s materskou školou. Posledná zmena sa udiala 

v roku 2011, odkedy má škola názov Základná škola s materskou školou Samuela Timona. 

Autori tiež píšu, že túto školu, ktorej riaditeľkou je od roku 2003 PaedDr. Beáta Sabová, 

navštevujú žiaci najmä z Trenčianskej Turnej a okolitých obcí ako Mníchova Lehota, 

Trenčianske Stankovce, Selec, Opatovce, či Trenčín. Na Organizácia školského roka 

2015/2016 – ZŠ Trenčianska Turná sa píše, že školu v školskom roku 2015/2016 

navštevuje 395 žiakov 1. – 9. ročníka, o ktorých výchovu a vzdelávanie sa stará 45 

pedagógov. O škole – ZŠ Trenčianska Turná uvádza, že spomínaná škola je 

plnoorganizovaná a jej súčasťou je materská škola, školský klub detí a zariadenia 

školského stravovania. Výchova a vzdelávanie detí sa uskutočňuje v dvoch budovách školy 
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a tiež v športovej hale. Na Organizácia školského roka 2015/2016 – ZŠ Trenčianska Turná 

sa píše, že žiaci majú možnosť prejaviť svoju kreativitu a talent v rámci 31 krúžkov, 

rôznych olympiád, ale aj v rámci školského časopisu Všadebolko.  

Už sme spomenuli, že pri základnej škole pôsobí aj školský klub detí. O škole – ZŠ 

Trenčianska Turná uvádza, že školský klub detí realizuje výchovný program s názvom 

S radosťou do sveta hier. Školský klub detí – ZŠ Trenčianska Turná uvádza, že deti sa tu 

učia žiť a spolupracovať s ostatnými a tolerovať ich. Jadrom činnosti je oddychová 

a rekreačná činnosť. Dôležitá je aj príprava na vyučovanie, v rámci ktorej je priestor na 

písanie úloh a rôzne didaktické hry. Podstatná je prevencia sociálno-patologických javov.  

Na Organizácia školského roka 2015/2016 – ZŠ Trenčianska Turná sa píše, že v rámci 

tohto klubu, ktorého hlavnou vychovávateľkou je Mgr. Janka Poláčková, funguje 5 

oddelení, ktoré vedú vychovávateľky – Bc. Iveta Marcinátová, Mgr. Karolína Reháková, 

Mgr. Zuzana Balážová a Bc. Jana Hrušovská. Školský klub detí zabezpečuje pre deti pestré 

činnosti v čase od 6,00 do 16,30 hodiny. Od 6,00 sú deti umiestňované v zbernom oddelení 

do začiatku vyučovania. Po vyučovaní klub začína činnosť od 11,20 a končí o 16,30. Pobyt 

žiaka je spoplatnený mesačným príspevkom v sume 8 €. Školský klub detí sa podieľa na 

realizácii rôznych aktivít školy ako Svätomartinského lampiónového sprievodu, 

Vianočného koncertu, v spolupráci s miestnym detským folklórnym súborom Štvorlístok 

na vynášaní Moreny a letečka. Činnosti školského klubu detí každý školský mesiac 

zodpovedajú inej téme: september – Bezpečne do školy; október – Farby jesene; november 

– Dedinka včera a dnes; december – Čaro Vianoc; január – Kúzla zimy; február – Na 

fašiangy veselo; marec – Kniha je môj kamarát; apríl – Zem nie je na jedno použitie; máj – 

Ja a moja rodina; jún – Tešíme sa na prázdniny; júl – Cesta rozprávkovým lesom. Školský 

klub detí – ZŠ Trenčianska Turná ozrejmuje, že oddelenia klubu sú umiestnené 

v jednotlivých triedach budovy školy. Aktivity školského klubu detí sa však realizujú aj v 

ostatných priestoroch školy, najmä na školskom ihrisku, v školskej záhrade 

s preliezačkami a pieskoviskom, v školskej knižnici, v učebni informatiky a v telocvični.  

 

 

4.2 Koncepcia programu  

 

 Pred samotnou realizáciou programu rozvoja emocionálnej inteligencie je potrebné 

jeho presné vymedzenie. Je nutné poznať ciele tohto programu, jeho štruktúru, či 
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charakteristiku jednotlivých stretnutí a jeho ďalšie osobitosti. Práve tieto náležitosti sme 

konkretizovali v nasledovnom texte.   

 

 

4.2.1 Ciele programu  

 

 Súčasťou našej diplomovej práce bolo po teoretickom preskúmaní fenoménu 

emocionálnej inteligencie a možností jej rozvoja v prostredí školy aj zostavenie programu 

rozvíjania emocionálnej inteligencie v školskom klube detí, jeho následná aplikácia v praxi 

a tiež zistenie jeho účinnosti. Našim zámerom  v súvislosti s daným programom bolo 

prostredníctvom realizovaných aktivít poskytnúť žiakom priestor a možnosti na rozvoj 

zručností emocionálnej inteligencie v danom oddelení školského klubu detí.  

Ciele nášho programu možno rozdeliť do troch oblastí: 

 Kognitívne ciele: 

- poznávať sám seba a mať primerané sebahodnotenie;  

- poznávať ostatných ľudí, ich pocity, prežívanie a názory; 

- poznať techniky zvládania náročných situácií – hnevu, konfliktov, strachu;  

 Afektívne ciele:  

-  identifikovať a prejavovať svoje pocity; 

- ovládať svoje emócie a impulzy; 

- vcítiť sa do prežívania ostatných ľudí a rešpektovať ich; 

 Konatívne ciele:  

- efektívne komunikovať a využívať pri tom prvky asertivity; 

- efektívne riešiť konflikty a náročné úlohy; 

- spolupracovať s ostatnými a vytvárať pozitívne interpersonálne vzťahy. 

 

 

4.2.2 Charakteristika programu  

 

 Na dosiahnutie definovaných cieľov sme zostavili program, ktorý bol inšpirovaný 

štruktúrou programu Fabíkovej, Miňovej (2008). Autorky pôvodne vychádzajú z modelu 

Golemana (2000), od ktorého sa odvíja aj náš program. Jeho charakteristiku sme uviedli 

v teoretickej časti práce. Keďže dané autorky majú program určený pre predškolský vek, 

aktivity sme zmenili tak, aby zodpovedali osobitostiam mladšieho školského veku. Tieto 
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aktivity sme buď našli v odbornej literatúre a následne sme ich modifikovali alebo sme ich 

poznali z vlastnej skúsenosti z vysokoškolského štúdia. Daný program sme zvolili preto, 

lebo autorkám sa osvedčil ako účinný a preto je pravdepodobné, že bude efektívny aj pre 

staršie deti. Vhodnosť nami navrhnutých aktivít pre oddiel, v ktorom sme program 

realizovali, schválila aj vychovávateľka tohto oddielu.  

Náš rozvíjajúci program pozostával z 36 na seba nadväzujúcich aktivít. Tieto 

aktivity boli zamerané na sebapoznávanie, sebareguláciu, sebamotiváciu, empatiu 

a sociálne zručnosti. Logickú nadväznosť sme určovali podľa elementov jednotlivých 

oblastí emocionálnej inteligencie tak, ako ich charakterizuje Goleman (2000). Tieto 

elementy sme uviedli v teoretickej časti práce. Ku týmto jednotlivým oblastiam sme však 

zaradili aj niektoré prislúchajúce vlastnosti a schopnosti, ktoré uvádzajú ostatní autori, 

ktorých sme parafrázovali tiež v teoretickej časti práce. Realizované aktivity rozvíjajúceho 

programu boli zaradené v rámci oddychových činností.  

Program sme realizovali v čase od októbra 2015do februára 2016 a to v rámci 12 

stretnutí. Tieto stretnutia sa konali pravidelne každý piatok v čase od 13,00 do 14,00. Daný 

program sme realizovali v už spomínanom školskom klube detí pri Základnej škole 

s materskou školou Samuela Timona s deťmi 3.B triedy z oddielu vychovávateľky Mgr. 

Zuzany Balážovej. Vychovávateľka zostávala vo svojej miestnosti s ostatnými deťmi, 

preto sme so žiakmi, ktorí sa zúčastnili programu, mali k dispozícii vlastnú veľkú 

počítačovú učebňu. Učebňa bola na nami navrhnuté aktivity vhodná, pretože uprostred 

miestnosti boli voľné lavice so stoličkami usporiadané do kruhu, čo nám umožnilo mať 

s deťmi neustály očný kontakt. V miestnosti bolo tiež dostatok voľného priestoru, kde sa 

dali realizovať aj aktivity, ktoré vyžadovali pohyb v priestore.  

 

 

4.2.3 Štruktúra programu  

 

Štruktúru programu podľa jednotlivých stretnutí sme uviedli v nasledujúcej tabuľke 

(Tabuľka 1).  

 

Tabuľka 1 Štruktúra stretnutí programu 
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Dátum 

realizácie 

Oblasť zamerania a 

charakteristika 
Aktivity 

Pre-test 
9. október 

2015 
Vyplnenie dotazníka  

1. 

stretnutie 

16. október 

2015 

Zoznámenie sa v rámci skupiny; 

bližšie spoznanie sa; definovanie 

pravidiel skupiny 

1. Klbko mien 

2. Pravidlá skupiny 

3. Pravda a lož 

2. 

stretnutie 

23. október 

2015 

Sebauvedomenie 

Sebapoznanie; uvedomenie si 

svojich schopností, dobrých a 

zlých stránok; posilňovanie 

sebavedomia 

4. Môj erb 

5. Šváb a motýľ 

6. Dobíjanie baterky 

3. 

stretnutie 

6. 

november 

2015 

Sebauvedomenie 

Uvedomenie si svojich pocitov 

a ich vyjadrenie v rôznych 

situáciách a spojitostiach  

7. Balóny pocitov 

8. Pocity z kruhu 

9. Maľovaný pocit z 

hudby 

4. 

stretnutie 

13. 

november 

2015 

Sebariadenie 

Ovplyvňovanie vlastných pocitov; 

zvládanie strachu; usmerňovanie 

vlastných predstáv 

10. Strach ma 

nevyľaká 

11. Dobrá nálada 

12. Mrakodrap 

5. 

stretnutie 

20. 

november 

2015 

Sebariadenie  

Ovládanie vlastných emócií; 

zvládanie hnevu; stratégie 

zvládania negatívnych pocitov  

13. Zastaviť, stáť! 

14. Zapichnutý 

špendlík 

15. Upokoj sa!  

6. 

stretnutie 

27. 

november 

2015 

Sebamotivácia 

Sústredenie; sebaovládanie; 

identifikovanie dosiahnutých 

úspechov a vytýčenie cieľov 

16. Daj mi čiapku! 

17. Môžem, pani 

vychovávateľka?  

18. Dokázal som 

a chcem dokázať  

7. 

stretnutie 

4. 

december 

2015 

Sebamotivácia  

Vnímanie pozitív situácie; 

neodradenie neúspechom; 

optimizmus a zmysel pre humor 

19. Pozitívne 

okuliare 

20. Nič ma neodradí 

21. Úsmev, prosím!  
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8. 

stretnutie 

11. 

december 

2015 

Empatia  

Videnie situácie z pohľadu 

druhého človeka; citlivosť 

k pocitom a prežívaniu ostatných; 

vysvetlenie neverbálnych 

signálov; načúvanie druhým   

22. Červená 

čiapočka inak 

23. Čo prežívajú 

iní? 

24. Náš príbeh  

9. 

stretnutie 

18. 

december 

2015 

Empatia  

Dávanie a prijímanie; 

vyjadrovanie vďačnosti; ochota 

pomôcť  

25. O strome, ktorý 

dával 

26. Som vďačný 

za... 

27. Ak môžem, 

pomôžem 

10. 

stretnutie 

15. január  

2016 

Medziľudské vzťahy 

Uvedomenie si potreby spätnej 

väzby v komunikácii; neverbálna 

komunikácia; asertívne správanie, 

odmietnutie a presadenie sa 

28. Čo si chcel 

povedať? 

29. Ide to aj bez 

slov 

30. Pokazená 

gramoplatňa  

11. 

stretnutie 

22. január  

2016 

Medziľudské vzťahy  

Riešenie konfliktu v skupine; 

priateľskosť a obľúbenosť; 

spolupráca v rámci skupiny 

31. Čiara 

32. Ideálny kamarát 

33. Nerozbitné vajce  

12. 

stretnutie 

5. február 

2016 

Spätná väzba na priebeh 

realizovaných stretnutí, 

zhodnotenie stretnutí  

34. Spoločný 

obrázok 

35. Správa do novín 

36. Terč 

Post test  
12. február  

2016 
Vyplnenie dotazníka  

 

V tabuľke sú chronologicky zoradené jednotlivé stretnutia. Pri každom 

realizovanom stretnutí je uvedený dátum, kedy bolo realizované. Ďalej je v tabuľke 

uvedená oblasť, ktorej dané stretnutie zodpovedá. Je možné vidieť, že vždy dve stretnutia 

zodpovedajú jednej z Golemanových oblastí emocionálnej inteligencie. Pri každom 
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stretnutí je tiež uvedená jeho stručná charakteristika a jednotlivé aktivity, zamerané na 

rozvoj rôznych zručností emocionálnej inteligencie, ktoré spadajú do danej oblasti 

zamerania zodpovedajúceho stretnutia. Okrem stretnutí zameraných na jednotlivé oblasti 

emocionálnej inteligencie sme do programu zaradili aj úvodné stretnutie so 

zoznamovacími aktivitami a záverečné stretnutie, zamerané na celkovú spätnú väzbu. 

V tabuľke je zaznačený aj krátky opis týchto dvoch stretnutí. Pred samotnou realizáciou 

nášho programu a tiež po ňom sme sa s deťmi stretli za účelom zberu údajov na 

vyhodnocovanie efektívnosti nášho programu. Dátumy týchto stretnutí sme pre úplnosť 

chronologického sledu tiež uviedli v tabuľke.  

 

 

4.3 Priebeh stretnutí programu  

 

 Vzhľadom na obmedzený rozsah našej práce sme podrobný popis jednotlivých 

aktivít uviedli v prílohách práce (Príloha A). Všetky stretnutia programu sme však 

realizovali podľa jednotnej štruktúry: 

 Zvítanie sa s deťmi – Na začiatku každého stretnutia sme sa najskôr zvítali s deťmi, 

krátko sme sa rozprávali o tom, ako sa majú, ako prebehol uplynulý týždeň a čo 

majú nové. Týmto spôsobom sme sa snažili o navodenie uvoľnenej atmosféry.  

 Jednotlivé aktivity – Po úvodnom zvítaní nasledovali samotné aktivity, rozvíjajúce 

jednotlivé zručnosti emocionálnej inteligencie. V rámci každého stretnutia boli 

zaradené tri aktivity, ktoré mali tiež určenú štruktúru. Pred realizáciou aktivít sme 

deti motivovali niekoľkými otázkami. Na záver každej aktivity sme uskutočnili 

reflexiu, v ktorej sme s deťmi rozoberali pocity a zážitky z danej aktivity.  

 Spätná väzba – Po zrealizovaní všetkých aktivít stretnutia sme od detí získavali 

spätnú väzbu na dané stretnutie. Bolo to hravou formou, ktorá okrem získania 

spätnej väzby, mala deti odmeniť a zároveň aj motivovať k aktivite na ďalších 

stretnutiach. Každé dieťa dostalo na záver stretnutia strašidielko z papiera, 

v ktorom bol zabalený cukrík. Deti mali na tvár strašidielka nakresliť smajlík podľa 

toho, ako sa im stretnutie páčilo. Teda mohli si vybrať veselý smajlík, obyčajný 

smajlík alebo smutný smajlík. Deti si odkladali strašidielka do vlastného vrecka, 

aby si ich mohli po skončení stretnutí rozbaliť. Do svojich vreciek si deti odkladali 

aj svoje výtvory zo stretnutí a na stretnutia tak mali spomienku.   
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 Rozlúčenie sa s deťmi – Na záver každého stretnutia sme krátko zhrnuli, čo bude 

náplň ďalšieho stretnutia a s deťmi sme sa rozlúčili.  

 

Tak, ako sme uviedli presnú štruktúru jednotlivých stretnutí, aj aktivity realizované 

v rámci nich mali stanovený systém. Každá aktivita, ktorú sme do nášho programu zaradili 

teda mala zadefinované nasledovné parametre:  

 Číslo aktivity, jej názov a zdroj, ktorým sme sa inšpirovali; 

 ciele, ktoré sme sa aktivitou snažili naplniť;  

 približné trvanie aktivity; 

 motiváciu, ktorou sme deti pomocou otázok alebo príbehu naladili na danú aktivitu; 

 samotnú realizáciu aktivity, v ktorej sme popísali postup, akým sa treba pri jej 

uskutočňovaní riadiť; 

 reflexiu, v ktorej sme s deťmi diskutovali o zrealizovanej aktivite; 

 vlastné zhodnotenie priebehu aktivity, ktoré je záznamom nášho neštruktúrovaného 

pozorovania. V každom zhodnotení sme sa zamerali na popis toho, ako deti aktivitu 

prijali, ako sa pri jej realizovaní správali, čo nezvyčajné sa počas aktivity dialo 

a ako deti reagovali na aktivitu v rozhovore v rámci reflexie.  

Ukážky vybraných prác detí z jednotlivých aktivít programu uvádzame v prílohách práce 

(Príloha B).  

 

 

4.4 Zhodnotenie priebehu stretnutí programu  

 

 Pri realizovaní jednotlivých stretnutí nášho programu nemohla byť prítomná 

vychovávateľka, keďže musela dohliadať na ostatné, mladšie, deti, ktoré sa programu 

nezúčastnili, ale patrili do jej oddielu. So žiakmi, ktorí sa zúčastnili programu sme však 

mali k dispozícii veľkú miestnosť, čo bola veľká výhoda. Jej usporiadanie, ako sme už 

spomínali, bolo vhodné pre naše aktivity, preto sme na začiatku stretnutí nemuseli 

usporiadanie priestoru nijako meniť.  

Na začiatku realizovania nášho programu vychovávateľka oboznámila deti s tým, že 

s nami budú v nasledujúcich mesiacoch každý piatok robiť rôzne zaujímavé aktivity. Deti 

boli najskôr nedôverčivé, nevedeli, čo majú od stretnutí očakávať. Na prvom stretnutí, kde 

sme deťom dali vyplniť dotazník zisťovania úrovne emocionálnej inteligencie, neboli 
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žiadne veľké problémy. Deti boli sústredené, rešpektovali pokyny, aj keď nebola prítomná 

ich vychovávateľka. Mali obavy, že dotazníky budú zle známkované, keď tam budú 

gramatické chyby. Žiaci sa pri niektorých otázkach spýtali na vysvetlenie, čo pôsobilo 

trochu rušivo. Preto sme postupovali po jednej otázke. Prečítali sme otázku, vysvetlili 

prípadné nejasnosti a dali sme deťom čas na vyplnenie otázky. Deti po vyplnení hárkov 

očakávali nejakú vecnú odmenu.  

Pred druhým, teda úvodným stretnutím, nás vychovávateľka upozornila, že deti vôbec nie 

sú zvyknuté organizovane spolu pracovať na rôznych aktivitách. Tiež nám povedala, že po 

predchádzajúcom stretnutí deti odmenila cukríkmi, keďže niektoré boli nespokojné a bála 

sa, aby na ďalších stretnutiach boli aktívne. Keď sme sa s deťmi pri úvodnom stretnutí 

premiestňovali do inej triedy, niektoré deti, najmä chlapci, to vnímali ako trest, pretože 

videli, že mladšie deti zostávajú v triede. Preto sme sa aj na odporúčanie vychovávateľky 

rozhodli do strašidielok, ktoré boli určené na získanie spätnej väzby, zabaliť cukrík, aby 

boli deti viac motivované.   

Postupom času sme si získali dôveru väčšiny detí, s radosťou nás pred stretnutiami vítali. 

Jednotlivé stretnutia prebiehali bez väčších problémov. Deti boli aktívne, spolupracovali 

medzi sebou, väčšinou rešpektovali naše pokyny, aj keď občas skúšali, koľko si môžu 

dovoliť k človeku, ktorí ich ešte dobre nepozná. Avšak, aj keď sa vyskytli nedorozumenia, 

upozornenie, že budú musieť urobiť nejakú sankciu, na ktorých sme sa dohodli, zabralo 

a žiaci sa ovládali a nevyrušovali. V reflexiách aktivít a počas spätnej väzby sa deti čoraz 

častejšie vyjadrovali pozitívne k daným aktivitám, aj celým stretnutiam. Aj keď niekedy 

pred avizovaním aktivít niektoré deti prejavovali nespokojnosť, následne v reflexii 

priznali, že boli s aktivitou spokojné. Na záverečnom stretnutí boli sklamané, že viacero 

stretnutí už nebude a pýtali sa, či by sa nedal taký krúžok zaradiť do vyučovania.   

Ako pozitívum sme počas realizovania nášho programu vnímali aj to, že priebeh stretnutí 

nerušili odchody žiakov zo školského klubu detí. Naše stretnutia prebiehali v skoršom čase 

vždy v piatok, keď nebol žiadny krúžok, preto sa iba párkrát stalo, že rodič prišiel 

vyzdvihnúť niektoré dieťa.  
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5 OVERENIE PROGRAMU  

 

 V poslednej kapitole našej práce sme rozobrali metodiku overovania efektívnosti 

programu rozvíjania emocionálnej inteligencie, ktorý sme realizovali v školskom klube 

detí. Charakterizovali sme respondentov programu, metódy zberu dát a overovania a tiež 

sme analyzovali získané údaje. Na základe zistených údajov a uskutočneného pozorovania 

sme uviedli odporúčania, ktoré by mohli byť užitočné pri realizovaní podobných 

rozvíjajúcich programov.    

 

 

5.1 Ciele overovania programu  

 

Pri overovaní programu bolo hlavným cieľom zistiť efektívnosť nami navrhnutého 

a realizovaného programu rozvíjania emocionálnej inteligencie v školskom klube detí. 

V súvislosti s týmto cieľom sme si stanovili nasledovné hypotézy: 

 H1: Úroveň emocionálnej inteligencie danej skupiny detí bude po aplikovaní 

programu rozvíjania emocionálnej inteligencie vyššia ako pred aplikovaním tohto 

programu. 

 H2: Medzi úrovňou emocionálnej inteligencie dievčat a chlapcov v post teste nie je 

signifikantný rozdiel.  

 

 

5.2 Respondenti – účastníci programu 

 

 Už sme spomínali, že náš program rozvíjania emocionálnej inteligencie sme 

realizovali so žiakmi 3. ročníka v školskom klube detí pri Základnej škole s materskou 

školou Samuela Timona, ktorí patrili do oddielu Mgr. Zuzany Balážovej. Keďže išlo 

o žiakov 3. ročníka, vekové zloženie detí bolo 8 – 9 rokov. Bola to skupina intaktných detí, 

ktoré sa navzájom poznali, pretože boli spolužiaci. Zloženie skupiny detí podľa pohlavia 

sme uviedli v tabuľke (Tabuľka 2). Počet detí na jednotlivých stretnutiach bol rovnaký. 

Výnimkou boli dve stretnutia, na ktorých chýbal vždy jeden žiak z dôvodu choroby.  

Pri stanovovaní vzorky respondentov sme volili dostupný výber, keďže škola, v ktorej sme 

realizovali program, sa nachádza v susedstve a pedagógovia boli ochotní umožniť 
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uskutočnenie nášho programu. Vzorku respondentov sme vyberali podľa možností, ktoré 

mal daný školský klub detí, v ktorom sme sa rozhodli náš program realizovať.  

 

Tabuľka 2 Zloženie skupinu účastníkov rozvíjajúceho programu podľa pohlavia  

 Početnosť  Percentuálne vyjadrenie  

Chlapci 8 57,14% 

Dievčatá 6 42,86% 

Spolu 14 100% 

 

 

5.3 Metódy overovania programu  

 

 Po preštudovaní odbornej literatúry sme pre overovanie nášho programu zvolili dve 

metódy a to metódu dotazníka a metódu pozorovania.  

 

Dotazník  

Podľa Šveca et al. (1998, s. 125) dotazník je: ,,výskumný (resp. prieskumný), 

vývojový a vyhodnocovací (najmä diagnostický) nástroj na hromadné a pomerne rýchle 

zisťovanie informácií o znalostiach, názoroch alebo postojoch opytovaných osôb 

k aktuálnej alebo potenciálnej skutočnosti prostredníctvom písomného dopytovania sa.“ 

Na overenie nášho programu sme použili dotazník merania úrovne emocionálnej 

inteligencie, ktorý uvádza Fabíková, Miňová (2008). Tento dotazník sme spolu so škálou 

na bodovanie jednotlivých odpovedí detí uviedli v prílohách práce (Príloha C). Uvádzaný 

dotazník je zložený z 15 otvorených otázok, ktoré boli zamerané na sebavnímanie, 

sebaovládanie, empatiu i medziľudské vzťahy. Odpovede sme hodnotili podľa ich 

kvalitatívnej úrovne v rozpätí 1 – 5 bodov. 1 bod pritom zodpovedal kvalitatívne najnižšej 

úrovni odpovede a 5 bodov zodpovedalo kvalitatívne najvyššej úrovni odpovede. 

V dotazníku bolo preto možné získať najmenej 15 bodov a najviac 75 bodov. Túto metódu 

sme uskutočnili nasledovným spôsobom. Pred realizovaním stretnutí sme deťom predložili 

spomínaný dotazník, do ktorého vpisovali svoje odpovede. Po zozbieraní dotazníkov sme 

jednotlivé odpovede detí bodovo ohodnotili podľa stanovenej škály a všetky body sme 

spočítali. Tak sme získali určitú číselnú hodnotu pri každom žiakovi, ktorá určovala úroveň 
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jeho emocionálnej inteligencie. Pre nás táto hodnota predstavovala hrubé skóre pre-testu. 

Rovnakým spôsobom sme postupovali aj po ukončení stretnutí programu. Deťom sme dali 

rovnaký dotazník na vyplnenie, následne sme odpovede ohodnotili, spočítali a získali sme 

tak úroveň emocionálnej inteligencie detí po zrealizovaní rozvíjajúceho programu. Táto 

hodnota predstavovala hrubé skóre v post teste. Hodnoty hrubého skóre pre-testu a post 

testu sme následne štatisticky spracovali. Tento postup a jeho interpretáciu sme uviedli 

v ďalšej podkapitole. 

 

Pozorovanie 

Švec et al. (1998, s. 101) pozorovanie vo výskume charakterizuje ako objektívnu, 

zámernú, cieľavedomú, plánovitú a systematickú činnosť. Podľa Gavoru (2000) ide o 

sledovanie činností ľudí, záznam a teda registráciu alebo popis týchto činností, ich analýzu 

a vyhodnotenie. Keďže sme sami realizovali rozvíjajúci program, mali sme možnosť 

priameho pozorovania. To Gavora (2000) opisuje ako také, pri ktorom pozorovateľ sleduje 

priebeh činnosti osobne. Uskutočnili sme neštruktúrované pozorovanie, ktoré Švec et al. 

(1998, s. 102) charakterizuje ako také, pri ktorom pozorovateľ nemá presne určenú schému 

pozorovania, ale: ,,má stanovený cieľ i predmet pozorovania, ako aj jeho dĺžku, ale pri 

pozorovaní sa neriadi nijakým dopredu stanovenými kategóriami.“ Autor pokračuje a píše, 

že pri takomto pozorovaní pozorovateľ zaznamenáva údaje, ktoré sú pre cieľ pozorovania 

závažné. Pozorované javy sme preto najskôr iba pozorne registrovali. Zaznačovali sme ich 

však až po ukončení jednotlivých stretnutí, keďže počas stretnutí sme sa podieľali na 

aktivite spolu s deťmi. Pri pozorovaní sme sa zamerali na vzťahy medzi deťmi, na reakcie 

žiakov na realizované aktivity a na dianie v triede. Taktiež sme pozorovali, či mali 

uskutočňované aktivity nejaký prínos a splnili svoj cieľ. Kvôli komplexnej predstave 

o priebehu stretnutí sme jednotlivé záznamy z pozorovania činnosti detí uviedli pri popise 

každej aktivity, ktoré sú opísané v prílohe, na ktorú sme sa už v texte odvolávali.  

 

Priebeh overovania programu prebiehal v niekoľkých krokoch: 

 uskutočnenie pre-testu,   

 aplikácia daného programu rozvíjania emocionálnej inteligencie, 

 neštruktúrované pozorovanie – priebežné záznamy z jednotlivých stretnutí, 

 uskutočnenie post testu,  

 vyhodnotenie získaných údajov.  
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5.4 Interpretácia získaných údajov  

 

 V tejto podkapitole sme analyzovali a interpretovali výsledky získaných údajov 

a odpovedali sme tak na stanovené hypotézy.  

 

H1: Úroveň emocionálnej inteligencie danej skupiny detí bude po aplikovaní programu 

rozvíjania emocionálnej inteligencie vyššia ako pred aplikovaním tohto programu. 

 

Získané údaje, z ktorých sme vychádzali pri overovaní stanovenej hypotézy H1 sú 

zhrnuté v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 3).  

 

Tabuľka 3 Úroveň emocionálnej inteligencie detí v pre-teste a v post teste 

Číslo Meno žiaka 
Nameraná úroveň emocionálnej inteligencie 

Diferencie 
Pre-test Post test 

1 Karolínka 45 50 5 

2 Tánička 44 46 2 

3 Filipko 46 60 14 

4 Adamko 45 49 4 

5 Andreasko 43 55 12 

6 Lucka 48 59 11 

7 Maťko 40 49 9 

8 Tomáško 41 51 10 

9 Riško 38 53 15 

10 Lívijka  48 56 8 

11 Šimonko 55 63 8 

12 Julka 46 59 13 

13 Davidko 35 50 15 

14 Samirka  39 40 1 
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Z tabuľky je možné vyčítať, že žiadny zo žiakov v post teste nedosiahol horšie 

výsledky ako v pre-teste. Tabuľka teda naznačuje, že u každého žiaka došlo k zlepšeniu 

výsledkov, aj keď u niektorých to bolo iba minimálne – u Samirky iba o 1 bod a u Táničky 

o 2 body. Výrazné zlepšenie však možno vidieť u Riška a Davidka, a to až o 15 bodov.  

Následne sme údaje z uvedenej tabuľky spracovali do grafu (Graf 1), ktorý prehľadne 

znázorňuje rozpätia úrovne emocionálnej inteligencie, teda rozpätia získaných bodov a ich 

početnosti v danej skupine žiakov. 

 

Graf 1 Zobrazenie úrovne emocionálnej inteligencie detí v pre-teste a v post teste  

 

 

V uvedenom grafe sú zobrazené rozpätia získaných bodov v pre-teste a post teste 

a počty žiakov, ktorí ich získali. V pre-teste sa hodnoty hrubého skóre žiakov pohybovali 

v rozpätí 35 – 55 bodov. Najviac žiakov získalo body v rozpätí 41 – 45 bodov. V post teste 

je možné pozorovať posun rozpätia získaných bodov do vyšších hodnôt a to 40 – 63. 

V post teste narástli aj najčastejšie dosahované hodnoty, a teda najviac získaných bodov 

patrilo do rozpätia 46 – 50 bodov. Tento popis poukazuje na možné zlepšenie úrovne 

emocionálnej inteligencie žiakov po zrealizovaní rozvíjajúceho programu. Taktiež údaje 

poukazujú na to, že dosahovaná úroveň emocionálnej inteligencie detí sa v rámci danej 

skupiny príliš neodlišuje a to ani v pre-teste a takisto ani v post teste. V pre-teste sa 
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výrazne odlišuje iba David, ktorý získal výraznejšie menší počet bodov a to 35. Výrazne 

vyšší počet získal tiež iba jeden žiak, Šimonko, a to 55. V post poste sa výrazne odlišujú 

taktiež iba dvaja žiaci. Samirka dosiahla v post teste iba 40 bodov, čím sa výrazne odlíšila 

od ostatných žiakov. 63 bodov, teda výrazne viac, dosiahol v post teste Šimonko. 

Z uvedeného je zrejmé, že Šimonko dosiahol výrazne väčší počet bodov v pre-teste 

a takisto aj v post-teste. V jednotlivých testoch žiaden zo žiakov nedosiahol minimálnu, ale 

ani maximálnu možnú úroveň emocionálnej inteligencie. Dokonca žiaci nespadali ani do 

minimálneho rozpätia možných získaných bodov. Avšak ani po zrealizovaní rozvíjajúceho 

programu nikto zo žiakov nespadal do najvyššieho možného rozpätia bodov.  

Nasledujúca tabuľka (Tabuľka 4) zobrazuje priemerný počet bodov, ktoré deti 

získali pred realizáciou rozvíjajúceho programu a aj po ňom.  

 

Tabuľka 4 Úroveň emocionálnej inteligencie detí v pre-teste a v post teste – výsledky 

(deskripcia)  

 
Počet prvkov výberu  

(počet respondentov) 
Priemer  

Úroveň emocionálnej 

inteligencie v pre-teste 
14 43,79 

Úroveň emocionálnej 

inteligencie v post teste 
14 52,86 

 

Z uvedených údajov v tabuľke je vidieť, že samotný priemer získaných bodov 

všetkých žiakov bol v pre-teste 43,79 bodov a v post teste 52,86 bodov. V post teste teda 

môžeme pozorovať zlepšenie priemeru získavaných bodov o 9,07 bodu. Tento fakt 

poukazuje na potenciálne zlepšenie úrovne emocionálnej inteligencie v správnom smere, 

teda bolo viac získaných bodov v post teste. Keďže ide iba o opisnú štatistiku, pristúpili 

sme k inferenčnej štatistike, aby sme zistili, či je dosiahnutý rozdiel štatisticky významný 

a nie je to iba vplyv náhody.  

V rámci rozvíjajúceho programu sme výchovne pôsobili na jednu vybranú skupinu 

detí, pričom sme zisťovali úroveň emocionálnej inteligencie týchto detí pred pôsobením 

a následne aj po ňom. Keďže sme postupovali takýmto spôsobom, ide o závislý výber. Na 

to, aby sme vedeli, či použiť parametrický alebo neparametrický test, museli sme najskôr 
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zistiť, či sú diferencie v skupine detí normálne rozložené. Na tento úkon sme použili 

Shapiro-Wilkov test, keďže sa používa, ak počet prvkov výberu, respektíve počet 

respondentov je menší ako 50, čomu zodpovedal počet účastníkov nášho programu, teda 

14. V programe, ktorý uvádza Dittami (2009), sme posudzovali normalitu rozdelenia. 

Pomocou programu sme s pravdepodobnosťou 99% potvrdili, že diferencie majú normálne 

rozdelenie. Preto sme mohli pristúpiť k parametrickému testu pre závislý výber – 

Studentovmu t-testu pre závislé výbery, ktorý sme počítali pomocou programu Microsoft 

Excel. Zvolili sme si hladinu pravdepodobnosti omylu 5%. Uvedeným testom sme 

následne zistili, že pravdepodobnosť omylu v t-teste bola 0,00%, teda nulovú hypotézu, 

ktorá v tomto prípade znela: H0: Úroveň emocionálnej inteligencie danej skupiny detí bude 

po aplikovaní programu rozvíjania emocionálnej inteligencie rovnaká ako pred 

aplikovaním tohto programu, sme zamietli. Znamená to, že sme s takmer 100% 

pravdepodobnosťou preukázali, že výsledky po aplikovaní rozvíjajúceho programu a pred 

jeho aplikáciou nie sú rovnaké. Našu hlavnú stanovenú hypotézu H1 sme preto prijali. 

Záver pre overenie hypotézy H1 teda znie: S takmer 100% pravdepodobnosťou sme 

preukázali, že úroveň emocionálnej inteligencie danej skupiny detí bola po aplikovaní 

programu rozvíjania emocionálnej inteligencie vyššia ako pred aplikovaním tohto 

programu.   

 

H2: Medzi úrovňou emocionálnej inteligencie dievčat a chlapcov v post teste nie je 

signifikantný rozdiel. 

  

Údaje v nasledujúcich tabuľkách (Tabuľka 5, Tabuľka 6) poukazujú na výsledky, 

ktoré dosiahli chlapci a dievčatá v post teste. Z týchto údajov sme vychádzali pri overovaní 

hypotézy H2.  

 

Tabuľka 5 Úroveň emocionálnej inteligencie chlapcov v post teste  

Číslo  Meno žiaka  
Nameraná úroveň emocionálnej 

inteligencie v post teste  

1 Filipko 60 

2 Adamko 49 

3 Andreasko 55 
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4 Maťko 49 

5 Tomáško 51 

6 Riško 53 

7 Šimonko 63 

8 Davidko 50 

 

Tabuľka 6 Úroveň emocionálnej inteligencie dievčat v post teste  

Číslo  Meno žiaka  
Nameraná úroveň emocionálnej 

inteligencie v post teste  

1 Karolínka  50 

2 Tánička 46 

3 Lucka 59 

4 Lívijka  56 

5 Julka 59 

6 Samirka  40 

 

V uvedených tabuľkách je zaznamenaná úroveň emocionálnej inteligencie chlapcov 

a dievčat danej skupiny. Počet chlapcov v skupine bol 8 a úroveň ich emocionálnej 

inteligencie sa pohybovala v rozpätí 49 – 63 bodov. Počet dievčat v skupine bol 6 a ich 

úroveň emocionálnej inteligencie bola v rozpätí 40 – 59 bodov. Teda úroveň emocionálnej 

inteligencie chlapcov sa nachádzala v rozpätí bodov, ktoré boli o niečo vyššie ako 

u dievčat. Najvyššia dosiahnutá úroveň emocionálnej inteligencie v skupine bola v skupine 

chlapcov – Šimonko získal 63 bodov. Najnižší získaný počet bodov bol zasa v skupine 

dievčat – Samirka získala 40 bodov. Z uvedených údajov je možné predbežne usudzovať 

na to, že úroveň emocionálnej inteligencie chlapcov v post teste je vyššia ako u dievčat. 

Aby sme však podobné závery mohli potvrdiť na štatisticky významnej úrovni, museli sme 

údaje štatisticky spracovať v príslušnom programe. Najskôr sme spomínané údaje 

spracovali do tabuľky (Tabuľka 7), v ktorej sme uviedli prehľad priemeru úrovne 

emocionálnej inteligencie skupiny chlapcov a skupiny dievčat.  
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Tabuľka 7 Úroveň emocionálnej inteligencie chlapcov a dievčat v post teste – výsledky 

(deskripcia)  

 
Počet prvkov výberu  

(počet respondentov) 
Priemer  

Úroveň emocionálnej inteligencie 

chlapov v post teste 
8 53,75 

Úroveň emocionálnej inteligencie 

dievčat v post teste 
6 51,67 

 

V tabuľke je vidieť, že priemer oboch skupín je približne rovnaký. Odlišuje sa iba o 

2,08 bodu a to v prospech skupiny chlapcov. Lepšiu úroveň emocionálnej inteligencie 

chlapcov sme predpokladali aj na základe predchádzajúceho prehľadu získavaných bodov 

a ich rozpätia v jednotlivých skupinách. Na to, aby sme však zistili, či ide o štatisticky 

významný rozdiel, sme museli uskutočniť inferenčnú štatistiku.  

Keďže pri overovaní druhej stanovenej hypotézy sme porovnávali výsledky 

chlapcov a dievčat, išlo o nezávislé výbery. Aby sme vedeli, či máme pri overovaní použiť 

parametrický alebo neparametrický test, otestovali sme najskôr normalitu rozdelení 

výsledkov v každej skupine zvlášť. Na toto testovanie sme použili Shapiro-Wilkov test, 

ktorý uvádza Dittami (2009), pretože každá skupina má menej ako 50 členov. Teda 

chlapcov bolo 8 a dievčat bolo 6. 

Pri teste normality rozdelenia výsledkov v skupine chlapcov sme pomocou programu 

potvrdili, že s pravdepodobnosťou 99% majú výsledky v tejto skupine normálne 

rozdelenie. K rovnakému výsledku sme dospeli aj pri teste normality výsledkov v skupine 

dievčat. Preto sme následne mohli použiť parametrický test pre nezávislé výbery – 

Studentov t-test pre nezávislé výbery, ktorý sme počítali pomocou programu Microsoft 

Excel. Hladina pravdepodobnosti omylu, ktorú sme si zvolili bola 5%. Pomocou programu 

sme zistili, že pravdepodobnosť omylu v danom t-teste bola 55,76%. Preto sme nulovú 

hypotézu, ktorá bola v tomto prípade zhodná s našou hlavnou stanovenou hypotézou, 

prijali. Záver pre overenie nami stanovenej hypotézy H2 teda znie: S pravdepodobnosťou 

55,76% sme preukázali, že medzi úrovňou emocionálnej inteligencie dievčat a chlapcov 

v post teste nie je signifikantný rozdiel.  
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5.5 Odporúčania pre prax 

 

 Po zrealizovaní a následnom overení efektivity nášho rozvíjajúceho programu 

emocionálnej inteligencie v školskom klube detí vybranými metódami sme zistili, že tento 

program bol v praxi realizovateľný a bol účinný. Teda realizovaním aktivít, zameraných na 

rozvíjanie zručností emocionálnej inteligencie sme zvýšili úroveň emocionálnej 

inteligencie danej skupiny detí. Zaznamenali sme totiž štatisticky významné zlepšenie 

výsledkov dotazníka emocionálnej inteligencie po zrealizovaní daného programu. Pri 

overovaní účinnosti nášho programu sme dospeli k výsledkom, ktoré sme interpretovali 

v predchádzajúcej kapitole a ktoré sa väčšinou zhodujú s tvrdeniami odborníkov danej 

problematiky, o ktorých sme písali v teoretickej časti tejto práce.  

 Najdôležitejší výsledok výskumu bol preukázanie efektivity nášho rozvíjajúceho 

programu vyhodnotením metódy dotazníku merania úrovne emocionálnej inteligencie. 

Tieto výsledky poukazujú na zhodu s tvrdeniami autorov, že rozvíjajúce programy 

takéhoto charakteru, aj napriek tomu, že nie sú vedecky overené, sú v praxi účinné. 

Samotným zrealizovaním a overením programu môžeme konštatovať zhodu s vyjadreniami 

odborníkov, ktorí apelujú na možnosť uskutočňovania takýchto programov v detskom 

veku v prostredí školského klubu detí pomocou rôznych aktivít a hier.  

 V rámci overovania nášho programu sme tiež preukázali, že úroveň emocionálnej 

inteligencie v post teste sa u chlapcov a u dievčat veľmi výrazne neodlišovala. Na základe 

tohto výsledku môžeme poukázať na totožnosť s tvrdeniami odborníkov, že emocionálnu 

inteligenciu je možné rozvíjať u každého človeka, nezávisle na pohlaví alebo iných 

odlišností. Preto odporúčame aj pri realizovaní ďalších rozvíjajúcich programov v praxi 

zameriavať sa na obidve pohlavia, pretože u chlapcov, tak ako aj u dievčat, je možné 

dosiahnuť pozitívne výsledky a zlepšiť úroveň emocionálnej inteligencie. 

 Už sme spomenuli, že po porovnaní výsledkov úrovne emocionálnej inteligencie detí 

pred programom a po jeho zrealizovaní sme zaznamenali štatisticky významné zlepšenie 

práve po uskutočnení programu. Žiaden žiak však nedosiahol najvyššiu možnú úroveň 

emocionálnej inteligencie v danom dotazníku a niektorí žiaci zasa preukázali zlepšenie iba 

o zopár bodov. Takéto výsledky mohli byť spôsobené viacerými faktormi, na ktoré sme 

usudzovali na základe údajov získaných druhou použitou metódou, pozorovaním. Body, 

ktoré sme vymenovali v nasledujúcom texte zároveň predstavujú odporúčania, ako by bolo 

možné zvýšiť efektivitu ďalších podobných rozvíjajúcich programom. 

 Rozvíjajúci program nerealizovala vychovávateľka danej skupiny školského klubu  
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detí, ale v podstate pre deti cudzí človek, čo mohlo narúšať dôverný vzťah. Preto 

odporúčame pri ďalších rozvíjajúcich programoch, aby ich uskutočňovali osoby, 

ktoré deti poznajú a majú s nimi vytvorený pozitívny dôverný vzťah, na čo 

poukazujú odborníci v danej problematike. 

 Program bol vytvorený pred spoznaním skupiny detí, s ktorou bol realizovaný, 

preto bol zameraný všeobecne a nezohľadňoval tie oblasti, v ktorých deti 

vykazovali najväčšie nedostatky. Preto pri ďalších programoch odporúčame, aby 

vychovávateľ najskôr spoznal skupinu detí a pri výbere rozvíjajúcich aktivít zaradil 

najmä tie, ktoré by boli vhodné na zlepšenie nedostatkov, ktoré sa u detí v skupine 

najviac vyskytujú. 

 Deti mali na začiatku programu skôr nedôverčivý postoj, nevedeli, čo majú od 

aktivít očakávať, pretože na podobné organizované aktivity vôbec nie sú zvyknuté. 

V priebehu programu postupne začali prejavovať viacej záujmu, tešili sa na 

stretnutia, boli motivované a v spätnej väzbe sa o aktivitách vyjadrovali najmä 

pozitívne. Preto odporúčame zaraďovať rozvíjajúce aktivity priebežne, pretože deti 

tak budú zvyknuté spolupracovať aj s ostatnými spolužiakmi a zároveň sa u nich 

budú rozvíjať potrebné zručnosti pre ne prijateľnou, atraktívnou a zábavnou 

formou.  

 S realizovaním rozvíjajúceho programu sa spája aj riziko zlepšenia úrovne 

emocionálnej inteligencie u detí len dočasne. Náš program bol iba krátkodobý, 

takže nadobudnuté zručnosti sa pravidelným opakovaním neupevňovali. Preto pre 

realizátorov takýchto programov odporúčame uskutočňovať ich pravidelne a najmä 

dlhodobo, aby sa potrebné zručnosti upevnili, ako to odporúčania odborníci.  

Záujem o samotný fenomén emocionálnej inteligencie vzrastá, pričom ľudia chcú čoraz 

viac disponovať zručnosťami emocionálnej inteligencie. Preto sa rozvíjajúce programy 

emocionálnej inteligencie už v detskom veku, napríklad v podmienkach školského klubu 

detí, javia ako vhodné. Keďže náš program bol efektívny, odporúčame v podobných 

podmienkach realizovať rozvíjajúce programy takéhoto charakteru.  
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ZÁVER  

 

Témou našej diplomovej práce bolo rozvíjanie emocionálnej inteligencie 

v školskom klube detí. Poukázali sme na emocionálnu inteligenciu ako pomerne nový 

fenomén, ktorý sa rýchlo dostáva do povedomia verejnosti a jeho zručnosti sú veľmi 

žiaduce nielen v pracovnom, ale aj osobnom živote. Následne sme navrhli, zrealizovali 

a overili efektívnosť konkrétneho programu rozvíjania emocionálnej inteligencie.  

Aj napriek tomu, že emocionálna inteligencia je nový psychologický konštrukt, 

vyvíjala sa dlhšie a to postupne v rámci viacerých teórií. V súčasnosti stále exituje 

niekoľko modelov, ale najpoužívanejší je model Golemana. Podľa neho sa emocionálna 

inteligencia skladá z niekoľkých zložiek – sebauvedomenie, sebaovládanie, motivácia, 

empatia a sociálne zručnosti. Odborníci v danej problematike pripisujú týmto zručnostiam 

emocionálnej inteligencie veľký význam vo viacerých oblastiach života, preto je potrebné 

rozvíjať ich. Emocionálna inteligencia je dôležitá v zamestnaní, podporuje zdravie človeka, 

je užitočná v medziľudských vzťahoch, je prevenciou sociálno-patologických javov a tiež 

pozitívne vplýva na úspešnosť v škole. Emocionálne inteligentní ľudia sú celkovo 

spokojnejší a preto sa čoraz viac začína apelovať na rozvíjanie takýchto zručností. Okrem 

mimoriadne dôležitej úlohy rodiny v tomto smere je pri rozvoji emocionálnej inteligencie 

podstatná škola. V rámci nej sú najvhodnejšie podmienky v školskom klube detí, pretože 

v ňom nepokračuje školské vyučovanie a preto ponúka viac priestoru na realizovanie 

aktivít takéhoto typu, napríklad v rámci oddychových činností. Preto sme v praktickej časti 

navrhli, zrealizovali a overili rozvíjajúci program práve v tomto zariadení.  

Ciele našej práce, ktoré sme si v úvode vymedzili, sme splnili. Spracovali sme 

teoretické poznatky o problematike emocionálnej inteligencie a jej rozvíjania. Následne 

sme navrhli, zrealizovali a overili účinnosť programu rozvíjania emocionálnej inteligencie 

v skupine žiakov v školskom klube detí. Preukázali sme zlepšenie úrovne emocionálnej 

inteligencie danej skupiny detí a teda sme potvrdili, že tento program bol v praxi efektívny.  

Keďže sme preukázali účinnosť nášho programu, naša práca môže byť prínosná 

a inšpirujúca pre ďalších realizátorov podobných rozvíjajúcich programov. Potvrdili sme, 

že v rámci školského klubu detí sú naozaj vhodné podmienky na realizovanie aktivít, 

rozvíjajúcich zručnosti emocionálnej inteligencie. Tiež sme poukázali na to, že úroveň 

emocionálnej inteligencie u detí je možné vhodným rozvíjajúcim programom zvýšiť 

a pomôcť im tak nadobudnúť zručnosti, potrebné k úspechu v dnešnej spoločnosti.  
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PRÍLOHA A Popis jednotlivých aktivít programu 

 

Príloha A.1  1. stretnutie – 16. október 2015  

 

1. aktivita – Klbko mien (podľa Fabíkovej, Miňovej, 2008 a Mihálikovej, 2002)  

Cieľ:    predstaviť sa; zapamätať si mená spolužiakov zo skupiny; vďaka 

vzniknutej pavučine z klbka si uvedomiť prepojenosť členov skupiny  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   klbko vlny 

Metodický postup: 

Motivácia: Deti, viete, ako sa volám? (Pri príchode novej vychovávateľky je 

predpoklad, že ju deti nebudú poznať.) Ani ja nepoznám vaše mená. Na ďalších 

stretnutiach by som sa s vami chcela zahrať rôzne hry a nepáči sa mi predstava, že by som 

na vás mala ukazovať prstom a hovoriť iba ,,ty, dievčatko v ružovom tričku.“ Alebo by sa 

vám páčilo také oslovovanie? Stalo sa vám niekedy, že vás niekto takto oslovoval alebo vy 

ste niekoho tak oslovovali, keď ste nepoznali jeho meno? Mne sa to často stávalo v škole 

a preto som si povedala, že najskôr by sme sa mohli vzájomne naučiť svoje mená, aby sa 

nám ďalej spolu dobre pracovalo, čo na to poviete?  

 Realizácia: Vychovávateľka si s deťmi sadne na koberec do kruhu tesne vedľa seba. 

Bude hádzať klbko vlny niektorému žiakovi a povieme: ,,Volám sa (svoje meno) a hádžem 

toto klbko (meno dieťaťa, ktorému ho hádže).“ Tak sa vystriedajú všetci žiaci. V ďalšom 

kole hry môžu žiaci hovoriť najskôr meno spolužiaka, od ktorého klbko dostali a potom 

meno dieťaťa, ktorému klbko posielajú. Hrať sa môže aj tým spôsobom, že žiak povie 

meno dieťaťa, ktorému klbko posiela a povie, kto sedí na pravo a kto sedí na ľavo od toho 

dieťaťa. Hru je možno takýmto spôsobom meniť, pokiaľ si deti budú pamätať mená.  

 Reflexia: Bolo náročné zapamätať si všetky mená hneď na prvýkrát? Poznali ste 

mená všetkých svojich spolužiakov? Ak nie, teraz ich už poznáte? Čo si myslíte 

o pavučine, ktorá na koniec hry vznikla? Cítite vzájomnú prepojenosť medzi sebou, ako to 

ukazovalo klbko?  

Zhodnotenie priebehu: Hneď, ako deti zbadali, že si pôjdeme hádzať klbko vlny, 

aktivita ich zaujala. Pri motivačnom rozhovore na začiatku sa všetci prekrikovali 

a hovorili svoje skúsenosti, kedy niekto nevedel ich meno. Pri samotnej hre deti nemali 

problém s menami svojich spolužiakov, keďže sa vzájomne poznali. Problém však mali so 



 
 

sebaovládaním. Sústredili sa najmä na hádzanie klbka a často zabúdali, že treba najskôr 

povedať svoje meno a meno spolužiaka, ktorému idú klbko hádzať. Stávalo sa, že dieťa 

klbko hodilo do spolužiaka a až následne povedalo jeho meno. Preto sa párkrát stalo, že 

spolužiaci nestihli zareagovať a klbko preletelo až za kruh. Žiaci hneď pri prvom kole 

chceli hovoriť svoje prezývky a nie mená, preto som im to umožnila v druhom kole. Pri 

hovorení prezývok v druhom kole hry deti veľa rozprávali o tom, ako dostali svoju 

prezývku, prekrikovali sa, hovorili jeden za druhého. Preto som sa snažila dať priestor na 

vyjadrenie každému dieťaťu a chcela som, aby každý o svojej prezývke povedal sám. Deti 

to približne v polovici hry pochopili a boli disciplinovanejšie. Lucka mala problém hovoriť 

sama za seba, najskôr uhýbala pohľadom a nekomunikovala. Po upozornení ostatných 

detí, aby prestali pokrikovať a po chvíľke prívetivého prihovárania, začala Lucka bez 

väčších problémov komunikovať. Na záver deti zhodnotili, že sa im páčilo, keď sa všetci 

predstavovali prezývkami, ale že mená ostatných spolužiakov už poznali. Dokonca ma 

začali skúšať, či som si zapamätala ich mená. Niektoré mená a prezývky som si 

nezapamätala, preto som žiakom sľúbila, že sa budem snažiť naučiť ich mená, aby som ich 

oslovovala tak, ako sa im to páči. 

 

2. aktivita – Pravidlá skupiny (podľa Ivanovej, Kopinovej, 2006) 

Cieľ:    vedieť identifikovať pravidlá, ktoré sú potrebné pre to, aby sme 

vychádzali s druhými ľuďmi; dohodnúť sa na dodržiavaní navrhnutých pravidiel a sankcií 

Trvanie:   20 minút 

Pomôcky:   výkres s nakreslenou rukou, fixky, temperové farby  

Metodický postup: 

 Motivácia: Spomínate si na situáciu, kedy sa k vám niekto správal zle a pri tom ste 

si povedali, že vy by ste sa tak určite nesprávali? Zažili ste niečo podobné aj s vašimi 

spolužiakmi? Ako by sa dalo predísť takému správaniu? (Vychovávateľka vedie rozhovor 

smerom k tomu, že je vhodné vytýčiť si pravidlá, ktoré budú všetci dodržiavať.) 

V nasledujúcej aktivite porozmýšľame nad takými pravidlami.  

 Realizácia: Vychovávateľka s deťmi bude diskutovať o rôznych pravidlách, ktoré 

by mali v skupine platiť, aby boli všetci spokojní a nevznikali konflikty. Deti majú za 

úlohu najskôr každý sám popremýšľať a následne predkladať svoje návrhy, ako by chceli 

a nechceli, aby sa k nim správali spolužiaci a aké iné pravidlá spoločného fungovania 

v triede by chceli. Deti budú hovoriť svoje pravidlá a spoločne o nich budú hlasovať, či sú 

naozaj potrebné. Ak sa väčšina zhodneme, pravidlo sa napíše na pripravený papier 



 
 

s nakreslenou rukou. Po spísaní pravidiel sa deti vzájomne zhodnú, že vypísané pravidlá sú 

prijateľné pre každého z nich. Taktiež žiaci navrhnú, aké sankcie budú musieť splniť, ak 

niekto nedodrží pravidlá. Ako súhlas, že by pravidlá a sankcie mohli pomôcť k lepším 

vzťahom v triede, každé dieťa potvrdí ich dodržiavanie svojim odtlačkom prsta.  

 Reflexia: Bolo ťažké vymyslieť tieto pravidlá a sankcie? Dodržiavali ste všetky 

pravidlá, ktoré sme spolu spísali? Ste naozaj odhodlaní dodržiavať tieto pravidlá a sankcie? 

Na čo myslíte, že bude dobré dodržiavať ich?  

Zhodnotenie priebehu: Po predchádzajúcej aktivite sme sa s  deťmi premiestnili do lavíc v 

kruhu, kde sme diskutovali o pravidlách. Pri úvodnej motivácii deti vedeli identifikovať 

situácie, kedy sa k nim niekto správal zle. Aj napriek mojej snahe to skĺzlo skôr do 

žalovania na jednotlivých spolužiakov alebo kamarátov, ktorý deťom urobili niečo zlé. 

Občas to zašlo skôr do fyzických krívd, keď napríklad Samirka začala rozprávať o svojej 

jazve na bruchu. V takých chvíľach som sa pokúšala viesť žiakov späť ku téme. Deti boli 

zaujaté týmto rozhovorom a predbiehali sa, aby každý povedal nejakú krivdu, ktorá sa mu 

stala. Avšak, keď som sa spýtala, či by sa žiaci takto tiež správali, väčšinou odpovedali, že 

by sa správali rovnako, aby sa odplatili. Preto nastal  problém, keď sme prešli k návrhom 

pravidiel. Žiaci nevedeli povedať žiadne pravidlo, ktoré by malo platiť. Preto som ich 

skúsila naviesť a povedala som pár pravidiel, ktoré by mohli byť vhodné. Postupne im 

začali napadať možnosti a zapájali sa ďalšie deti. Dokonca aj sami neskôr navrhli tie 

pravidlá, ktoré som na začiatku vymenovala. Na pripravený papier spísali dostatok 

pravidiel. Pri navrhovaní sankcií deti začali najskôr menovať fyzické tresty alebo 

poznámku. Skúsila som ich naviesť k menej vážnym sankciám. Nakoniec sme spolu s deťmi 

prijali 4 sankcie – urobiť 10 drepov, povedať vtip, zaspievať pesničku, ospravedlniť sa 

pred celou triedou. Následne všetci žiaci ochotne dali svoj odtlačok prsta na znak súhlasu 

so spísanými pravidlami a s vymenovanými sankciami. Pri dávaní odtlačku som však mala 

pocit, že deti skôr zaujalo samotné robenie odtlačkov a nevnímali celkom ich význam, teda 

to, že tak vyjadrujú súhlas s dodržiavaním pravidiel.  

 

3. aktivita – Pravda a lož (podľa Andrisovej, Michalkovej, 2014) 

Cieľ:    vedieť sa charakterizovať; vzájomne sa spoznať v rámci skupiny  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   písacie potreby, papiere  

Metodický postup: 



 
 

 Motivácia: Poobzerajte sa okolo seba na svojich spolužiakov. Kamarátite sa so 

všetkými v skupine? Máte tu veľa dobrých kamarátov? Čo myslíte, dobre sa medzi sebou 

poznáte? Ak si myslíte, že sa poznáte dobre, môžeme si to overiť v nasledujúcej aktivite, 

v ktorej možno o svojom kamarátovi zistíte aj to, čo ste doteraz nevedeli.  

 Realizácia: Každý žiak na svoj papier napíše 3 vety o sebe, ktoré sú pravdivé 

a jednu, ktorá je lož. Vychovávateľka potom papiere pozbiera a postupne ich bude čítať. 

Deti majú hádať, na ktorého spolužiaka sedí daná charakteristika.  

 Reflexia: Na základe toho, čo ste sa dozvedeli, máte pocit, že pred aktivitou ste 

dostatočne poznali svojich spolužiakov a kamarátov? Dozvedeli ste sa o nejakom 

spolužiakovi niečo, čo vás veľmi prekvapilo? Bolo ťažké o sebe prezradiť toľko vecí?  

Zhodnotenie priebehu: Ešte pred začiatkom aktivity prišiel pre Táničku jej brat. Tánička 

nebola nadšená, že musí odísť a nakoniec sa dohodla s bratom, že zostane dokonca 

stretnutia. Táničkin brat sa pridal k ostatným deťom a hral s nami túto aktivitu. 

Nepredstavovalo to žiadny problém, pretože sa s ostatnými žiakmi pozná. Pri motivačnom 

rozhovore všetky deti tvrdili, že sa medzi sebou naozaj dobre poznajú. Aktivitu prijali 

s nadšením aj napriek tomu, že pri nej museli písať. Pri vymýšľaní viet o sebe mali najskôr 

malé problémy a nevedeli nič vymyslieť. Po uvedení zopár príkladov a krátkom premýšľaní 

všetci vedeli o sebe niečo napísať. Žiaci boli pri písaní disciplinovaní, aj bez upozornení sa 

medzi sebou nerozprávali a ani od seba neopisovali. Žiaci o sebe väčšinou písali iba 

základné veci – koľko majú súrodencov, čo radi robia, aké majú domáce zviera. Pri čítaní 

jednotlivých charakteristík deti väčšinou vykrikovali už po prvých dvoch prečítaných 

vetách a okrem troch spolužiakov vždy uhádli, o koho ide. Svedčí to o tom, že deti sa medzi 

sebou naozaj dobre poznajú. Aj napriek tomu, že sa žiaci dobre poznali a hneď vedeli, 

o ktorom spolužiakovi sú čítané vety, dobre sa zabávali. Hádanie bolo pre nich vhodnou 

aktivitou, a samotné je pre nich motiváciou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha A.2  2. stretnutie - 23. október 2015  

 

4. aktivita – Môj erb (podľa Hupkovej, Kuchárovej, 2007 a Dobeša et al., 2006)  

Cieľ:    spoznávať sa zábavným spôsobom; vedieť identifikovať činnosti, 

v ktorých som dobrý a ľudí aj veci, ktorých mám rád; vedieť identifikovať, čo sa mi nepáči  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   doplňovací hárok - Môj erb, farbičky 

Metodický postup: 

 Motivácia: Máte radi alebo keď ste boli menší, mali ste radi rozprávky, ktoré sa 

odohrávajú v kráľovstve? Čím sa od seba odlišovali kráľovstvá, čo im viselo na hradbách? 

Čo znázorňovali ich erby? Teraz sa každý z vás stane kráľom samého seba a skúsi si 

doplniť erb, ktorý som vám priniesla.   

 Realizácia: Každé dieťa má do svojho doplňovacieho hárku nakresliť činnosti, 

v ktorých je dobré; ľudí a veci, ktoré má rado; niečo, čo sa mu nepáči. Po dokreslení deti 

budú svoje erby prezentovať.  

 Reflexia: Bola pre vás aktivita náročná? Čo bolo na nej najťažšie? Čo sa vám zdalo 

jednoduché, nad čím ste nemuseli veľa premýšľať? Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé 

o vašich spolužiakoch? 

Zhodnotenie priebehu: So žiakmi sme pri tejto aktivite sedeli za lavicami, aby sa im dobre 

kreslilo. Deti hneď na začiatku aktivity zaujal erb, ktorý som im dala, boli zvedavé, či 

doňho môžu kresliť a či si ho môžu vyfarbiť. Po zadaní pokynov na kreslenie tri dievčatá, 

Karolínka, Lucka a Lívijka, ktoré sedeli vedľa seba chceli radšej písať, preto som im to 

dovolila. Pri tretej úlohe však Lívijka sama povedala, že už bude radšej kresliť. Pri plnení 

pokynov deti nemali problém, každý sa potichu venoval kresleniu. Tomáško často chodil za 

mnou a uisťoval sa, či bude musieť prezentovať všetko, čo tam má nakreslené, lebo sa bál, 

že by sa mu ostatní smiali. Vždy som mu povedala, že čítanie bude dobrovoľné. Pri 

prezentovaní svojich erbov každé dieťa ochotne popísalo svoj erb. Nakoniec aj Tomáško 

prezentoval všetky tri časti erbu, aj keď zrejme nakoniec zmenil to, čo chcel pôvodne 

nakresliť. V prvej časti erbu neboli s pochopením žiadne problémy. V druhej časti takisto, 

ale postrehla som, že okrem ľudí, ktoré deti mali radi, sa veľmi často opakovala odpoveď, 

že majú radi darčeky. Pri tretej časti erbu, sa viackrát v odpovediach vyskytlo nejaké jedlo, 

ktoré deti nemali radi. Pri prezentovaní žiaci aj obšírnejšie diskutovali a rozprávali 

o svojich erboch. Kvôli nedostatku času, ktorý som mala k dispozícii som ich niekedy 



 
 

musela súriť. Pri prezentovaní erbov som chcela, aby sme zostali sedieť v kruhu a tak 

prezentovali. Žiaci však boli iniciatívni a chceli jednotlivo chodiť pred tabuľu prezentovať 

pred všetkých, preto som upustila z nárokov. V aktivite deti naozaj premýšľali o sebe, 

keďže každé dieťa odprezentovalo úplne vyplnený erb a dostatočne ho popísalo.   

 

Doplňovací hárok – Môj erb  

 

 



 
 

5. aktivita – Šváb a motýľ (podľa Hupkovej, Kuchárovej, 2006) 

Cieľ:    uvedomiť si a vedieť identifikovať svoje kladné a záporné vlastnosti; 

uvedomiť si, že na odstránení záporných vlastností je treba pracovať 

Trvanie:   20 minút   

Pomôcky:   doplňovací - hárok šváb, doplňovací hárok - motýľ, písacie potreby  

Metodický postup:  

 Motivácia: Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, v čom je dobrý motýľ alebo v čom je 

zlý šváb? Skúsme si to spoločne povedať. V čom alebo prečo je dobrý motýľ? A v čom 

alebo prečo je zlý šváb? Teraz skúsite takýmto spôsobom porozmýšľať nad sebou.  

 Realizácia: Každé dieťa si do svojho doplňovacieho hárku Motýľ napíše štyri svoje 

dobré vlastnosti a do doplňovacieho hárku Šváb si napíše dve záporné vlastnosti. Po 

spísaní vlastností nasleduje ich prezentovanie. Začína sa otázkou, ako sa asi cíti motýľ (... 

slobodne, povznesene, sympaticky,...). Následne deti budú čítať svoje dobré vlastnosti 

a vychovávateľka potom zisťuje, či sa deti tiež cítia ako motýľ, keď sa správajú podľa 

vymenovaných vlastností. Potom nasleduje otázka, ako sa približne cíti šváb (... zlý, nikto 

ho nemá rád, škodí ľuďom, ...). Žiaci prečítajú svoje záporné vlastnosti. Vychovávateľka 

zisťuje, či sa žiaci cítia ako šváb, keď sa správajú podľa svojich negatívnych vlastností. 

V diskusii má vychovávateľka viesť deti k záveru, že na odstránení negatívnych vlastností 

treba pracovať. Vychovávateľka vyzve deti, aby tie, ktoré sa chcú zbaviť aspoň niektorej 

z napísaných zlých vlastností, položili hárok Švába na zem a pošliapali po ňom a pre 

začiatok aspoň na papieri zašliapali a zničili svoje negatívne vlastnosti.   

 Reflexia: Bolo náročné napísať toľko pozitívnych a negatívnych vlastností? Ktoré 

vlastnosti bolo ľahšie napísať? Premysleli ste si vďaka tejto aktivite, že chcete niečo na 

sebe zmeniť a usilovať sa na odstránení negatívnych vlastností? 

Zhodnotenie priebehu: Deti aktivitu najskôr prijali dobre, aj napriek tomu, že mali ísť 

písať, pretože papiere boli oživené obrázkom motýľa a švába. Po zadaní pokynov sa Lucka 

spýtala, čo sú to vlastnosti. Niektorí spolužiaci pripomenuli, že to preberali na nejakom 

predmete, avšak vysvetliť jej to nevedeli. Preto som sa jej pokúsila v krátkosti vysvetliť, čo 

je to a povedala som zopár príkladov. Pri kreslení sa deti občas sťažovali, že nevedia 

vymyslieť žiadne svoje vlastnosti. Deti sa aj tak snažili premýšľať a všetci okrem Filipka 

vypísali všetky vlastnosti. Jemu jedna dobrá vlastnosť chýbala a preto som sa ho pokúsila 

pri prezentovaní povzbudiť a naviesť ho, aby našiel aj svoju štvrtú dobrú vlastnosť. Pri 

prezentovaní žiaci opäť chceli ísť radšej postupne pred tabuľu, ako pri prvej aktivite. 

Dobré vlastnosti, ktoré žiaci uvádzali boli častokrát veľmi všeobecné, ako napríklad ,,som 



 
 

milý,“ ,,som super.“ Preto som deti pri prezentovaní pobádala, aby vlastnosti viac 

konkretizovali a aj v dôsledku toho sa aj čas aktivity predĺžil. Medzi zlými vlastnosťami sa 

u niektorých detí objavili situácie a vlastnosti spojené s druhými, ktoré danému dieťaťu 

ubližujú. Napríklad: ,,Ostatní sa mi posmievajú kvôli môjmu priezvisku.“ Snažila som sa 

deťom vysvetliť, aký je rozdiel medzi tým, čo uvádzali a medzi zlými vlastnosťami. Myslím, 

že to nepochopili, pretože v druhej polovici aktivity už neboli sústredené a čoraz viac sa 

medzi sebou bavili. Žiaci taktiež nedospeli k záveru, že zlé vlastnosti sa pri veľkej snahe 

dajú odstrániť. Bolo to do istej miery spôsobené aj tým, že v zlých vlastnostiach uviedli to, 

čo im prekáža na druhých. Aktivita úplne nesplnila svoj účel. Bolo by potrebné viac sa 

venovať tejto oblasti, na čo som však kvôli obmedzeniu času nemala príležitosť.  

 

Doplňovací hárok – šváb a doplňovací hárok – motýľ  
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6. aktivita – Dobíjanie baterky (podľa Dobeša et al., 2006) 

Cieľ:    napísať pozitívnu spätnú väzbu spolužiakovi a oceniť ho; 

prostredníctvom poskytnutého ocenenia posilniť sebavedomie žiaka  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   papiere, lepiaca páska, nožnice, písacie potreby 

Metodický postup: 

 Motivácia: Čo urobíte, keď vám zrazu prestane fungovať ovládač od televízie, 

hodinky alebo ovládacie auto? (Vychovávateľka vedie rozhovor tak, aby sa deti 

dopracovali k odpovedi, že vtedy treba vymeniť baterky.) A čo sa stane, ak ,,prestane 

fungovať“ vy, nedarí sa vám, máte zlú náladu, nič vás nebaví? Dajú sa vymeniť baterky? 

Aj keď je to u človeka nemožné, skúsime si aspoň na papieri vyrobiť takú baterku, ktorá 

by nám mohla pomôcť.  

 Realizácia: Každé dieťa si na svoj papier nakreslí veľkú batériu a tieto papiere si 

žiaci vzájomne prilepia na chrbát. Deti dostanú priestor, aby sa prechádzali medzi sebou 

a do bateriek svojich spolužiakov vpisovali, čo si na nich cenia, čo sa im na nich páči. 

Potom budú mať deti čas, aby si prečítali, čo majú napísané v svojej baterke. 

Vychovávateľka pripomenie možnosť odložiť si svoju baterku a prečítať si ju vždy, keď 

niekto bude potrebovať dobiť baterky – potešiť sa a povzbudiť.  

 Reflexia: Bola to náročná aktivita? Čo bolo náročné? Koľkých spolužiakov ste 

stihli oceniť? Čo sa vám na aktivite páčilo najviac? Našli ste si v baterke nejaké ocenenie, 

ktoré vás prekvapilo, či už v dobrom alebo zlom zmysle? 

Zhodnotenie priebehu: Deti boli na začiatku aktivity, keď som rozdala čisté papiere trochu 

znechutené, že budú písať. Potešilo ich však, keď som im vysvetlila, že nepôjde o klasické 

písanie, ale oceňovanie svojich kamarátov pri prechádzaní sa. Žiaci sa pri prechádzaní 

a vpisovaní do papierov spolužiakov na nič nepýtali, každý vedel, čo chce napísať. Bolo to 

trochu prekvapujúce, keď v predchádzajúcej aktivite mali občas problém vymyslieť niečo 

podobné v súvislosti so sebou. Žiaci sú zvyknutí viac oceňovať druhých a hľadať pozitívne 

a negatívne vlastnosti na ostatných, než na sebe. Pri vzájomnom prechádzaní medzi 

spolužiakmi sa väčšinou kamaráti zdržiavali blízko seba a preto som sa ich snažila 

povzbudzovať, nech si premyslia aj ocenenie pre spolužiakov, ktorých poznajú menej. 

Niektorí žiaci sa sťažovali, že na spolužiakoch opačného pohlavia nevedia nájsť žiadne 

pozitíva. Počas prechádzania vládol ruch, žiaci sa snažili povpisovať čo najviac vecí, 

očividne ich bavila aktivita, v ktorej sa kontaktujú so spolužiakmi a nerobia iba sami za 

seba, čo deti vyjadrili aj v záverečnej reflexii. Pri čítaní ocenení vo vlastných baterkách 



 
 

bola najviac prekvapená Lucka. Čudovala sa, že na nej žiaci dokázali nájsť nejaké 

pozitívne veci. Už som si totiž skôr všimla, že toto dievča má o sebe veľmi zlú mienku 

a veľmi sa podceňuje. Pri čítaní ocenení detí som tiež postrehla, že niektorí chlapci – 

najmä Maťko a Andreasko a niekedy aj Karolínka, komentujú prečítané ocenenia, že to 

vôbec nie je pravda o danom spolužiakovi. Hra aj napriek tomuto nedostatku bola 

prínosná, deti boli zaujaté a  boli veľmi radi, keď si čítali, čo o nich napísali spolužiaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha A.3  3. stretnutie - 6. november 2015  

 

7. aktivita – Balóny pocitov (podľa Horychovej, 2007) 

Cieľ:   vedieť identifikovať a pomenovať svoje pocity; oboznámiť sa 

s prežívaním spolužiakov; charakterizovať situácie, v ktorých sa cítim ako spolužiak   

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   balón pre každé dieťa; fixky, nastrihaný povrázok  

Metodický postup: 

 Motivácia: Máte radi prekvapenia? Pre každého z vás je pripravené malé 

prekvapenie, ktoré sa vám o chvíľku dostane do rúk.  

 Realizácia: Deti majú zatvorené oči a každé z nich dostane balón, ktorý má 

nafúknuť a zaviazať tak, aby nepraskol a dalo sa naň písať. Žiaci si posadajú do kruhu na 

koberec a zatvoria si oči, ak chcú. Vychovávateľka im dá pokyn, aby k sebe nechali prísť 

nejaký pocit, aby si spomenuli na niečo, z čoho sa tešili, z čoho boli smutní alebo čoho sa 

báli. Keď žiaci objavia svoj pocit, otvoria oči a napíšu daný pocit na svoj balón. 

Vychovávateľka deťom povie, aby sa postavili a zahýbali svojim balón, aby si ho 

prehliadli, pohadzovali ním, robili s ním všetko, čo môžu tak, aby sa balón nedotkol zeme. 

Potom si deti majú hádzať balóny medzi sebou, dotýkať sa druhých balónov, všetko jemne, 

aby balóny nepraskli a nedotkli sa zeme. Vychovávateľka hru zastaví, keď každé z detí 

bude držať nejaký balón. Potom žiaci utvoria kruh. Postupne každé z detí prečíta pocit, 

ktorý je napísaný na balóne, ktorý drží a povie, kedy sa tak cíti ono, ako sa to uňho 

prejavovalo. Následne majú deti pohľadať svoj balón rôznym spôsobom – volať naň, 

prechádzať sa a hľadať ho. Svoj balón získajú, iba ak sa s dieťaťom, ktoré ho momentálne 

má, vzájomne dohodnú. Na záver by každé dieťa malo mať svoj pôvodný balón.  

 Reflexia: Dlho ste premýšľali nad tým, čo napíšete na balón? Bolo náročné 

rozmyslieť si, čo prežívate pri pocite, ktorý ste mali na balóne, ktorý ste dostali? Zhodoval 

sa váš pocit s niektorým z pocitov vašich spolužiakov? Aké to bolo, keď ste sa pohrávali 

s pocitmi na balónoch?  

Zhodnotenie priebehu: Pre deti bola veľmi silná motivácia, že dostanú nejaké prekvapenie, 

ktoré si budú môcť nechať. Preto boli disciplinované, keď som rozdávala balóny a každý 

žiak mal celý čas rozdávania ruky za chrbtom a zatvorené oči a nepodvádzal. Pri písaní 

pocitov na balóny bolo veľa detí sklamaných, pretože im naň nechceli písať fixky, ale 

spolužiaci, ktorí mali iné fixky, im ochotne požičali. Karolínka sa už pri písaní pýtala, či 



 
 

môže povedať, kedy zažila pocit, ktorý napísala na balón. Pridali sa aj ostatní spolužiaci, 

tak najskôr rozprávali o tom, kedy dané pocity zažili. Bola som prekvapená, že väčšina detí 

napísala, že sa niečoho bála – buď to bol strach o život alebo strach v tme. Možno to bolo 

z toho dôvodu, že pri hovorení inštrukcie, aby si deti predstavili nejakú situáciu a pocit 

v nej, ako príklad som posledný spomenula práve strach, čo deťom zrejme najviac 

zarezonovalo v pamäti. Pozitívny pocit napísal na balón iba Riško. Niektoré deti mali na 

balónoch napísané celé vety, aj napriek tomu, že pri pokynoch som vysvetlila a prosila ich, 

aby sa pokúsili napísať iba konkrétny pocit. Adamko chcel na balón kresliť a tento nápad 

sa páčil aj deťom, ktoré mali pocit už napísaný. Preto sme sa vzájomne dohodli, že po 

odprezentovaní napísaných pocitov si môžu na balón niečo dokresliť. Pri pohadzovaní 

balónov medzi sebou nastal dosť veľký rozruch a deti sa veľmi začali blázniť a bolo ich 

náročné utíšiť. Keď mali deti identifikovať situácie, v ktorých sa cítili ako ich spolužiak, 

tak s tým nemali problém, čo bolo ale najmä kvôli tomu, že väčšinou mali na balónoch 

napísané rovnaký pocit.   

 

8. aktivita – Pocity z kruhu (podľa Šefránkovej et al., 2013)  

Cieľ:   vedieť vyjadriť pocity, ktoré aktuálne prežívam v danej situácii; 

prostredníctvom aktivity si uvedomiť negatíva vyčleňovania a potrebu prijatia skupinou  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   žiadne 

Metodický postup: 

 Motivácia: Cítite sa pri všetkých ľuďoch rovnako? Pri kom sa cítite dobre a pri kom 

zle? Teraz sa zahráte možno práve aj na takých ľudí, ktorých ste spomínali. 

 Realizácia: Vychovávateľka zo žiakov vyberie jedného dobrovoľníka. Ostatných 

žiakov rozdelí na dve rovnako početné skupiny a každá skupina vytvorí kruh. Každý kruh 

stojí na jednom konci miestnosti. Deti, ktoré stoja v prvom kruhu sa pevne pochytajú za 

ruky, sklonia hlavy a budú dávať najavo nezáujem a ignorovanie. Deti stojace v druhom 

kruhu budú voľne pri sebe, pozerajú von z kruhu, udržiavajú očný kontakt a dávajú najavo 

otvorenosť a prijatie. Dobrovoľník sa najskôr poprechádza okolo kruhu ignorovania 

a potom okolo druhého kruhu. Má pri tom vnímať, aké má pocity, čo prežíva. Ako 

dobrovoľníci sa môžu vystriedať viacerí žiaci.   

 Reflexia: Ako ste sa cítili pri kruhu, ktorý vás ignoroval? Ako ste sa cítili pri kruhu, 

ktorý k vám bol otvorený? Páčilo sa vám niečo na kruhu ignorovania? Nepáčilo sa vám 

niečo na kruhu otvorenosti? Čo ste mali chuť urobiť vo chvíli, keď ste sa prechádzali popri 



 
 

kruhoch? Aké to bolo ignorovať spolužiaka? Aké to bolo, byť otvorený a udržiavať očný 

kontakt so spolužiakom? Chceli ste urobiť niečo špeciálne (niečo povedať alebo urobiť), 

keď ste tvorili kruh a spolužiak sa prechádzal okolo?  

Zhodnotenie priebehu: Deti boli na začiatku aktivity motivované práve preto, lebo sa 

dozvedeli, že majú ísť niečo hrať všetci spoločne.  Pri výbere dobrovoľníka sa hlásili skoro 

všetky deti a predbiehali sa a presviedčali, aby som vybrala práve ich. Preto som zvolila 

vypočítavanku, aby bol výber spravodlivý. S takouto možnosťou súhlasili aj deti 

a neprotestovali, keď výber padol na Maťka. Keď bol za dverami a ostatným žiakom som 

dávala inštrukcie, Maťko bol nedočkavý a každú chvíľu sa pýtal, či môže vojsť. Všetky deti 

sa k svojej úlohe postavili zodpovedne a počas hry naozaj nerozprávali a dodržiavali 

všetko, čo mali. Ako dobrovoľníci, ktorí išli za dvere sa vystriedali viacerí žiaci. Keď sa 

deti prechádzali popri kruhoch, tak som im pokladala rôzne otázky, aby si všimli viacero 

vecí. Po ukončení hry zavládol rozruch a deti si naraz začali hovoriť zážitky z aktivity, 

preto som im chvíľku nechala priestor, ale snažila som sa ich utíšiť a prešli sme k diskusii. 

Niektorí opisovali, že sa cítili pri oboch kruhoch divne, pretože stále chodili dookola. Iní 

hovorili,  že pri odmietavom kruhu sa cítili zle, pretože ich všetci ignorovali, ako by to boli 

iba nejaké sochy, neživí ľudia. Vyhlásili, že mali chuť ich nejako prebrať, zatriasť nimi, 

aby ožili. O kruhu, ktorý žiakov prijímal deti väčšinou povedali, že sa cítili príjemne, lebo 

sa na nich všetci usmievali a boli veselí. O tomto kruhu povedali, že by doňho najradšej 

prišli a patrili tam. Deti, ktoré tvorili kruh povedali, že v odmietavom kruhu sa necítili 

dobre, bolo to pre nich nepríjemné. Deti z kruhu, ktorý spolužiakov prijímal povedali, že sa 

cítili dobre, že takí sú aj naozaj, takže to bolo pre nich prirodzené. Tomáško povedal, že on 

sa každý deň cíti, ako keby bol pri odmietavom kruhu, lebo všetci sú k nemu odmeraní.  

 

9. aktivita – Maľovaný pocit z hudby (podľa Šimanovského, 2011) 

Cieľ:    vnímať hudbu a maľovaním vyjadriť pocity z nej; prostredníctvom 

aktivity si uvedomiť, že pocity sa dajú zmeniť  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   hudobná ukážka (napríklad F. Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci 

svätojánskej); pastelky; papiere  

Metodický postup: 

 Motivácia: Pani učiteľka mi povedala, že veľmi radi kreslíte, je to pravda? A čo 

hudba, máte ju radi? Čo by ste povedali, keby sme vyskúšali tieto dve obľúbené činnosti 

v nasledujúcej aktivite postupne spojiť dokopy? 



 
 

 Realizácia: Žiaci budú sedieť v laviciach a každý bude mať pred sebou papier a 

pastelky. Najskôr budú mať žiaci chvíľku čas, aby abstraktne nakreslili, aké majú v danej 

chvíli pocity. Potom vychovávateľka pustí hudobnú ukážku, počas ktorej budú mať 

abstraktne maľovať, aké majú pri danej hudbe pocity. Kresba, vzniknutá pri hudbe by mala 

byť vyváženejšia, harmonickejšia, s prirodzenejšie spojenými prvkami.  

 Reflexia: Aké ste mali pocity, keď nehrala hudba a aké, keď hrala hudobná ukážka? 

Kedy sa vám maľovalo lepšie? Ktorá kresba sa vám páči viac? Aký rozdiel je medzi 

vašimi dvoma kresbami? Mali ste lepšie pocity, keď hrala hudba? Pustíte si niekedy hudbu, 

aby ste sa rozveselili?  

 Zhodnotenie priebehu: Pokiaľ ide o motiváciu pri tejto aktivite, bola veľmi silná, keďže 

žiaci radi kreslia a tiež majú radi hudbu. Pri kreslení bez hudby žiaci celkom nerozumeli, 

čo majú kresliť. Veľa z detí malo tendenciu kresliť nejaké konkrétne obrázky. Skúsila som 

im vysvetliť, že v tejto hre ide o maľovanie pocitov iba nejakými ťahmi a farbami tak, ako 

to práve cítia a chcú. Dala som im príklad, že môže ísť o čiary, kruhy, vlnovky, čarbanice 

a podobné. Veľa detí kreslilo machule iba rovnými alebo krúživými pohybmi. Lívijka 

kreslila konkrétnu kresbu a Tánička vyjadrila pocit ako prepracovanejšieho smajlíka. 

V prvej časti aktivity sa deti medzi sebou rozprávali, čo pôsobilo rušivo. Pri druhej časti 

hry, keď hrala hudba, som zdôrazňovala, aby boli ticho, aby hudbu mohli počuť. Väčšinou 

poslúchli, aj keď som ich párkrát musela upozorniť. Kresby vzniknuté pri hudbe do istej 

miery zodpovedali predchádzajúcim, aj keď niektoré prvky sa tam zmenili. Väčšina detí 

v diskusii priznala, že sa im viac páči obrázok, ktorý vznikol pri hudbe a tiež povedali, že 

pri hudbe sa im lepšie kreslilo. Tiež som si počas kreslenia všimla, že hudba ich posmelila 

vo vyjadrovaní, pretože keď mali kresliť bez hudby, nesmelo kreslili sem-tam čiaru na 

papier a obzerali sa, ako by sa báli, či budú mať kresbu správne urobenú. Prekvapujúce 

však pre mňa bolo, že hudbu aj napriek tvrdeniam, že sa deťom pri nej kreslilo lepšie, 

opisovali ako nudnú.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha A.4   4. stretnutie - 13. november 2015 

 

10. aktivita – Strach ma nevyľaká (vlastný návrh)  

Cieľ:   prostredníctvom aktivity si uvedomiť, že pocity nie sú trvalé a dajú 

sa zmeniť; vedieť identifikovať, kedy cítim strach; vedieť identifikovať, čo mi pomôže 

prekonať strach  

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   papiere, pastelky  

Metodický postup: 

 Motivácia: Spomínate si, že na predchádzajúcom stretnutí ste viacerí z vás na balón 

napísali, že sa niečoho bojíte? Preto by sme sa spoločne v nasledujúcej aktivite mohli 

popasovať s vašim strachom.   

 Realizácia: Každý žiak má papier a jeho úlohou bude premyslieť si, čoho sa najviac 

bojí a následne to nakresliť na papier. Po kreslení bude nasledovať prezentácia obrázkov, 

keď každé dieťa popíše, čo nakreslilo, charakterizuje, čo mu pomohlo alebo aj v iných 

situáciách pomáha prekonať strach a následne pokrčí obrázok, kde je znázornený strach 

a odhodí ho na kopu, čo symbolizuje zbavenie sa strachu, víťazstvo nad ním. Takýmto 

spôsobom sa vystrieda každé dieťa.  

 Reflexia: Napadlo vám veľa situácií, ktoré vo vás vyvolávajú strach? Ľahko 

prekonáte svoj strach? Našli ste viac techník, ako ste prekonali alebo prekonávate svoj 

strach? Povedali niektorí zo spolužiakov niečo, čo vás inšpirovalo a mohli by ste to využiť 

pri prekonávaní svojho strachu? Ako ste sa cítili, keď ste svoj strach pokrčili a odhodili?  

Zhodnotenie priebehu: Začiatok stretnutia prebehol bez komplikácií, nikto z detí sa 

nesťažoval, že pôjdu spoločne niečo robiť. Po avizovaní, že najskôr pôjdu kresliť, polovica 

chlapcov začala mať námietky, že kresliť nechcú. Naopak, dievčatá sa na kreslenie veľmi 

tešili. Deti boli počas kreslenia pomerne dobre koncentrované a nevyrušovali. Väčšina 

žiakov však kreslila iba jednoduché kresby, bez vymaľovávania. Pri prezentácii svojich 

nakreslených strachov sa deti nehanbili, každý popísal, čoho sa bojí. Tie deti, ktoré na 

predchádzajúcom stretnutí písali na balón o strachu, rovnaký predmet strachu teraz 

vyjadrili kresbou. Pri popisovaní, ako žiaci zvládli svoj strach, zaznievali väčšinou 

jednoduché odpovede ako – zažnem si svetlo (pri strachu z tmy) alebo ujdem (pri strachu 

z medveďa). Veľmi pekne odpovedal Šimonko, ktorý povedal, že začne robiť nejakú inú 

činnosť, aby zmenil myšlienky (pri strachu z obra). Pri prezentovaní a diskusii boli žiaci 



 
 

veľmi neposlušní, neustále sa medzi sebou rozprávali a nepočúvali sa navzájom. Musela 

som ich napomínať, čo však vždy pomohlo iba na chvíľu. Preto sme použili dohodnuté 

sankcie. Na tejto aktivite žiakov najviac zaujala časť, keď mohli svoj strach pokrčiť 

a odhodiť na určené miesto, čo aj sami v reflexii potvrdili. Aktivita bola prínosná v tom, že 

deti skutočne identifikovali svoj strach, niektorí ich našli aj niekoľko. Pri prezentovaní 

zvládania strachu však boli nepozorní, nepočúvali spolužiakov a preto nespoznali ďalšie 

inšpirujúce námety, ako zvládnuť strach.  

 

11. aktivita – Dobrá nálada (podľa Kusého, Stredlovej, 2003)  

Cieľ:   vedieť identifikovať príčinu dobrej nálady, ktorá súvisí so mnou; 

vedieť identifikovať príčinu dobrej nálady, súvisiacu s mojim okolím; uvedomiť si, že 

svoju dobrú náladu možno ovplyvňovať a teda ju zámerne vyvolať  

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   doplňovací hárok – postava, písacie potreby  

Metodický postup: 

 Motivácia: Dnes ráno som si kupovala lístok na autobus a usmiala som sa na 

zamračeného pána šoféra a popriala som mu pekný deň. Najskôr sa zamračil ešte viac, ale 

hneď potom mi úsmev opätoval a povedal, že som ho veľmi milo prekvapila, že sa mu to 

často nestáva a že práve vďaka mne má oveľa krajší deň. Od rána som si na túto príhodu 

spomenula viackrát a mám z toho celý deň veľmi dobrú náladu. Kedy ste naposledy mali 

vy dobrú náladu? Teraz sa skúsite zamyslieť, čo bolo príčinou vašej dobrej nálady.   

 Realizácia: Každé dieťa dostane hárok postavy. Do vnútra postavy má každý 

napísať, vďaka čomu má dobrú náladu a môže to urobiť sám, závisí to od neho samého. 

Okolo postavy deti píšu to, čo im zdvihne náladu a súvisí to s ich okolím, či s inými 

ľuďmi. Deti potom prezentujú, čo napísali do svojich hárkov.  

 Reflexia: Ktoré z príčin dobrej nálady bolo ľahšie napísať - z vonkajšieho 

prostredia alebo príčiny, ktoré ovplyvňujete vy sami? Máte aspoň dve príčiny, ktoré súvisia 

priamo s vami? Závisí teda vaša dobrá nálada iba od vášho okolia? Vedeli by ste zhrnúť, 

ako si sami môžeme navodiť dobrú náladu?  

Zhodnotenie priebehu: Po zreferovaní úvodnej príhody sa deti veľmi rýchlo pridali do 

diskusie a stále sa hlásili, aby aj oni povedali, kedy majú dobrú náladu. Už pri úvodnej 

motivácii si začali skákať do reči, lebo každý chcel povedať svoju príhodu. Keď som 

avizovala, že pôjdu trochu písať, niektorí začali protestovať, ale keď som im ukázala hárok 

s postavou chlapca, do ktorého mali vpisovať, boli ním zaujatí a tešili sa z neho. Rýchlo 



 
 

zmenili názor na aktivitu a pýtali sa, či si budú môcť postavu vymaľovať. Pokúsila som sa 

im vyhovieť a vzájomne sme sa dohodli, že keď budú mať vypísané potrebné príklady, môžu 

si postavu vyfarbiť. Po zadaní pokynov žiaci ihneď začali pracovať, vyzeralo to, že 

rozumeli zadaniu. Davidko dokonca správne preformuloval zadanie a spýtal sa, či som to 

myslela tak, ako to pochopil. Pri prezentovaní svojich postáv v kruhu boli žiaci nedočkaví, 

kedy sa dostane na nich rada a budú môcť hovoriť. Keď sa veľmi aktívne hlásili, 

niekoľkokrát sa stalo, že sa premiestňovali predo mňa, aby som si všimla práve ich. Preto 

som potom deťom dala priestor, nech idú zaradom tak, ako sedia. Deti takéto určené 

poradie rešpektovali.  Ku koncu prezentovania začali vyrušovať a nepočúvať svojich 

spolužiakov a pri diskusii som ich neustále musela napomínať a pripomenúť pravidlá 

a sankcie, ktoré im hrozia a na ktorých sa dohodli. Diskusia pri tejto aktivite sa viedla 

veľmi ťažko, pretože  pri prezentovaní postáv som zistila, že žiakom nebolo úplne jasné, 

ako mali identifikovať vonkajšie a vnútorné príčiny svojej dobrej nálady. Niektorí žiaci – 

Davidko, Tánička, Julka ich identifikovali správne. Veľa žiakov však malo problémy 

identifikovať vnútorné príčiny, kde zaraďovali aj vonkajšie (napríklad: ,,keď dostanem 

darček na narodeniny). Medzi vonkajšie príčiny uvádzali iba príčiny, ktoré súvisia 

s nejakými inými ľuďmi. Preto som sa im snažila vysvetliť rozdiel medzi danými príčinami. 

Bolo to však náročné kvôli zlej disciplíne počas celého stretnutia i kvôli nedostatku času, 

pretože nás čakala ešte jedna aktivita. Aby daná aktivita bola naozaj prínosná, bolo by 

potrebná dlhšia diskusia o vonkajších a vnútorných príčinách dobrej nálady, uvedení 

viacerých príkladov a opätovnom overení, či deti rozumejú vysvetlenému rozdielu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doplňovací hárok – postava  

 

 



 
 

12. aktivita – Mrakodrap (podľa Canfielda, Sicconea, 1998)   

Cieľ:   prostredníctvom aktivity poznať a skúsiť si, aké silné môžu byť 

predstavy; pochopiť, že strach sa dá prekonať pozitívnymi predstavami  

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   príbeh o mrakodrape  

Metodický postup: 

 Motivácia: Zvyčajne predtým, než idem večer spať alebo keď dlho cestujem, 

zavriem oči a do detailu si predstavujem rôzne situácie, niekedy dobré, ale niekedy aj zlé, 

aby som ich vedela lepšie zvládnuť v reálnom svete. Aj vy sa niekedy takto zamyslíte? 

Skúšali ste si niekedy predstavovať veci alebo situácie, ktorých sa bojíte? Poďme si to 

spoločne skúsiť aj teraz.  

 Realizácia: Žiaci budú sedieť pohodlne v kruhu. Môžu si zatvoriť oči, aby sa im 

ľahšie predstavovala situácia, ktorú bude vychovávateľka rozprávať. Vychovávateľka 

najskôr prečíta prvú časť príbehu o mrakodrape. Nasleduje prvá diskusia, v ktorej sa 

vychovávateľka pýta detí, čo cítili v tele, keď boli na okraji terasy. Treba sa zamerať na 

konkrétne fyzické prejavy. Ďalej pokračuje otázkami – Kde bolo vaše telo naozaj? Na čo 

vaše telo vlastne odpovedalo? Kto vytvoril túto predstavu? Kto vytvoril pocity, ktoré sa 

objavili vo vašom tele? Vychovávateľka pripraví žiakov na to, že sa opäť vrátia na 

mrakodrap, ale budú si predstavovať trochu inú situáciu. Žiaci si opäť môžu zatvoriť oči, 

pokiaľ vychovávateľka bude rozprávať druhú časť príbehu o mrakodrape. Po prečítaní 

druhej časti, opäť nasleduje diskusia s otázkami: Pociťovali ste teraz vaše telo rozdielne? 

V čom to bolo iné? Kde bolo vaše telo naozaj? Kto vytvoril vašu predstavu? Kto vytvoril 

vaše pocity, ktoré sa objavili vo vašom tele? 

 Reflexia: Kde bolo vaše telo pri predstavách skutočne? Povedali ste, že vaše pocity 

boli v oboch situáciách rozdielne, čo spôsobilo tento rozdiel? V ktorej situácii ste sa cítili 

lepšie? Zažívate niečo podobné vo svojom živote – keď sa v mysli strašíte zlými 

predstavami alebo si predstavujete niečo dobré? Viete po aktivite povedať, ako by ste 

mohli zvládnuť situácie, z ktorých máte strach ešte predtým, než sa stanú? 

Zhodnotenie priebehu: Pri začiatočnej motivácii nevedeli všetci  žiaci identifikovať, nad 

čím zvyknú premýšľať. Väčšinou hovorili o tom, ako rozmýšľajú nad tým, ako sa budú hrať 

alebo aké darčeky by chceli dostať. Následne som avizovala, že budú počúvať príbeh a živo 

si ho predstavovať. Najskôr som sa však spýtala, či má niekto z nich obrovský strach 

z výšok. Deťom sa začali vybavovať rôzne predstavy, ale nikto nepovedal, že sa výšok 

neúnosne bojí. Maťko začal hovoriť o tom, že on si niekedy predstavuje, že je na 



 
 

mrakodrape. Na to som plynule nadviazala príbehom o mrakodrape. Žiakom veľmi dlho 

trvalo, pokiaľ si našli pohodlnú polohu, niektorí si chceli ľahnúť, tak pobehovali po triede 

a hľadali, na ktorú lavicu môžu ísť. Pri čítaní prvej časti príbehu niektoré deti zhíkli, keď si 

mali predstaviť, že sú na kraji mrakodrapu. Pri prvej diskusii hovorili o strachu, 

o nepríjemných pocitoch v bruchu, dokonca aj o príjemných pocitoch a o tom, ako si 

predstavovali,  že skočili dolu. Adamkovi sa zdalo divné, že to všetko cítil aj keď bol naozaj 

v triede. Pred čítaním druhej časti príbehu opäť deťom dlho trvalo, pokiaľ sa upokojili. 

Počas čítania občas vyrušovali, čo narúšalo podstatu predstavy. Samirka sa hrala 

s fľaškou a  nepočúvala. Pri diskusii sa väčšinou deti zhodli, že druhá predstava bola 

lepšia. Veľmi sa im páčilo, že si mohli zalietať. Karolínka bola rada, že nemusí lietať 

s krídlami, ale ako Superman. Pri záverečnej reflexii už boli deti nezvládnuteľné, Maťko 

a Adamko sa nevedeli dočkať, ako pôjdu na počítače, stále spolužiakov súrili. Žiaci preto 

povedali iba zopár príkladov, kedy sa v predstavách strašia, nechcelo sa im premýšľať.  

 

Príbeh o mrakodrape  

1. časť  

Predstavte si, že stojíte uprostred malej terasy na streche najvyššieho mrakodrapu na svete. 

Táto terasa nemá zábradlie.  

Ako tam stojíte, pozrite sa dolu pod nohy a všimnite si, z čoho je terasa vyrobená. Stojíte 

na mramore, dlaždiciach, betóne, asfalte, dreve, kameňoch alebo na čom vlastne?  

Všimnite si, aké je počasie. Cítite na tvári a na rukách slnko alebo studený vietor?  

Aké zvuky počujete? Možno sú tam hore holuby alebo iné vtáky. Možno počujete 

prelietajúci vrtuľník alebo hluk z ulice hlboko pod sebou.  

Teraz choďte k okraju terasy a postavte sa tak, že sa vaše prsty na nohách priamo dotýkajú 

hrany. Spomeňte si, že na tom okraji nie je žiadne zábradlie.  

Pozrite sa dolu na ulicu, hlboko, hlboko pod vami. 

Keď to urobíte, sledujte pocity v tele a rozhodnete sa, že si ich zapamätáte.  

Teraz sa pomaly, pomaličky vráťte naspäť do stredu terasy.  

Keď prídete do stredu, otvorte oči a vráťte sa do triedy. Vôbec sa neponáhľajte.  

 

2. časť  

Znova sa v predstavách vráťte na mrakodrap, ale teraz si uvedomte, že viete lietať, lebo 

máte na chrbte krídla ako anjel alebo vták. Alebo viete lietať ako Superman alebo máte na 

chrbte tryskový motor.  



 
 

Predstavte si teda, že znova stojíte na terase na streche mrakodrapu, a ste si vedomí, že 

viete lietať, teda sa vám nemôže nič stať.  

Choďte na okraj terasy, tam sa odrazte a leťte. Stále myslite na to, že sa vám nemôže nič 

stať.  

Všimnite si, aké je to, vedieť lietať.  

Ste úplne voľní, môžete prežiť, čokoľvek chcete.  

Zaleťte si niekam, kde by ste práve v tejto chvíli boli naozaj radi.  

Môže to byť vaše obľúbené prázdninové miesto, miesto, kde by ste radi boli, keď chcete 

byť sami alebo nejaké miesto, kde by ste chceli ísť s tým, koho máte naozaj radi. 

Keď tam doletíte, pristaňte a minútu sa radujte z toho, že si tam môžete robiť, čo chcete.  

Za chvíľku vás požiadam, aby ste otvorili oči a vrátili sa naspäť do triedy. Keď budete 

pripravení, otvorte postupne oči a preneste sa späť do triedy. Máte dostatok času.  

(Canfield, Siccone, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha A.5   5. stretnutie - 20. november 2015 

 

13. aktivita – Zastaviť, stáť! (podľa Kiselovej, 2015)  

Cieľ:   vedieť ovládať svoje telo a prejavy pocitov zámerným nereagovaním 

na podnety  

Trvanie:   10 minút  

Pomôcky:   žiadne 

Metodický postup: 

 Motivácia: Stalo sa vám niekedy, že ste boli na človeka, ktorý vám je blízky zlý – 

kričali ste naňho, hnevali sa, povedali ste niečo zlé a o chvíľočku vám to bolo ľúto 

a najradšej by ste to vrátili? (Vychovávateľka  môže uviesť vlastný príklad, aby sa deti 

nebáli rozprávať.) Bol to príjemný pocit? Aby sme sa nabudúce takýmto nepríjemným 

pocitom vyhli, nacvičíme si, ako môžeme svoje telo ovládať.  

 Realizácia: Spomedzi žiakov vychovávateľka vyberie štyroch dobrovoľníkov. 

Ostatné deti budú chvíľu postupne napodobňovať nejakú činnosť – čítanie, pranie, jedenie, 

maľovanie, okopávanie, zametanie, tancovanie. Každých 10 – 15 sekúnd dá pokyn: 

,,Všetci skamenejú!“ a žiaci znehybnia ako sochy. Dobrovoľníci budú chodiť pomedzi 

spolužiakov a budú sa snažiť rozosmiať ich alebo prehovoriť, aby sa nejaký spôsobom 

pohli. Nemôžu sa pri tom svojich spolužiakov dotýkať. Skamenení žiaci sa nemôžu nijako 

hýbať, ani prejavovať žiadne emócie. Kto sa pohne, vypadáva z hry. Po pokyne: ,,Všetci 

ožijú!“ žiaci budú napodobňovať ďalšiu činnosť.  

 Reflexia: Čo sa vám na tejto hre páčilo najviac? Čo sa vám na hre vôbec nepáčilo? 

Bolo náročné nehýbať sa a nijako sa neprejavovať? Dokázali ste to napokon všetci? Páčila 

sa vám úloha, keď ste museli prehovárať alebo rozosmievať spolužiakov, ktorí sa nemohli 

hýbať? Dokázali ste to? Čo na vašich spolužiakov zabralo? 

Zhodnotenie priebehu: Pri úvodnej motivácii bolo pre mňa veľmi prekvapujúce, keď deti 

najskôr nepovedali ani jednu situáciu, keď niekomu niečo povedali alebo dokonca urobili 

a bolo im to neskôr ľúto. Uvádzali rôzne príklady, ako sa napríklad niekomu odplatili 

fyzickým ublížením. Následne však povedali, že im to vôbec nebolo ľúto a že by to urobili 

znova. Keď som otázku preformulovala a spýtala sa, či sa niekomu ospravedlnili, za to, čo 

danému človeku urobili, už vedeli uviesť zopár príkladov, ale stále to bolo iba pár detí. Na 

to som nadviazala uvedením hry. Ako dobrovoľníci sa prihlásila väčšina detí, preto som 

použila vypočítavanku, keďže už na minulých stretnutia sa tento postup výberu zdal deťom 



 
 

prijateľný. Deťom sa táto aktivita páčila, dodržiavali pokyny snažili sa nezasmiať. 

Požiadali ma, aby sme pravidlá hry pozmenili a aby sa dobrovoľníci, ktorí majú ostatných 

rozosmievať, striedali. Preto som im vyhovela, aby sa všetci vystriedali ako dobrovoľníci. 

Andreasko bol počas aktivity nedisciplinovaný a aj napriek tomu, že som stále 

pripomínala, že nemôže dôjsť k fyzickému kontaktu, vrazil hlavou Riškovi do nosa a tiež 

kopol do kolena Maťkovi. Deti si zahrali viac kôl tejto aktivity a radi by pokračovali stále, 

čo však nebolo možné, keďže sme mali obmedzený čas na stretnutie. Deti sa v reflexii 

vyjadrili, že aktivita sa im páčila, že bolo náročné niekoho rozosmiať a tiež všetci priznali, 

že aspoň raz sa nechali rozosmiať. Ako taktiku, ktorou sa žiaci snažili ostatných rozosmiať, 

väčšinou zvolili rôzne grimasy a pohyby alebo strašenie. Avšak, zopár detí sa snažilo 

ostatných rozosmiať aj rozprávaním vtipov alebo smiešnych vecí.  

 

14. aktivita – Zapichnutý špendlík  (vlastný návrh) 

Cieľ:   charakterizovať situácie, v ktorých sa hnevám a popísať, ako v nich 

reagujem; vedieť rozpoznať správnu reakciu pri hneve; prostredníctvom aktivity pochopiť, 

že hnev človeka zraňuje   

Trvanie:   20 minút 

Pomôcky:   špendlíky, čistý papier  

Metodický postup: 

 Motivácia: Skúste mi povedať, k akej veci by ste prirovnali hnev, čo vám ako prvé 

napadne? Potom vám aj ja poviem, k čomu ho prirovnávam. Mne hnev pripomína maličký 

špendlík. V nasledujúcej aktivite vám ukážem prečo.  

 Realizácia: Deti dostanú za úlohu premyslieť si, či ich niekedy niekto alebo niečo 

nahnevalo a oni reagovali nesprávne. Postupne budú prichádzať dopredu, kde bude 

vychovávateľka držať napnutý papier. Každé dieťa odprezentuje, čo si premyslelo 

a následne zapichne špendlík do papiera. Potom si deti budú mať premyslieť, ako inak, 

správne, by mohli v danej situácii reagovať. Opäť budú postupne prichádzať dopredu, 

odprezentujú správnu reakciu a môžu vytiahnuť jeden špendlík z papiera.  

 Reflexia: Napadlo vám veľa situácii, keď ste sa hnevali? Bola vaša reakcia 

správna? Bolo ťažké vymyslieť, ako by sa dalo v danej situácii reagovať správne? A čo ten 

papier, ktorý nám zostal, vidíte na ňom tie diery? Aj hnev, presne tak, ako špendlík, 

zanecháva na človeku rany. Je však vidieť rany z hnevu tak, ako to vidíme na papieri?  

Zhodnotenie priebehu: Prvá časť motivácie žiakov nezaujala. Hnev nevedeli k ničomu 

prirovnať a ani po mojej pomoci neboli ochotní pouvažovať nad tým, čo im hnev 



 
 

pripomína. Druhá časť motivácie, keď som hnev prirovnala k špendlíku, na deti zapôsobila 

a boli zvedavé, prečo by mal byť hnev ako špendlík a dožadovali sa vysvetlenia. Po zadaní 

pokynov zavládol chaos, deti sa predbiehali, kto pôjde prvý. Preto som rozhodla, že deti sa 

budú vyjadrovať postupne podľa toho, ako sedia, keďže už predtým som sa presvedčila, že 

takéto riešenie rešpektujú. Počas aktivity deti hovorili rôzne príklady, ako reagovali, keď 

ich niekto alebo niečo nahnevalo. Podobne, ako v predchádzajúcej aktivite, nevideli na 

svojich reakciách nič zlé, dokonca sa smiali, keď niekto povedal, že niekoho kopol, či 

opľul. Pri tom, keď deti hovorili svoje príklady, väčšina spolužiakov nedávala pozor a žiaci 

sa medzi sebou rozprávali. Bolo veľmi rušivé, keď som musela prezentujúceho žiaka aj 

viackrát prerušiť, aby som upozornila ostatných. Preto sme sa so žiakmi dohodli na použití 

dohodnutých sankcií – každý, kto vyrušoval, musel urobiť 10 drepov. Niektorí žiaci – 

Adamko, Karolínka a Tánička chceli povedať aj viacero príkladov, kedy sa hnevali. Keď 

mali žiaci charakterizovať, ako vhodne by reagovali pri tom, keď sa hnevali, nevedeli 

povedať nijaké riešenia, keďže svoje riešenia považovali za primerané. Preto som im 

musela veľmi pomáhať, aby vedeli povedať aspoň niekoľko riešení. V reflexii deti nevedeli 

prísť na to, čo značia diery v papieri. Neporozumeli ani po vysvetlení. Sami totiž povedali, 

že psychické ublíženie, či fyzickú odplatu nepovažujú ako ublíženie. Vyjadrili sa, že také 

veci im neprekážajú. Po ukončení aktivity sa nezdalo, že, deti rozumeli, že hnev dokáže 

zraňovať.  

 

15. aktivita – Upokoj sa! (podľa Jeřábkovej, 2007 a Kovalčíkovej, 2012) 

Cieľ:   identifikovať vlastné stratégie zvládania hnevu; oboznámiť sa 

s ďalšími stratégiami zvládania hnevu; vyskúšať si vybrané stratégie  

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   staré noviny, nepotrebné papiere, pastelky/fixky  

Metodický postup: 

 Motivácia: V predchádzajúcej aktivite ste povedali, ako by ste mali správne 

reagovať pri hneve. Ide to však ľahko, reagovať správne, keď ste nahnevaní? Poďme si 

vyskúšať, čo vám môže uľahčiť, aby ste správne reagovali a veľa sa nehnevali.  

 Realizácia: Prvá stratégia, ktorú s deťmi vychovávateľka vyskúša bude správne 

dýchanie. Deti budú rovno stáť. Nadýchnu sa a oboma rukami si občiahnu brucho. Majú 

dýchať zhlboka do brucha tak, aby sa im pri nádychu odďaľovali ruky od seba. Ďalšia 

stratégia bude krčenie a hádzanie novín na vopred určené miesto. Deti si tiež vyskúšajú 

trhanie novín. Dve deti držia hárok novín každé z jednej strany. Tretie dieťa si predstaví 



 
 

situáciu, kedy sa hnevá a následne udrie do novín. Tiež si žiaci môžu zobrať hárok novín, 

predstaviť si, čo ich hnevá a hárok roztrhať. Následne majú deti identifikovať prípadné 

ďalšie svoje techniky, ktoré im pomáhajú zmierniť hnev.  

 Reflexia: Poznali ste niektoré z techník, ktoré sme si vyskúšali, alebo ktoré 

povedali vaši spolužiaci? Čo ste cítili, keď ste skúšali jednotlivé techniky? Pocítili ste pri 

niektorej technike, že hnev, na ktorý ste predtým mysleli, od vás odchádza? Ktorá 

z techník sa vám zdá byť pre vás najúčinnejšia? 

Zhodnotenie priebehu: Deti sa už v úvodnej motivácii priznali, že väčšinou ani 

nepremýšľajú, čo by mali alebo nemali urobiť, keď sa na niekoho nahnevajú a urobia to, 

čo im prvé napadne. Povedali, že sa im to zdá byť divné a že si nevedia predstaviť, že by 

takto najskôr premýšľali. Taktiež nevideli dôvod, prečo by to tak mali praktizovať. Pri 

otázke, čo by mohli robiť, keď sa na niekoho veľmi hnevajú a nechcú mu ublížiť, uviedli iba 

to, že by si vybili zlosť násilím, teda že by najradšej do niečoho udierali. Po krátkom 

rozhovore som prešla ku konkrétnym stratégiám a ich nacvičovaniu s deťmi. Najskôr si 

deti vyskúšali správne dýchanie, čo bola najpokojnejšia stratégia. Zdalo sa im vtipné, keď 

sa pozorovali a videli, ako sa im vzďaľujú ruky od seba, keď dýchajú. Aj napriek tomu však 

povedali, že táto technika by im pri hneve určite nepomohla. Potom si žiaci vyskúšali 

pokrčiť noviny a odhodiť čo najďalej, vopred dohodnutým smerom. Najskôr zavládol 

chaos, keď deti neposlúchli, že majú hádať skrčené noviny na vopred dohodnuté miesto. Po 

niekoľkých upozorneniach boli disciplinovanejšie a rešpektovali pokyny. Pri poslednej 

technike trhania a ničenia novín, boli deti najviac zaujaté, nechceli prestať a noviny boli 

všade naokolo. Niektoré deti sa priznali, že si predstavujú, že je to ich kamarát, ktorý ich 

nahneval. Na záver aktivity deti rešpektovali, že po sebe všetko musia upratať. Do určitej 

miery ich v tom podporilo to, že som im ponúkla jednu tašku, ktorá mala slúžiť ako 

smetisko ich hnevu. Pri reflexii všetky deti uviedli ako najlepšiu techniku, ktorá by im 

mohla pomôcť zmierniť hnev, ničenie novín. Tiež uviedli, že im to trochu pomohlo zmierniť 

hnev, ktorý voči niekomu pociťovali a predstavovali si ho.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha A.6   6. stretnutie - 27. november 2015 

 

16. aktivita – Daj mi čiapku! (podľa Sabola, 2006) 

Cieľ:    vedieť sprostredkovať spolužiakovi milý príbeh z vlastného života; 

počúvať spolužiaka a zároveň sa sústrediť na šiltovku  

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   šiltovka pre každú dvojicu  

Metodický postup: 

 Motivácia: Hrávate s kamarátmi niekedy hry, pri ktorých sa musíte dobre sústrediť? 

Aké sú to hry? Poznáte takú hru, pri ktorej má jeden človek za úlohu zobrať druhému 

z hlavy klobúk? My si teraz zahráme podobnú hru, ale trochu si ju sťažíme.  

 Realizácia: Vychovávateľka deti rozdelí do dvojíc. Jeden žiak z dvojice bude mať 

na hlave šiltovku. Druhý z dvojice bude mať za úlohu zobrať kamarátovi šiltovku z hlavy. 

Dvojica má pri hre viesť dialóg, v ktorom sa rozprávajú o milých a pekných príhodách zo 

svojho života. Keď sa žiakovi podarí získať šiltovku, úlohy sa v dvojiciach vymenia.  

 Reflexia: V ktorej situácii ste sa cítili príjemnejšie – keď ste mali na hlave šiltovku 

alebo keď ste mali za úlohu získať šiltovku? Bolo pre vás náročné aj rozprávať aj sa 

sústrediť na šiltovku? Dokázali ste sa sústrediť na šiltovku aj počúvať? Skúste 

prerozprávať príbeh, ktorý vám povedal spolužiak.  

Zhodnotenie priebehu: Pri otázke z motivácie žiaci vedeli povedať mnoho príkladov hier, 

pri ktorých sa musia veľmi sústrediť – ukladanie rúk na seba, tlieskanie dlaňami 

a uhýbanie, neuhnúť pohľadom a iné. Každý zo žiakov chcel niečo povedať, ale hry sa aj 

opakovali, kvôli nepozornosti niektorých detí. Hru s klobúkom deti najskôr nepoznali. Iba 

Maťko a Lucka povedali, že keď boli na svadbe, muži tam hrali túto hru. Potom si aj 

ostatní spomenuli, že školský folklórny súbor na nedeľnom predstavení tiež ukazoval hru 

s klobúkmi, keď si chlapci klobúky posúvajú z hlavy na hlavu. Deti sa preto chceli zahrať 

tú hru, čo videli na predstavení. Tak som žiakov nechala, nech si zahrajú hru tak, ako ju 

poznajú a budú to mať ako nácvik pred tým, než bude hra náročnejšia. Po nácviku 

a zadaní ďalších inštrukcií sa niektoré deti báli, že to sa určite nebude dať zvládnuť, ale 

nechali sa strhnúť ostatnými spolužiakmi. Deti začali hrať, smiali sa, najskôr sa 

nerozprávali k zadanej téme. Niekoľkokrát som ich upozorňovala, aby sa rozprávali podľa 

zadania a aby veľmi nekričali. Ťažko som ich však ukontrolovala, keďže som sa zúčastnila 

hry, pretože Karolínka nemala pár. Deti sa po upozorneniach snažili poslúchnuť a stíšili 



 
 

sa, ale hneď, ako sa začali sústrediť na hru a šiltovku, intenzita hlasitosti sa zvýšila. 

Niekedy žiaci zabudli rozprávať, pretože sa sústredili iba na šiltovku. Chvíľami som ich 

pobádala, o čom by spolužiakom mohli porozprávať. V reflexii deti zhodnotili, že hra bola 

dosť náročná, ale aj napriek tomu sa im páčila. Spomenuli, že niekedy nevedeli, čo majú 

hovoriť a že niekedy na to dokonca zabudli. Bolo však prekvapujúce, že väčšina detí sama 

od seba vedela zreprodukovať príbeh, ktorý im spolužiak povedal, takže hru deti zvládli. 

 

17. aktivita – Môžem, pani vychovávateľka? (podľa Šimovej, Dargovej, 2001, in 

Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy, 2006) 

Cieľ:   vedieť poprosiť; vedieť poprosiť až potom urobiť žiadaný úkon 

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   žiadne  

Metodický postup: 

 Motivácia: Skúste si spomenúť, koľkokrát ste dnes od niekoho niečo chceli 

a koľkokrát z toho ste pri tom povedali ,,prosím.“ Často vám rodičia pripomínajú, aby ste 

poprosili a až potom niečo dostanete? Teraz si to skúsime nacvičiť, aby ste to nabudúce 

vedeli.  

 Realizácia: Vychovávateľka sa postaví za stoličku a žiaci sa postavia na jednu líniu 

približne 10 metrov od nej. Vychovávateľka bude postupne vymenovávať zvieratá alebo 

športovcov, ktorých pohyb budú mať deti znázorniť. Koho meno vychovávateľka povie, 

bude mať urobiť daný úkon. Predtým však dieťa musí povedať: ,,Prosím, pani 

vychovávateľka, môžem?“ Kto sa pomýli a urobí úkon bez opýtania sa, vracia sa späť na 

štartovnú líniu.  

 Reflexia: Bolo pre vás ťažké najskôr sa spýtať, až potom urobiť úkon? Ste zvyknutí 

sa pýtať predtým, ako niečo urobíte alebo požiadate? Mýlili ste sa menej pri konci hry ako 

na začiatku? Prečo je v živote dôležité prosiť?  

Zhodnotenie priebehu: Pri motivácii deti tvrdili, že dnes ani včera od nikoho nič nežiadali. 

Keď som im pripomenula drobnosti, ktoré od druhých chceli, odkedy som v daný deň prišla 

do školy, deti si začali spomínať. Povedali však, že to ani nepovažujú za požiadavku, že je 

to bežné. Preto som sa snažila vysvetliť, že to nie je bežné a že ani splnenie požiadavky nie 

je samozrejmosť, preto je dôležité prosiť. Žiaci si nespomenuli ani na situácie, že by ich 

rodičia chceli, aby najskôr požiadali. Preto som im najskôr povedala svoj príklad 

s rodičmi a potom si aspoň Julka a Tomáško spomenuli, že aj ich rodičia chcú, aby 

hovorili ,,prosím.“ Keď som deťom naznačila, že si zahráme hru, tak sa potešili a po 



 
 

vysvetlení pravidiel povedali, že podobnú hru hrávajú a že ju majú radi. Niektorí žiaci 

nevedeli, o akú hru ide, preto boli nedočkaví, aby sa už hra začala a spomenuli si. Po 

začiatočnej ukážke všetci pochopili, o čo v hre ide. Väčšine žiakov sa nepáčila formulácia 

prosby, preto si ju s mojim súhlasom preformulovali, aby sa im ľahšie pamätala. Pri 

samotnej hre sa najskôr deti zo začiatku mýlili a zabúdali poprosiť. Po niekoľkých kolách 

si už na to dávali pozor. Maťko mal najväčší problém, stále si nemohol zvyknúť na postup, 

pretože bol nedočkavý a nepozorný, lebo tiež chcel byť tam, kde jeho spolužiaci. Pri hre 

sme zvolili menší priestor medzi mnou a deťmi, vzhľadom na možnosti učebne. Nakoniec sa 

aj takáto vzdialenosť ukázala ako postačujúca. V reflexii deti vyjadrili, že zo začiatku bolo 

náročné zapamätať si postup, ale potom si zvykli a už sa im to páčilo. Tiež povedali, že túto 

hru budú hrávať aj sami, pretože sa im páči. Stále však mali problém s pochopením, prečo 

je dôležité prosiť.  

 

18. aktivita – Dokázal som a chcem dokázať (podľa Hupkovej, Kuchárovej, 2006) 

Cieľ:   uvedomiť si a spísať, čo som v živote dosiahol a čo mám; 

charakterizovať ciele, ktoré chcem dosiahnuť a to, čo by som chcel mať  

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   doplňovací hárok – ciele, písacie potreby  

Metodický postup: 

 Motivácia: Mali ste na včera alebo dnes nejaké plány, čo ste chceli urobiť? Splnili 

ste dané plány a boli ste s tým spokojní? V tejto aktivite sa pozrieme na to, ako je to 

s cieľmi, ktoré vás robia šťastnými v celom vašom živote.  

 Realizácia: Každé dieťa vyplní svoj doplňovací hárok. Po vyplnení hárkov žiaci 

budú prezentovať svoje odpovede a diskutovať o nich. V diskusii deti môžu povedať, ako 

sa im podarilo dosiahnuť spísané veci a čo sa chystajú urobiť, aby dosiahli svoj cieľ.   

 Reflexia: Bolo náročné napísať na každé voľné miesto niečo? Na ktorú otázku sa 

vám najťažšie odpovedalo? Zhodovali sa niektoré odpovede s vašimi kamarátmi?  

Zhodnotenie priebehu: V rámci motivácie iba niekoľko detí povedalo, že malo nejaké 

plány, ktoré im však nevyšli, ale tiež povedali, že im to vôbec nevadí. Ostatní boli dosť 

nepozorní, bolo zrejmé, že ich začiatok aktivity nenadchol. Keď som avizovala, že 

v nasledujúcej aktivite budú o svojich plánoch písať, žiaci sa veľmi nepotešili, ale 

niektorým odľahlo, že nebudú musieť kresliť. Jediný Adamko chcel radšej kresliť, preto 

som mu to dovolila, pričom sľúbil, že kresby nakoniec slovne popíše. Po rozdaní hárkov sa 

deti pýtali na pokyny, ktoré im neboli jasné, bolo to pre ostatných rušivé, preto sme 



 
 

vypĺňali hárky postupne. Najskôr som prečítala prvý pokyn, vysvetlila ho a deti následne 

vyplnili prázdne miesto. Keď sme tak prešli všetky pokyny, deti začali postupne 

prezentovať svoje hárky a ako väčšinou sa predbiehali, kto bude čítať ako prvý. Už aj 

ostatní spolužiaci niektorých napomenuli, že pôjdeme postupne, aby nedochádzalo 

k hádkam. Počas písania Andreasko nechcel vyplniť hárok, ani prezentovať pred 

ostatnými, iba mi pošepkal odpovede. Pri  treťom bode sa však rozhodol, že aj on bude 

prezentovať a vrátil sa aj k predchádzajúcim dvom bodom, ktoré vynechal. Odpovede 

žiakov sa vo veľkej väčšine týkali materiálnych vecí a taktiež sa týkali iba jednej témy 

alebo záujmu toho-ktorého dieťaťa – napríklad futbal, Barbie, počítač. Veľa chlapcov a aj 

Samirka v poslednom bode uviedli, že sú spokojní s tým, že niekomu ublížili alebo že 

urobili niekomu napriek. V reflexii deti povedali, že bolo rovnako ťažké vymyslieť všetky 

body, ale niektorí ako Filipko, Tomáško, Lívijka, Julka, Šimonko sa pochválili, že na 

niektoré body vymysleli aj viacero odpovedí. Deti však nevedeli posúdiť zhodné odpovede 

so spolužiakmi, lebo boli veľmi aktívni, keď chceli ísť prezentovať, ale odpovede svojich 

spolužiakov už nepočúvali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Doplňovací hárok – ciele  

MÁM SVOJ CIEĽ 

Zapíš si: 

 

ČO BY SI CHCEL MAŤ A NEMÁŠ?  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

ČO BY SI V ŽIVOTE CHCEL UROBIŤ?  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

ČO BY SI CHCEL MAŤ A MÁŠ?  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

ČO SI V ŽIVOTE UROBIL A SI S TÝM SPOKOJNÝ?  
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



 
 

Príloha A.7   7. stretnutie - 4. december 2015 

 

19. aktivita – Pozitívne okuliare (podľa Hricovej, 2014) 

Cieľ:   vedieť vyjadriť vlastné pocity; z prežitých situácii vedieť zámerne 

vybrať iba pozitívne; prostredníctvom aktivity pochopiť, že je lepšie zameriavať sa na 

pozitívne situácie 

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   maketa okuliarov 

Metodický postup: 

 Motivácia: Povedal vám alebo ste už počuli ako niekto povedal, že človek sa na 

všetko pozerá cez ružové okuliare? (Ak žiaci nebudú frázu poznať, je potrebné ju 

vysvetliť.) Skúšali ste sa niekedy pozerať na svet cez takéto okuliare? Ja tu pre vás jedny 

také čarovné okuliare mám. Kto si ich nasadí, bude všetko vidieť pozitívne. 

 Realizácia: Žiaci budú sedieť v kruhu. Každý si postupne nasadí čarovné okuliare 

a porozpráva, čo pozitívne, milé, dobré, potešujúce zažil v daný alebo predchádzajúci deň 

a ako sa pri tom cítil. 

 Reflexia: Ako ste sa cítili, keď ste rozprávali a počúvali jednotlivé príhody? Aké 

situácie v živote prežívate častejšie – dobré alebo zlé? Ako môžete mať aj po nevydarenom 

dni lepší pocit z neho? (Je potrebné viesť diskusiu tým smerom, že v takej situácii je dobré 

pozitívne zhodnotenie dňa.) 

Zhodnotenie priebehu: Pri úvodnej motivácii sa žiaci čudovali nad frázou o pozeraní sa na 

svet cez ružové okuliare. Musela som im to vysvetliť, ale aj potom sa chlapcom zdalo 

vtipné. Jediná Lucka túto frázu poznala. Žiaci priznali, že takým spôsobom sa na okolie 

ešte nepozerali. Keď chlapci zbadali maketu ružových okuliarov, veľmi sa smiali 

a vyhlásili, že si ich nenasadia. Spolužiaci ich však presvedčili. Žiaci začali rozprávať 

svoje pozitívne vnímanie prežitého tak, ako sedeli v kruhu. Niektoré deti, najmä Andreasko, 

Maťko a Samirka stále pripomínali, že sú to obyčajné papierové okuliare a nič zázračné 

nerobia. Adamko chcel ukázať, že on tomu chápe a vysvetľoval, že ide iba o predstavy. Pri 

rozprávaní si deti vedeli spomenúť iba na zopár  situácie z dňa. Na konci kruhu sa niektoré 

odpovede začali opakovať, keďže deťom sa veľmi nechcelo premýšľať. Párkrát zazneli aj 

také odpovede, že deti ako pozitívne vnímali to, keď niekomu ublížili alebo sa pomstili. 

Keď deti nevedeli charakterizovať nič pozitívne, snažila som sa im pomáhať doplňujúcimi 

otázkami, či príkladmi  – pomoc mame, hra so súrodencom, pekná okolie po ceste domov 



 
 

zo školy a iné. Deti však takéto príklady nevnímali ako pozitíva, ale ako bežnú vec. Ako 

pozitívne vnímali, keď dostali nejaký darček, keď si mohli robiť to, čo chceli alebo keď 

vyhrali počítačovú hru. Adamko, Julka, Karolínka a Tánička chceli povedať viacero 

príkladov, ktoré im napadli, keď rozprávali ich spolužiaci. Pri reflexii sa deti vyjadrili, že 

zlé príhody sa im dejú častejšie. Nerozumeli, ako sa dá zlepšiť deň zamýšľaním sa nad 

pozitívnymi udalosťami. Aj po tom, čo som im to vysvetlila, so mnou nesúhlasili. Naznačila 

som, že v ďalšej aktivite si ukážeme, že aj negatívne udalosti sa  môžu ukázať ako dobré.  

 

20. aktivita – Nič ma neodradí (vlastný návrh) 

Cieľ:   vedieť popísať neúspech zo svojho života; hľadať pozitívne veci, 

ktoré neúspech priniesol/mohol priniesť; prostredníctvom aktivity si uvedomiť, že aj 

negatívne udalosti môžu v konečnom dôsledku priniesť nejaké pozitíva 

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   papiere, písacie potreby  

Metodický postup: 

 Motivácia: Krátko sa zamyslite, ale nehovorte nahlas, čo sa vám dnes nepodarilo. 

Myslíte, že bol tento neúspech na niečo dobrý, bol pre vás užitočný? Poďme skúsiť 

spoločne pohľadať, čo môže byť na takýchto nezdaroch pozitívne.  

 Realizácia: Žiaci si po motivácii premyslia, aký neúspech v živote zažili a napíšu 

ho na papier a trochu ho popíšu. Vychovávateľka papiere zozbiera a postupne bude 

jednotlivé neúspechy čítať. Deti budú diskutovať o tom, aké pozitíva môže mať daný 

neúspech, čo dobré môže priniesť aj napriek tomu, že v danej situácii si to človek nemusí 

uvedomovať.  

 Reflexia: Napadlo vám veľa neúspechov? Často ich zažívate? Rozmýšľali ste 

niekedy o svojich nezdaroch pozitívne tak, ako sme to robili teraz? Ako vnímate svoj 

neúspech po tejto aktivite?  

Zhodnotenie priebehu: Deťom sa už v prvej aktivite nezdalo, keď som im naznačila, že by 

mohli byť zlé udalosti nakoniec pozitívne. Preto som ich motivovala, že na tú záhadnú 

otázku skúsime spoločnými silami nájsť odpoveď, aby sme dokázali svoju šikovnosť. Keď 

deti porozmýšľali nad svojimi neúspechmi a napísali ich, vyzvala som ich, aby zatiaľ 

skúsili iba pouvažovať nad tým, či náhodou bol daný neúspech pre nich aj v niečom dobrý. 

Žiaci sa však čudovali, ako by mohol byť neúspech dobrý a ani sa nad tým nezamysleli. 

Preto som začala so svojim príkladom a vysvetlila som žiakom, čo na danom neúspechu 

vnímam ako dobré a ako som sa z toho poučila, aby som viac už neurobila podobnú chybu. 



 
 

Objasnila som im, že aj poučenie sa z niečoho negatívneho je pozitívne, lebo podobnú 

chybu už nebudeme opakovať. Deti zaujímalo, či aj oni teda ako pozitívne môžu uviesť to, 

keď sa z niečoho zlého poučili. Po tom, čo som ich ubezpečila, že to môže byť, niektorí 

žiaci začali prepisovať neúspechy, ktoré mali napísané a zapísali si lepší príklad. Následne 

sa v kruhu začala diskusia. Po každom prečítanom príklade sa deti snažili zistiť, čo môže 

byť dobré na danom neúspechu. Na väčšine spomenutých príkladov našli ako pozitívne iba 

to, ako sa z toho možno poučiť. Približne v polovici aktivity začali byť žiaci nepozorní, 

nepočúvali sa a sťažovali sa, že ich taká diskusia nebaví. Aktivitu sme preto ukončili skôr. 

Na záver som deťom uviedla aspoň príbeh z rozprávky o Shrekovi, kde sa aj zlé okolnosti 

na záver ukázali ako pozitívne. Deti príklad celkom zaujal a našli tiež niekoľko príkladov 

z ďalších rozprávok.  

 

21. aktivita – Úsmev, prosím! (podľa Fabíkovej, Miňovej, 2008) 

Cieľ:   spomenúť si na vtipnú príhodu zo života; uvoľniť sa prostredníctvom 

rozprávania a počúvania vtipov a vtipných príhod  

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   žiadne  

Metodický postup: 

 Motivácia: Kto má rád vtipy? Kto sa rád smeje? Kedy ste sa naposledy dobre 

zasmiali? Iba si spomeňte na túto situáciu, zatvorte oči, ak chcete, a vráťte sa v mysli k tej 

situácii. Keď už ste pozitívne naladení, poďme skúsiť vytvoriť takú atmosféru aj v triede.  

 Realizácia: Deti budú v pohodlnej polohe na koberci alebo na stoličkách a budú si 

rozprávať rôzne vtipné príhody alebo vtipy, budú robiť vtipné grimasy alebo môžu robiť 

smiešne pohyby. Do rozprávania alebo ukazovania sa zapája aj vychovávateľka.  

 Reflexia: Ako ste sa cítili pri tejto aktivite? Bolo niečo, čo sa vám na aktivite 

nepáčilo? Bolo ťažké spomenúť si na vtipnú príhodu? Často sa vám také stávajú? Myslíte 

si, že sa smejete dosť často? Viete na základe aktivity povedať, ako si najbližšie budete 

môcť navodiť dobrú náladu a úsmev na perách?  

Zhodnotenie priebehu: Už pri motivačnej otázke o vtipoch sa všetci prihlásili, že vtipy 

a zábavu majú veľmi radi a že sa radi smejú. Zavládol ruch, pretože deťom napadali vtipy, 

chceli ich povedať a prekrikovali sa. Bolo náročné udržať disciplínu. Žiaci sa takmer ani 

nepokúsili predstaviť si vtipnú situáciu, ktorú zažili. Niektorí medzi sebou rozprávali, 

vyrušovali a nesústredili sa. Davidko, Riško, Adamko a Lívijka mi veľmi chceli povedať 

svoju príhodu. V motivácii išlo o navodenie uvoľnenej a zábavnej atmosféry, preto som 



 
 

netrvala na presnom postupe, keďže potrebná atmosféra už v triede vládla. Deti si hľadali 

pohodlné polohy – na lavici, či pod stoličkami a už pri premiestňovaní si rozprávali vtipy, 

čo bolo rušivé, lebo boli nedisciplinovaní. Po čiastočnom upokojení žiakov sme si postupne 

po jednom začali rozprávať vtipy. Samirka, Maťko a Adamko začali vymýšľať, hľadali si 

pohodlnejšiu polohu, liezli pod stôl, ale nebolo na nich vidieť. Preto sme sa všetci vrátili 

do kruhu a našli si primerane pohodlnú polohu, aby sme všetci na seba videli. Deti najskôr 

začali rozprávať iba vtipy. Ako prvá sa osmelila Julka a povedala vtipnú príhodu, ktorá sa 

jej stala. Postupne aj ďalší žiaci začali rozprávať zábavné príhody. Smiešne pohyby 

a grimasy stále nikto nechcel skúsiť, preto som začala ja. Deťom sa to zdalo veľmi vtipné 

a pridali sa. Počas aktivity sa deti zabávali, ale bolo náročné udržať aspoň priemernú 

disciplínu a utíšiť ich, keď sa nevedeli prestať smiať. V reflexii deti vyjadrili veľkú 

spokojnosť s aktivitou, páčilo sa im, že som tiež rozprávala vtipy a robila smiešne grimasy. 

Priznali sa, že sa cítili uvoľnene a priali by si zažívať takéto chvíľky častejšie.  
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22. aktivita – Červená čiapočka inak (podľa Dobeša et al., 2006) 

Cieľ:   prostredníctvom aktivity si uvedomiť, že je treba si situáciu vypočuť 

z viacerých uhlov pohľadu  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   príbeh o Červenej čiapočke z pohľadu vlka  

Metodický postup: 

 Motivácia: Poznáte všetci rozprávku o Červenej čiapočke? Aký bol v rozprávke 

vlk, čo robil? Ako sa rozprávka skončila? Ste si istí, že to bolo tak, ako hovoríte? Poďme 

to zistiť.  

 Realizácia: Vychovávateľka deťom prečíta príbeh o Červenej čiapočke z pohľadu. 

Potom bude s deťmi o prečítanom diskutovať.   

 Reflexia: Ktorá verzia príbehu sa vám zdá byť pravdepodobnejšia? Zmenil sa 

nejako váš názor na vlka z rozprávky? Zmenil sa váš názor na Červenú čiapočku? Stalo sa 

vám niekedy, že ste si o situácii niečo mysleli, ale zmenili ste názor, keď ste si vypočuli, čo 

sa v tej situácii stalo? Čo ste sa naučili vďaka príbehu?   

Zhodnotenie priebehu: Deti zaujali otázky hneď v motivácii, keď som spomenula rozprávku 

o červenej čiapočke. Žiaci vnímali ako samozrejmosť, že každý musí poznať túto 

rozprávku. Vedeli odpovedať na otázky o správaní vlka, červenej čiapočky, ale aj iných 

postáv bez zaváhania. Tiež si boli istí, že rozprávka určite skončila tak, ako mi povedali. 

Keď som im spomenula, že som našla príbeh, v ktorom sa hovorí o inom priebehu a závere 

rozprávky, veľmi chceli, aby som im ho prečítala. Pretože sami si vyžiadali príbeh, keď 

som ho čítala, boli sústredení a nevyrušovali. Po tom, čom som dočítala, deti sa sami 

dožadovali, že chcú zopakovať, čo sa v rozprávke stalo. Tánička chcela upútať pozornosť 

a zabaviť spolužiakov, tak prerozprávala príbeh s tým, že ho celý dotvorila podľa seba. Po 

prvotnom nadšení z nového počutého príbehu v reflexii deti ihneď odpovedali, že viac 

pravdepodobný sa im zdá byť tento príbeh. Povedali, že vlk možno naozaj nemusel byť taký 

zlý, ako je to v pôvodnej rozprávke a červená čiapočka sa tiež mohla správať lepšie. Pri 

otázke, či sa žiakom stalo to, že si o niekom mysleli niečo zlé, ale keď spoznali človeka 

z inej stránky, zmenili naňho názor, odpovedali neurčito. Ani po tom, čo som im povedala 

príklad, nevedeli uviesť podobnú situáciu. Povedali však, že sa im stalo iba to, na čo sa 

pýtam v prvej časti. Začali teda väčšinou rozprávať o tom, ako stretli nejakého cudzieho 



 
 

človeka a vyzeral nebezpečne a báli sa ho. Snažila som sa otázkami doviesť žiakov k tomu, 

že v skutočnosti možno tí ľudia neboli nebezpeční a že situáciu bolo možné si vysvetliť inak 

a tiež k tomu, že ľudí netreba hneď odsudzovať. Deti nakoniec priznali, že je dosť 

pravdepodobné aj to, k čomu dospeli s pomocou mojich otázok.  

 

Príbeh o Červenej čiapočke z pohľadu vlka 

,,Mojim domovom bol vždy les. Prebýval som tam, cítil som sa pánom a 

hospodárom, staral som sa o všetko, čo sa v lese dialo. Snažil som sa, aby bol všade súlad 

a poriadok.  

Jedného slnečného dňa, keď som upratoval odpadky, ktoré po sebe zanechal nejaký 

tulák, začul som náhle kroky. Začudoval som sa, pretože som v lese neočakával žiadnych 

hostí. Vystúpil som spoza stromu a zbadal som dievčatko s košíkom v ruke. Utekala dolu 

cestičkou medzi kríkmi. Zrazu sa mi začala zdať podozrivá: bola oblečená do akýchsi 

smiešnych šiat, celá červená, s čiapočkou na hlave, akoby nechcela, aby ju spoznali. 

 Samozrejme, že som sa zastavil, aby som zistil, kto to je. Opýtal som sa jej, ako sa 

volá, kam ide, kde býva atď. A ona začala tancovať a zaspievala mi pesničku o tom, že ide 

k babičke, nesie jej obed, ktorý pripravila mamička. To všetko bolo veľmi sympatické a ona 

sama vyzerala na dobrého človeka, ale predsa sa objavila nepozvaná v mojom lese 

a navyše vyzerala podozrivo v tom podivnom oblečení. Rozhodol som sa, že jej dám 

ponaučenie, aby v budúcnosti viac premýšľala, kým sa rozhodne chodiť nepozvaná po lese 

a ešte v takých smiešnych šatách.  

Dovolil som jej, aby išla svojou cestou, ale sám som rýchlo utekal skratkou k jej 

babičke. Uvidel som tam veľmi milú staršiu pani, ktorej som vyrozprával celý príbeh a 

vysvetlil jej, o čo mi ide. Stará pani súhlasila, že jej vnučke nezaškodí malé ponaučenie. 

Dohodli sme sa teda, že sa babička skryje a nevyjde z úkrytu, kým ju nezavolám. Sama 

vymyslela to, že sa skryje pod posteľ.  

Vtedy som sa obliekol do nočnej košele a do čepca, ľahol som si do postele 

a prikryl sa dekou. V tej chvíli do chalúpky vošlo malé dievčatko, rozosmiate, s ružovými 

líčkami a hneď povedalo čosi nepríjemné o mojich ušiach. Už predtým som bol nervózny 

z celej situácie a bolo mi to nepríjemné. Ale rozhodol som sa, že sa nenechám vyviesť z 

rovnováhy. Zachoval som sa, ako som najlepšie vedel a povedal som jej, že mám veľké uši, 

aby som ju lepšie počul. Išlo mi o to (pretože som si tú malú v určitom zmysle obľúbil), že 

som chcel pozorne načúvať tomu, čo hovorí. Na to ma opäť urazila, keď povedala niečo 

o mojich vypúlených očiach. Viete si predstaviť, ako som sa cítil a čo som si o tej malej 



 
 

začínal myslieť: že na prvý pohľad milé dievčatko v sebe ukrýva protivnú zlostnú osobu, 

ktorá zraňuje druhých ľudí. Ale aj naďalej som sa držal zásady, že keď ťa niekto udrie po 

líci, máš mu nastaviť druhé. A povedal som, že keď mám také veľké oči, môžem ju lepšie 

vidieť.  

Ale v tej chvíli sa už moja trpezlivosť vyčerpala, jej ďalšia poznámka zaťala 

skutočne až do živého. Od detstva som sa hanbil, že mám také veľké zuby. Vždy som sa 

kvôli tomu ostýchal a robil som, čo som mohol, aby som ich skryl. A tá malá urobila akúsi 

urážlivú poznámku na tú tému. Viem, že som mal zachovať chladnú hlavu, ale jednoducho 

sa mi to nepodarilo: Vyskočil som z postele a vyhŕkol som, že keď mám také veľké zuby, 

môžem ju teraz zjesť.  

Pozrime sa pravde do očí – vlci v skutočnosti nejedia malé dievčatká, všetci to 

vedia. Ale tá bláznivá malá začala pobehovať po izbe, kričala, ako by ju na nože brali. A ja 

za ňou, pretože som ju chcel nejako upokojiť. Zhodil som to hlúpe babičkino oblečenie, ale 

to snáď len zhoršilo situáciu. V tej chvíli sa otvorili dvere ... a kto stál na prahu? 

Samozrejme poľovník s tou svojou nerozlučnou puškou. Okamžite som pochopil, že by som 

mohol mať ťažkosti. Kútikom oka som zaregistroval otvorené okno, vyskočil som na dvor a 

utiekol som.  

To by bol koniec celej histórie. Bohužiaľ, stará pani nikdy nepovedala, ako to bolo 

z môjho uhla pohľadu. Rozniesla sa povesť, že som v jadre zlý a veľmi nebezpečný chlapík. 

Všetci sa mi začali vyhýbať. Neviem, aký bol osud toho malého dievčatka v smiešnych 

červených šatôčkach, ale ja som od tej doby veľmi nešťastný.“ 

(Dobeš et al.,  2006, s. 77, 78) 

 

23. aktivita – Čo prežívajú iní? (podľa Kanitzovej, 2008) 

Cieľ:   pokúsiť sa odhadnúť, čo cíti a prežíva daná osoba; prostredníctvom 

aktivity cvičiť sústredenie pozornosti na emocionálny výraz ľudí  

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   krátke úryvky videí, ktoré zobrazujú postavy v rôznych situáciách  

Metodický postup: 

 Motivácia: Radi pozeráte televíziu a filmy alebo rozprávky? Na čo zvyknete 

myslieť pri pozeraní? V tejto aktivite sa však skúsime zamyslieť nad pocitmi postáv.  

 Realizácia: Vychovávateľka bude deťom postupne púšťať ukážky videí, v ktorých 

sú postavy v rôznych situáciách. Žiaci budú mať za úlohu premyslieť si, čo postavy vo 

videu prežívajú a ako sa cítia. Deti budú vzájomne diskutovať o svojich názoroch.   



 
 

 Reflexia: Zamýšľate sa nad tým, ako sa ľudia okolo vás cítia a čo prežívajú? Prečo 

je dôležité robiť to? Bolo náročné identifikovať, čo ľudia v ukážkach prežívajú? Podľa 

čoho ste ich prežívanie opisovali?  

Zhodnotenie priebehu: Ešte pred začiatkom aktivity, keď deti zbadali, že zapínam počítač 

a projektor, boli nadšené, že pôjdu niečo pozerať. Počas motivácie začala búrlivá diskusia 

o tom, kto má aké rozprávky rád. Chlapci sa dokonca smiali spolužiakom, ktorí spomenuli 

rozprávku, pretože ich zaujímali akčné filmy a rozprávky sú pre nich detské. Po tom, čo 

spolužiaci spomínali veľa rozprávok, aj oni nakoniec spomenuli tie, ktoré sa im páčia. 

Žiaci hovorili, že pri pozeraní nemyslia na nič, iba na to, čo pozerajú, na to, ako bude dej 

pokračovať alebo  že si predstavujú, ako sú oni akční hrdinovia. Keď sa deti dozvedeli, že 

budú mať rozmýšľať nad pocitmi postáv z úryvkov, zdalo sa im to zvláštne, dokonca 

Andreasko, Adamko a Lucka to označili ako blbosť. Deti zaujala prvá ukážka, pretože bola 

z jednej z ich obľúbených animovaných rozprávok. Keďže rozprávku poznali, nemuseli sa 

zamýšľať nad obsahom a lepšie sa mohli sústrediť na pocity postáv. Po skončení úryvku 

sme sa snažili s deťmi diskutovať, čo prežívajú postavy, ale zo začiatku deti mali problém 

a nevedeli, čo od nich žiadam. Preto som im uviedla príklad, čo si myslím o postavách 

a ich pocitoch ja. Postupne mi začali deti skákať do reči, lebo im tiež napadlo, čo postavy 

prežívajú. Niektorí chlapci sa nezapájali, čo sa však zmenilo pri ďalšom úryvku, ktorý bol 

z akčného filmu. To chlapcov zaujalo a začali sa aj oni zapájať do diskusie. Väčšinou 

uvádzali, že hrdinovia sa cítia silní, že sa chcú pomstiť, ale pri obetiach nedokázali veľmi 

identifikovať pocity, ktoré by mohli prežívať. Žiakom sa aktivita zapáčila a chceli aj ďalšie 

ukážky. Pre nedostatok času sme stihli iba jednu ďalšiu. V reflexii žiaci uviedli, že takto sa 

ešte nad ľuďmi nezamýšľali, ale ani po tom, čo to skúsili nevedeli vysvetliť, prečo je 

dôležité skúšať to.  

 

24. aktivita – Náš príbeh (podľa Ivanovej, Kopinovej, Líškovej, 2005) 

Cieľ:   počúvať spolužiakov a následne vedieť nadviazať na ich vypovedané 

vety; v skupine vytvoriť spoločný príbeh; prostredníctvom aktivity pochopiť, aké dôležité 

je počúvať ostatných 

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   žiadne  

Metodický postup: 



 
 

 Motivácia: Skúšali ste niekedy vymyslieť vlastný príbeh alebo básničku? Tí, ktorí 

ste to neskúšali, myslíte si, že by ste to dokázali? Nasledujúcou aktivitou sa vám pokúsim 

ukázať, že by ste to všetci spoločne mohli zvládnuť.  

 Realizácia: Vychovávateľka sedí spoločne so žiakmi v kruhu a začne rozprávať 

príbeh tak, že povie jednu vetu. Dieťa, ktoré sedí napravo od nej nadviaže na 

vychovávateľkinu vetu svojou vetou. Ďalšie dieťa opäť povie jednu vetu tak, aby 

nadväzovala na začatý príbeh. Takýmto spôsobom sa bude pokračovať, pokiaľ žiaci 

vymyslia nejaký príbeh alebo pokiaľ budú mať stále záujem o aktivitu. Na záver 

vychovávateľka ukončí príbeh.  

 Reflexia: Páčil sa vám spoločný príbeh? Bolo ťažké vymyslieť nejakú vetu, ktorá 

nadväzovala na príbeh? Prečo bolo dôležité počúvať ostatných spolužiakov? Čo bolo na 

príbehu najzaujímavejšie?  

Zhodnotenie priebehu: Pri úvodnej otázke o vlastných príbehoch deťom hneď napadlo, že 

krátke básničky a príbehy mali nedávno vymyslieť na hodine slovenského jazyka. Niektorí 

sa však sťažovali, že im to veľmi nešlo a pani učiteľka ich zle ohodnotila. Dievčatá, ale aj 

Riško a Tomáško povedali, že aj sami si vymýšľajú krátke básničky a robia si z nich malé 

knižky. Tí žiaci, ktorí sa sťažovali na zlé ohodnotenie na slovenčine, neboli veľmi nadšení, 

keď sa dozvedeli, že budú mať opäť vymýšľať príbeh. Preto som sa ich snažila upokojiť 

a ubezpečila som ich, že to bude iné, že budú pracovať spoločne. To, že nebudú musieť 

tvoriť sami ich povzbudilo a súhlasili s hrou. Po tom, čo sme začali hrať, deti si spomenuli, 

že túto hru poznajú aj z televíznej relácie a ešte viac sa im zapáčila. Najskôr som začala 

s témou Vianočného dňa. Po tomto príbehu chceli deti samé začať nejaký príbeh, tak som 

im dala možnosť. Postupne som ich musela viacej napomínať. Pri treťom príbehu sa deti 

prestali počúvať, Davidko nevedel nadviazať na príbeh a iba Lívijka, Šimonko a Karolínka 

vedeli povedať, o čom bol začatý príbeh. Preto som hru ukončila a plynule som prešla 

k reflexii. Žiaci sami povedali, že sa prestali počúvať a že bez toho sa hra nedá hrať. Deti 

zhodnotili ako najlepší prvý, Vianočný príbeh. Zhodli sa, že najzaujímavejšie na aktivite 

bolo, keď chlapci, najmä Andreasko a Maťko vymysleli nejakú vtipnú vetu, ktorú do 

príbehu zakomponovali. Celkovo na hru boli dobré ohlasy, aj keď žiaci priznali, že po 

druhom príbehu ich už hra prestala baviť, čo sa dalo ľahko spozorovať.  
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25. aktivita – O strome, ktorý dával (podľa Gymerskej, Kožucha, Krššákovej, 2009) 

Cieľ:   zamyslieť sa nad významom dávania a prijímania; vedieť 

identifikovať posolstvo príbehu  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   príbeh - Strom, ktorý dáva   

Metodický postup: 

 Motivácia: Máte radi rozprávky? Poznáte príbeh o strome, ktorý rád dával? Ak ju 

nepoznáte, tak sa pohodlne usaďte, zatvorte si oči, ak chcete a ja vám tento príbeh 

vyrozprávam.  

 Realizácia: Vychovávateľka deťom prečíta príbeh o strome, ktorý dáva. Po 

prečítaní deti zhrnú, o čom príbeh bol.  

 Reflexia: Páčil sa vám príbeh alebo nie? Čo sa vám na ňom páčilo a čo nie? Kto 

vám bol v príbehu sympatický? Správal sa chlapec dobre? Bolo dobré to, čo robila jabloň? 

Čo ste sa naučili vďaka príbehu?   

Zhodnotenie priebehu: Žiaci si pri úvodných otázkach spomenuli na predchádzajúce 

stretnutie, na ktorom sme tiež spomínali rozprávky. Pri tejto aktivite som sa snažila deti 

nabádať skôr na spomínanie na klasické knižné rozprávky. Deti si rozpamätali na iba na 

niektoré, ale rozprávku o strome, ktorý dával, nepoznali. Preto boli žiaci motivovaní 

a chceli počuť príbeh, ktorý nepoznali. Po pokyne, aby sa pohodlne usadili, si dlho hľadali 

vhodnú polohu, ako aj pri predchádzajúcich stretnutiach. Pri čítaní príbehu žiaci dávali 

pozor, nevyrušovali a sústredene počúvali. Po skončení príbehu zavládol na chvíľu medzi 

žiakmi rozruch, pretože si medzi sebou chceli povedať dojmy. Žiaci sa sami hlásili, aby mi 

zopakovali, čo sa v príbehu dialo. Niektoré deti boli sklamané, že už je koniec a niektorí, 

najmä Riško, Tomáško, Šimonko a Karolínka sa sťažovali, že príbeh bol o ničom a nepáčil 

sa im. V reflexii deti neisto určovali, ktorá postava sa im páčila viac. Väčšinou priznali, že 

ani jedna postava sa im celkom nepáčila. Žiaci nerozumeli, prečo strom stále iba dával, aj 

keď mu to v skutočnosti neprospievalo. Vyjadrili sa, že oni by sa tak nesprávali, ale po 

položenej otázke povedali, že darovať dokážu aj bez nároku na odmenu, ale iba niekedy. 

Na správaní chlapca nevideli nič zlé, pretože podľa nich iba bral, čo strom dával. Iba 

dievčatá – Julka a Lívijka povedali, že chlapec mohol vidieť, že strom svojim správaním 

ničí. Záverečnú otázku – čo sa vďaka príbehu naučili, deti nevedeli zodpovedať. Maťo 



 
 

a Adamko posmešne dodali, že sa naučili, že keď niekto niečo dáva, že je potrebné to hneď 

a bez zaváhania zobrať. Podľa reakcií a rozprávania detí si myslím, že daná rozprávka 

nebola vhodná a deti nezaujala.  

 

Príbeh – Strom, ktorý dáva  

,,Bol raz jeden strom... 

A ten strom si obľúbil malého chlapca. 

A chlapec deň čo deň prichádzal,  

zbieral lístie, 

robil si z neho korunu a hral sa na kráľa lesa.  

Liezol po strome, 

hojdal sa na konároch 

a jedol zo stromu jablká.  

A hral sa so stromom na skrývačku.  

A keď sa chlapec unavil, zaspal v tieni stromu.  

A chlapec si strom zamiloval.  

A strom bol šťastný. 

Ale čas plynul.  

A chlapec vyrástol.  

A strom býval často sám. 

Jedného dňa chlapec opäť prišiel k stormu 

a strom mu povedal: ,,Chlapče, poď ku mne, 

vylez si na konár a pohojdaj sa. Vezmi si  

z jabĺk, pohraj sa v mojom tieni a buď šťastný.“ 

,,hrať sa a loziť po stromoch, to už nie je  

pre mňa,“ odpovedal chlapec.  

,,Chcem si niečo kúpiť a zabaviť sa. 

Chcem peniaze. Môžeš mi nejaké dať?“ 

,,Och, mrzí ma to,“ povedal strom, 

,,ale peniaze nemám. Mám len listy a jablká. 

Vezmi si jablká a predaj ich v meste.  

Dostaneš za ne peniaze a budeš šťastný.“ 

A tak sa chlapec vyšplhal 

na strom, jablká pozbieral  



 
 

a odviezol.  

A strom bol šťastný.  

Chlapec sa však dlho  

nevracal... 

A strom posmutnel. 

Jedného dňa sa chlapec 

predsa len vrátil 

a strom sa od radosti  

zatriasol: 

,,Poď, Chlapče, vylez si  

na konár, pohojdaj sa 

a buď šťastný.“ 

,,Na lezenie po stromoch  

nemám čas,“ povedal chlapec.  

,,Chcem dom, aby mi bolo  

teplo,“ povedal.  

,,Chcem ženu a deti a potrebujem  

dom. Vieš mi dať dom?“ 

,,Dom nemám,“ povedal strom. 

,,Mojím domom je les, 

ale môžeš mi odťať konáre 

a dom si postaviť. 

Potom budeš šťastný.“  

A tak chlapec 

odťal konáre 

a odniesol ich preč, 

aby si postavil dom.  

A strom bol šťastný.  

Ale chlapca dlho nebolo.  

A keď sa vrátil, strom bol taký 

šťastný, že nemohol takmer  

slovka prevravieť. 

,,Poď, Chlapče,“ zašepkal strom, 

,,poď sa hrať.“ 



 
 

,,Hrať sa? Na to som už pristarý. 

A vôbec, nemám náladu,“ 

povedal chlapec.  

,,Chcem čln, ktorý by ma  

odniesol ďaleko odtiaľto. 

Môžeš mi dať čln?“ 

,,Zotni ma a vyrob si  

čln zo mňa,“ odvetil 

strom. ,,Potom môžeš  

odplávať do ďalekej  

krajiny a byť šťastný.“ 

A ten chlapec strom zoťal, 

urobil si z neho čln a odplával doďaleka.  

A strom bol šťastný... 

ale nie naozaj.  

Po dlhšom čase sa chlapec vrátil.  

,,Je mi ľúto, Chlapče,“ povedal 

strom, ,,ale už mi nič nezostalo 

- ani jablká.“  

,,Na jablká mám prislabé zuby,“ 

povedal chlapec.  

,,Nemám ani konáre,“ riekol strom. 

,,Nemôžeš sa na nich pohojdať.“ 

,,Na hojdanie som už pristarý,“ 

odvetil chlapec. 

,,Nemám už ani kmeň,“ povedal strom. 

Nemôžeš po ňom liezť...“ 

,,Na lezenie už nemám dosť síl,“ 

odvetil chlapec. 

,,Mrzí ma to,“ vzdychol si strom.  

,,Kiež by som ti mohol dať aspoň 

niečo... ale už mi nič nezostalo. 

Len starý peň. Je mi to ľúto.“ 

,,Už veľa nepotrebujem,“ 



 
 

povedal chlapec, 

,,len nejaké tiché miesto, 

kde by som si posedel a oddýchol.  

Som veľmi unavený.“ 

,,Nuž,“ povedal strom a vystrel sa, 

ako len vládal,  

,,starý peň je na sedenie 

a odpočívanie ako stvorený. 

Poď si sadnúť, Chlapče. 

Len si sadni a oddýchni.“ 

A chlapec si sadol a oddychoval.  

A strom bol šťastný.“ 

     (Silverstein, 2011)  

 

26. aktivita – Som vďačný za... (podľa Ivanovej, Kopinovej, 2006) 

Cieľ:   vedieť identifikovať, za čo som vďačný; vedieť prejaviť vďačnosť; 

prostredníctvom aktivity si uvedomiť, že je potrebné byť vďačný za to, keď mi niekto 

urobí radosť  

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   papiere, pastelky, písacie potreby  

Metodický postup: 

 Motivácia: Spomeňte si na situáciu, v ktorej vám v poslednom čase niekto urobil 

radosť. Každý sám v tichosti porozmýšľajte nad otázkami: Z čoho ste mali radosť? Mali 

ste radosť z toho, čo niekto povedal alebo z nejakého zvieratka, z prírody, z pekného 

zážitku? Kto vám urobil radosť? Urobili ste niekomu radosť vy? Teraz to, na čo ste prišli, 

nakreslíte. 

 Realizácia: Každý žiak nakreslí obrázok, ktorý bude znázorňovať, z čoho mal 

radosť a to, komu je za to vďačný. Keď všetci dokreslia, žiaci si budú obrázky popisovať.  

 Reflexia: Bolo náročné premyslieť si situáciu, v ktorej ste mali radosť a ste za to 

niekomu vďační? Čo by ste teraz chceli urobiť s obrázkom? Chcete obrázok darovať 

osobe, ktorej ste vďační? Myslíte si, že je dôležité prejavovať vďačnosť za to, že nám 

niekto urobí radosť? Prečo? Dokáže vám urobiť radosť, keď vám niekto poďakuje?  

Zhodnotenie priebehu: V úvodnej motivácii, keď mali všetci žiaci v tichosti premýšľať 

a sami pre seba si mali zodpovedať položené otázky, boli deti trochu zmätené. Pri prvom 



 
 

pokyne, že majú v tichosti premýšľať, to dokázali akceptovať. Keď som im však začala 

klásť doplňujúce otázky, bolo pre ne náročné zostať ticho. Deti stále chceli odpovedať 

nahlas, párkrát sa im stalo, že odpoveď vykríkli a následne sa pridali aj ďalší spolužiaci, 

lebo si mysleli, že už môžu hovoriť nahlas. Tomáško mi chcel ísť aspoň pošepkať, z čoho 

mal radosť. Preto som im viackrát musela pripomenúť, že všetci mi povedia svoj príbeh, 

ale najskôr ho majú nakresliť. Keďže radi hovoria o tom, čo zažili, rýchlo sa pustili do 

kreslenia, aby o tom mohli čo najskôr porozprávať. Julka poprosila, či by mohla radšej 

písať a keďže som ju nechcela nútiť, umožnila som jej to. Pri prezentovaní výtvorov si deti 

hneď určili poradie prezentovania podľa toho, ako sedeli. Keď spolužiaci opisovali svoje 

kresby a rozprávali príbehy, deti pozorne počúvali. Keď im niektorý príbeh pripomenul 

vlastnú zažitú situáciu, chceli nadviazať a povedať o nej. Preto aj v záverečnej reflexii sa 

deti vyjadrili, že nebolo náročné premyslieť si, kedy mali z niečoho radosť, aj keď žiaci 

v drvivej väčšine uviedli, že mali radosť z nejakého darčeka. Osoby, ktorým boli deti 

vďačné, najčastejšie uvádzali svojich rodičov. Pri otázke, či im urobí radosť, keď im niekto 

za niečo poďakuje, väčšinou deti povedali že áno. Následne sami navrhli, že nakreslené 

obrázky zoberú osobe, ktorej sú vďační a darujú jej ho.  

 

27. aktivita – Ak môžem, pomôžem (vlastný návrh)  

Cieľ:    prostredníctvom aktivity pochopiť, prečo je dôležité pomáhať; 

vedieť charakterizovať konkrétne situácie, v ktorých som niekomu pomohol; 

pantomimicky znázorniť situáciu, v ktorej som pomohol 

Trvanie:   20 minút 

Pomôcky:   žiadne  

Metodický postup: 

 Motivácia: Viete, kto vám naposledy s niečím pomohol? Skúste si premyslieť, kedy 

ste niekomu pomohli vy. Zatiaľ nehovorte nahlas, čo vám napadlo. Teraz si predstavte, že 

za vami prišiel kúzelník a zobral vám slová. Preto nám tieto situácie, v ktorých ste 

niekomu pomohli, budete musieť zahrať bez slov.  

 Realizácia: Deti vytvoria dvojice. Každá dvojica zahrá najskôr situáciu, v ktorej 

pomohol jeden žiak a potom zasa takú, v ktorej pomohol druhý žiak. Ostatní spolužiaci 

hádajú, o akú činnosť ide. Takýmto spôsobom sa vystriedajú všetky deti.  

 Reflexia: Ako sa vám páčila aktivita? Bolo náročné premyslieť si nejakú situáciu, 

v ktorej ste niekomu pomohli? Bolo náročné zahrať túto situáciu? Často vám niekto 

pomáha? Často niekomu pomáhate vy? Prečo je to dôležité? 



 
 

Zhodnotenie priebehu: Žiaci pri úvodných otázkach uvádzali človeka, ktorý im naposledy 

pomohol väčšinou svojho najlepšieho kamaráta. Väčšina detí sa predbiehala, kto mi môže 

porozprávať, ako mu kamarát pomohol. Nechala som zopár žiakov, aby uviedli príklad, ale 

keďže sme mali na aktivitu vyhradený čas, avizovala som im, že budú hrať pantomimickú 

hru, veľmi podobnú tej, ktorú určite poznajú. Deti boli veľmi zvedavé, o akej hre hovorím. 

Preto boli viac motivované, keď im kúzelník zobral slová a nemohli hovoriť. Potom si 

každý sám za seba premyslel situáciu, v ktorej niekomu pomohol. Nechala som deti, aby 

vytvorili dvojice s kamarátmi, aby sa im lepšie situácia znázorňovala. Deti hneď po zadaní 

inštrukcií povedali, že je to podobné ako hra na remeselníkov, ktorú radi hrávajú. 

Predbiehali sa, aby mohli ísť čo najskôr predviesť svoje situácie. Deti dosť dlho 

predvádzali každú situáciu, preto som ich požiadala, nech sa vo dvojici dohodnú, akú 

jednu situáciu zahrajú. Pri sledovaní pantomímy deti dávali pozor, nevyrušovali a ani sa 

nevysmievali. Všetky znázorňované situácie sa im skôr či neskôr podarilo uhádnuť. Deti by 

v hre pokračovali aj ďalej, preto som im navrhla, že túto hru sa môžu hrať aj sami. Na 

záver deti zhrnuli, že táto aktivita sa im páčila a že na túto hru takmer zabudli a prestali sa 

ju hrávať a povedali, že opäť začnú. Tiež priznali, že bolo náročnejšie vybrať nejakú 

situáciu, v ktorej pomohli a oveľa ľahšie ju bolo pantomimicky zahrať. Aj napriek tomu, že 

deti povedali, že nepomáhajú často, vedeli odôvodniť, prečo je to dôležité. Sami od seba 

nahlas premýšľali, že by mohli aj viac pomáhať a predsavzali si, že sa o to pokúsia.  
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28. aktivita – Čo si chcel povedať? (podľa Gymerskej, Kožucha, Záškvarovej, 2009) 

Cieľ:   prostredníctvom aktivity pochopiť, prečo je dôležitá spätná väzba 

v komunikácii; zapamätať si a zreprodukovať čo najviac informácií z počutej správy  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   krátka správa z detského časopisu, prípadne z encyklopédie  

Metodický postup: 

 Motivácia: Poznáte porekadlo ,,jedna pani povedala?“ Čo toto porekadlo znamená? 

(Ak deti nebudú vedieť, treba im to objasniť.) V tejto aktivite si vyskúšame, ako také 

porekadlo môže fungovať.  

 Realizácia: Vychovávateľka vyberie 4 dobrovoľníkov, ktorých pošle za dvere. 

Ďalšiemu dobrovoľníkovi jedenkrát prečíta krátku správu. Dobrovoľník nemôže pokladať 

žiadne doplňujúce otázky. Ostatní žiaci sú pozorovatelia. Vychovávateľka do triedy zavolá 

jedného z dobrovoľníkov, ktorí sú za dverami. Prvý dobrovoľník zopakuje tomu, čo prišiel 

do triedy správu, ktorú mu vychovávateľka prečítala. Dobrovoľník, ktorý prišiel do triedy 

zopakuje zreprodukovaný príbeh ďalšiemu dobrovoľníkovi. Takto sa správa opakuje, až 

pokiaľ ju nebude počuť posledný dobrovoľník, ktorý bol za dverami. Ten konečnú správu 

povie pred ostatnými pozorovateľmi. Ak budú mať deti záujem, aktivita sa môže opakovať 

s novou správou a novými dobrovoľníkmi.  

 Reflexia: Čo bolo najzložitejšie na hre? Kto najviac správu obmenil? Kto povedal 

správu najpresnejšie? Pridal niekto nejaké informácie k správe? Čo myslíte, že by vám 

pomohlo, aby ste správu vedeli lepšie zopakovať? Prečo je dôležité pri počúvaní nielen 

počúvať ušami, ale sa aj pýtať?  

Zhodnotenie priebehu: Motivácia deti veľmi nezaujala. Porekadlo nepoznali a preto som 

sa ich otázkami pokúsila naviesť na to, aby sami prišli na to, čo znamená. Žiaci síce 

odpovedali na otázky, ale nerozpútala sa živá diskusia medzi nimi, ako zvyčajne. Keď sme 

sa dostali k téme ohovárania, niektoré deti začali žalovať na spolužiakov a hovorili 

príhody, kto koho a kedy ohováral. Po zadaní pokynov na aktivitu sa žiaci báli, že si budú 

musieť niečo zapamätávať a potom  z toho budú skúšané. Preto som vysvetlila pokyny 

viackrát, aby deti neboli znechutené hneď na začiatku. Nakoniec povedali, že aktivitu 

aspoň vyskúšajú. Dohodli sme sa, že ak ich aktivita nebude baviť, ukončíme ju a oni 

vymyslia novú aktivitu. Aj napriek tomu, že deti aktivitou neboli nadšené, skoro všetci sa 



 
 

prihlásili ako dobrovoľníci. Dobrovoľníkov sme vybrali pomocou vypočítavanky, pretože 

tento spôsob deti považovali za férový. Prvý dobrovoľník, ktorý mal zopakovať prečítanú 

správu bol Šimonko. Najskôr bol zmätený, nevedel povedať takmer nič. Lucka, ktorá prišla 

spoza dverí sa naňho hnevala, že je nemožný a nevie jej nič zopakovať. Vysvetlila som jej, 

že je vhodnejšia podpora a nie zhadzovanie druhého. Šimonko sa nakoniec upokojil 

a spomenul si na informácie zo správy. Po prvom kole hry deti pochopili o čo v nej ide 

a chceli v nej pokračovať. Z druhej prečítanej správy si už deti zapamätali viacej, pretože 

vedeli, že sa majú sústrediť a zapamätať si čo najviac. V reflexii sa deti priznali, že po 

prvom kole sa im aktivita začala páčiť. Neboli však spokojné, keď si ich spolužiak nemohol 

spomenúť na informácie a preto sa rozpútala malá hádka, keď sa spolužiaci, ktorí si 

nezapamätali toľko informácii obraňovali. Deti samé povedali, že by správy ľahšie 

zopakovali a viac si zapamätali, keby sa mohli pýtať, aby si informácie overili.   

 

29. aktivita – Ide to aj bez slov (podľa Líškovej, Matúškovej, 2012) 

Cieľ:   vedieť vhodne použiť neverbálnu komunikáciu; prostredníctvom hry 

pochopiť dôležitosť neverbálnej komunikácie 

Trvanie:   20 minút 

Pomôcky:   žiadne  

Metodický postup: 

 Motivácia: Nedávno som nastúpila do autobusu a sadla som si na sedadlo. Cez 

okno som zbadala svoju kamarátku, ktorá ma išla odprevadiť, ako mi niečo hovorí, 

ukazuje, niečo napodobňuje. Ja som ju však nepočula a nevedela som prísť na to, čo sa mi 

snažila povedať. Myslíte, že vy by ste vedeli pochopiť, čo sa vám snaží kamarát povedať 

bez slov? Teraz si to budete môcť vyskúšať.  

 Realizácia: Deti budú mať za úlohu bez slov zahrať nasledujúcu situáciu - Alex 

a Ondrej idú do obchodu, ktorý každú chvíľu zatvárajú. Alex stihne vojsť, ale Ondrej nie. 

Ondrej preto bude musieť Alexovi bez slov cez sklený výklad vysvetliť, čo potrebuje 

kúpiť. - Postupne budú chodiť dvojice žiakov za dvere. Dvojica sa dohodne, do akého 

obchodu pôjde a čo bude kupovať. Ostatným spolužiakom zahrajú túto situáciu a tí budú 

mať hádať, o aký obchod a tovar ide. Tak sa vystriedajú všetci žiaci.  

 Reflexia: Ako ste sa cítili pri tejto hre? Čo bolo pre vás náročnejšie – uhádnuť, 

o akú vec ide alebo zahrať danú situáciu? Ako sa vám spolupracovalo so spolužiakom? Na 

čo je dobrá neverbálna komunikácia? Čo myslíte, že je pri takejto komunikácii dôležité?  



 
 

Zhodnotenie priebehu: Deti zaujal príbeh z úvodnej motivácie, ale skôr v tom zmysle, že sa 

začali vypytovať, či poznajú tú moju kamarátku, ako skončila moja príhoda, čo mi chcela 

povedať. Preto som sa snažila upriamiť pozornosť na neverbálnu komunikáciu, nie na 

obsah mojej príhody. Deti potom naozaj začali rozmýšľať nad svojimi skúsenosťami 

a väčšinou uviedli príklad, že sa takým spôsobom dorozumievali so spolužiakmi počas 

hodiny, aby ich pani učiteľka nepočula. Tiež priznali, že veľakrát sa nepochopia a začnú sa 

smiať. Keď som avizovala aktivitu a vysvetlila som, o čo v nej pôjde, deťom to pripomenulo 

hru na remeselníkov, ktorú hrávali a tiež tú, čo sme hrali počas našich stretnutí. Väčšina 

detí sa tešila, že opäť budú mať pantomimicky niečo zahrať a spolužiaci budú mať hádať, 

o čo ide. Maťko, Andreasko a Samirka boli sklamaní, nechcelo sa im veľmi hrať. Po prvom 

kole hry sa však nechali strhnúť atmosférou a pridali sa k ostatným spolužiakom. Žiaci boli 

pri aktivite zaujatí, čím skôr chceli predviesť spolužiakom svoje pantomimické prevedenie 

nákupu. Niektoré dvojice – Tomáško s Riškom a Adamko s Luckou nevedeli prísť na to, čo 

majú zahrať a boli trochu demotivovaní. Po tom, čo som ich naviedla, opäť sa im vrátil 

počiatočný elán. Keď sa vystriedali všetky deti, niektoré dvojice chceli zahrať ešte jednu 

situáciu. Preto Lívijka s Julkou, Filipko s Davidkom a Samirka s Karolínkou zahrali ešte 

jednu pantomímu. V reflexii deti aktivitu chválili. Niektorí sa však sťažovali na svojich 

spolužiakov, s ktorými boli v dvojici, že nepochopil počas pantomímy, o čom im išlo. Preto 

sa zhodli, že náročnejšie bolo situáciu zahrať, ako uhádnuť. Deti vedeli identifikovať, že 

pri neverbálnej komunikácii je dôležité dobre pozorovať svojho partnera v komunikácii 

a správne pochopiť jeho prejavy.  

 

30. aktivita – Pokazená gramoplatňa (podľa Szabóovej, 2004) 

Cieľ:   vedieť sa presadiť; vedieť pokojne opakovať svoju požiadavku aj 

v záťažovej situácii  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   žiadne  

Metodický postup: 

 Motivácia: Stalo sa vám, že vás chcel niekto nahovoriť alebo presvedčiť o niečom, 

čo ste sami nechceli? Ako ste sa vtedy správali? V tejto hre si nacvičíme, ako je správne 

v takýchto situáciách postupivať.  

 Realizácia: Jeden žiak sa postaví pred ostatných a jeho úlohou bude stále trvať na 

svojej požiadavke alebo názore tak, aby nestupňoval napätie v hlase, ani nepridával 



 
 

intenzitu na hlase, aby v ňom nevzrastala neistota alebo hnev. Stále sa musí vyjadrovať 

pokojne a jasne, aj keď sa ho ostatní spolužiaci snažia vyviesť z miery.  

 Reflexia: Ako ste sa cítili pri aktivite? Čo bolo pre vás náročnejšie – trvať na 

svojom názore, či požiadavke alebo presvedčiť spolužiaka? Ako ste sa cítili, keď na vás 

ostatní spolužiaci vyvíjali nátlak? Ako ste sa cítili, keď spolužiak stále pokojne a vytrvalo 

bojoval za svoj názor, či požiadavku?  

Zhodnotenie priebehu: Pri motivačnej otázke deti začali spomínať, diskutovať medzi sebou 

a prekrikovali sa. Preto som najskôr postupne dala každému možnosť, aby spolužiakom 

v krátkosti opísal situáciu, v ktorej sa ich niekto pokúšal na niečo nahovoriť. Deti väčšinou 

uvádzali príklady, keď sa ich kamaráti pokúsili naviesť na nejaký čin, ktorý by sa nemal 

robiť – preliezť plot a vstúpiť na stavbu, urobiť zle spolužiakovi, kamarátke zobrať hračku 

a podobne. Žiakom bolo veľmi smiešne, keď spolužiaci rozprávali o situáciách, v ktorých 

porušili nejaké pravidlá. Na otázku prečo tak konali, aj keď vedeli, že sa to nemôže, 

väčšinou odpovedali, že aby sa nenudili. Tomáško, Adamko a Julka sa priznali, že sa 

nakoniec dali prehovoriť, aby sa im kamaráti neskôr nevysmievali. Následne sme prešli 

k samotnej aktivite. Keďže sme sa zdržali pri úvodnej motivácii, žiakov som rozdelila na 

dve skupiny a vybrala som dvoch dobrovoľníkov. Každá skupina mala presvedčiť 

dobrovoľníka, ktorý jej bol pridelený. Najskôr sa deti prekrikovali, ale po tom, čo som ich 

dvakrát požiadala, aby boli tichšie, deti požiadavku rešpektovali a mohli sa lepšie 

sústrediť. Počas aktivity dobrovoľníkom, ktorý sa nemali nechať presvedčiť robilo veľký 

problém stále udržať pokojný hlas. Väčšinou začali hlas zvyšovať alebo druhý častý prípad 

bol, že deti sa začali smiať. Niektorí – Lívijka, Lucka, Adamko a najmä Filipko zvládli 

aktivitu výborne. Skupina, ktorá mala presvedčiť Filipka sa dokonca začala po dlhšej 

chvíli sťažovať, že Filipko sa nedá prehovoriť, že je ako kameň. Deti v reflexii povedali, že 

aktivita sa im páčila, že by v nej ešte pokračovali, aj keď bola náročná. Za najnáročnejšie 

deti považovali udržať stále rovnaký tón hlasu. Náročné sa im zdalo tiež odolať, keď ich 

celá skupina presviedčala o niečom. Žiaci najskôr tvrdili, že keď bol spolužiak, ktorého 

prehovárali stále pokojný, nevadilo im to. Na záver však priznali, že keby bol človek stále 

taký ako Filipko a opakoval by pokojne stále to isté, prehováranie by vzdali.     
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31. aktivita – Čiara (podľa Mochňackej, 2012)   

Cieľ:   prostredníctvom aktivity trénovať zvládanie konfliktov; počas 

aktivity dospieť k riešeniu konfliktu pomocou dohody 

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   povraz   

Metodický postup: 

 Motivácia: Máte radi tajné úlohy? Rozdelím vás na dve skupiny a každej skupine 

zadám jednu tajnú úlohu. 

 Realizácia: Vychovávateľka žiakov rozdelí na dve skupiny s rovnakým počtom 

členov. Medzi dve skupiny natiahne povraz. Každej skupine zvlášť zadá rovnakú úlohu, 

ale skupiny nebudú o tomto fakte vedieť. Úlohou oboch skupín pritom bude dostať 

súperiacu skupinu za čiaru na svoju stranu bez použitia fyzickej sily. 

 Reflexia: Ako ste sa cítili pri tejto aktivite? O čo myslíte, že v tejto hre išlo? (Viesť 

diskusiu, aby žiaci dospeli k záveru, že nešlo o porazenie súpera, ale o dohodu.) Aké 

taktiky ste zvolili? Ktoré taktiky boli úspešné a ktoré boli neúspešné? Ste spokojní 

s výsledkom hry? Ak nie, ako by sa dala úloha vyriešiť, aby boli všetci spokojní?  

Zhodnotenie priebehu: Pri motivačnej otázke deti vyzerali byť zaskočené a nevedeli ako 

otázku myslím. Trochu sa tešili a boli zvedavé, čo ich čaká, ale tiež boli skeptické, že úloha 

v skutočnosti nebude tajná. Chlapci povedali, že tajné úlohy riešia iba policajti alebo to 

býva vo filmoch. Usmernila som ich, že pôjde o malú tajnú úlohu v rámci triedy, pretože 

som nechcela, aby sa cítili oklamané. Keď som rozložila povraz, deti boli veľmi zvedavé, 

na čo to je. Následne som ich nechala, nech sa samé rozdelia na dve rovnako veľké 

skupiny, aby ich nelákalo prezradiť úlohu kamarátovi, ktorý by sa ocitol v druhej skupine. 

Keď som obom skupinám zadala úlohu, niektorí žiaci boli trochu sklamaní, že či to je 

všetko, čo majú urobiť. Ostatní členovia skupín svojich nespokojných spolužiakov 

presvedčili, že je to super úloha, ktorú určite vyhrajú a budú môcť vystatovať nad 

spolužiakmi, ktorí prehrajú. Keďže deti poňali úlohu naozaj súťaživo, medzi sebou sa 

nerozprávali. Najskôr skúšal vyzvedať Andreasko, ale druhá skupina ho odháňala a nič mu 

neprezradila. Keď som dala pokyn, že už môžu začať plniť úlohu, žiaci zrazu nevedeli, čo 

majú robiť. Davidko, Maťko, Samirka a Karolínka začali chytať protihráčov, preto som ich 

musela viackrát upozorňovať, že je to proti pravidlám. Žiaci bolo nespokojní a s úlohou 



 
 

chceli skončiť. Stále opakovali, že sa nedá vyriešiť, pokiaľ sa ostatných nemôžu dotýkať. 

Snažila som sa deti podporiť, aby pokračovali a poradila som im taktiku prehovárania. 

Postupne začali prehovárať protihráčov a krátko na to zavládol v triede rozruch a deti sa 

prekrikovali. Niekoľkokrát som ich upozornila, aby boli tichšie. Po niekoľkých minútach sa 

deti samé začali utišovať, dochádzali im nápady, ako majú prehovárať. Preto som navrhla 

ukončenie aktivity, ale výsledok som nechala určiť deti. Každá skupina bojovala za to, že 

práve ona vyhrala, ale nakoniec sa všetci zhodli, že to skončilo remízou. V reflexii deti 

vyjadrili, že aktivita sa im veľmi nepáčila a že bez sily sa úloha nedala vyriešiť. Aj napriek 

tomu, že sme diskutovali o tom, že keby sa viac snažili prehovárať, možno by uspeli, stále 

zastávali názor, že bez fyzického kontaktu by to nešlo. Povedali,  že úloha by sa nedala 

vyriešiť tak, aby boli všetci spokojní.  

 

32. aktivita – Ideálny kamarát (podľa Tholtovej, Smikovej, 2006)  

Cieľ:   charakterizovať, aké vlastnosti si na kamarátovi vážim a čo od neho 

očakávam; prostredníctvom aktivity si uvedomiť hodnotu priateľstva; uvedomiť si, že 

vlastnosti, ktoré očakávam od druhých musím formovať aj u seba  

Trvanie:   20 minút  

Pomôcky:   papier, farbičky, písacie potreby 

Metodický postup: 

 Motivácia: Máte nejakého dobrého kamaráta? Máte takých viacej? Má váš kamarát 

iba pozitívne vlastnosti? Nepáči sa vám na ňom niečo? Poďte vymyslieť takého, ktorý by 

bol pre vás ideálny. 

 Realizácia: Každé dieťa na svoj papier nakreslí ideálneho kamaráta. Ak niečo nevie 

znázorniť kresbou, môže to dopísať. Po dokreslení budú žiaci v kruhu prezentovať 

a popisovať svoje výtvory.   

 Reflexia: Ako sa vám pri aktivite pracovalo? Bolo náročné popísať ideálneho 

kamaráta? Zhoduje sa aspoň trochu váš skutočný kamarát s tým, ktorého ste práve 

vymysleli? Existuje ideálny kamarát? Myslíte, že v kamarátstve stačí, keď by váš kamarát 

mal tie vlastnosti, ktoré ste popísali? Akí by ste mali byť vy? Máte tie vlastnosti, ktoré 

chcete, aby mal váš ideálny kamarát?  

Zhodnotenie priebehu: Pri motivačnej otázke väčšina detí identifikovala ako veľmi 

dobrého kamaráta svojho kamaráta, sediaceho vedľa. Po tom, čo deti povedali  zlé 

vlastnosti, ktoré majú títo kamaráti,  rozpútala sa živá diskusia, keď sa každý obraňoval, že 

on nemá také vlastnosti. Bolo to však iba kamarátske podpichovanie a deti to nevnímali 



 
 

ako urážku. Po zadaní pokynov na kreslenie sa deti uisťovali, či kamarát, ktorého idú 

kresliť musí byť skutočný a či to musí byť človek. Počas kreslenia najmä dievčatá neboli 

disciplinované, pobehovali, nazerali si do papierov a smiali sa. Väčšinou neboli spokojné 

s tým, aké mali nakreslené vlasy, okuliare alebo šaty. Julka, Lívijka, Karolínka a Adamko 

si vypýtali ďalší papier, aby mohli nakresliť ďalších kamarátov. Pred tým, než mali ísť deti 

prezentovať nakreslených kamarátov, sa samé dohodli na poradí, v akom pôjdu. Dievčatá 

mali ako ideálneho kamaráta nakreslenú spolužiačku z triedy. Chlapci zase častejšie 

kreslili vymysleného kamaráta, o ktorom snívajú. Chceli, aby bol veľmi silný (aby mohol 

uniesť školu a zahodiť ju; aby mu mohol preniesť nejaké miesto, na ktorom by chceli byť). 

Tomáško chcel, aby bol jeho kamarát veľmi bohatý, aby mohol rozdať peniaze tým, ktorí 

ich majú málo. Deti v reflexii zhodnotili, že nebolo náročné nakresliť ideálneho kamaráta 

a dievčatá povedali, že oni také ideálne kamarátky majú. Dievčatá vedeli identifikovať aj 

negatíva svojich nakreslených kamarátok, ale zároveň povedali, že by nechceli, aby sa 

zmenili a zlepšili, pretože ich také majú radi. Chlapci väčšinou zhodnotili, že nemajú také 

vlastnosti, aké by chceli, aby mal ich kamarát. Keďže po nich sami túžia, chcú ich mať 

aspoň u kamaráta, aby ich mohli sprostredkovane využiť. Dievčatá zase uviedli, že majú 

rovnaké vlastnosti, aké očakávajú u ideálnej kamarátky a práve preto si tak rozumejú.  

 

33. aktivita – Nerozbitné vajce (podľa Mihálikovej, 2001) 

Cieľ:   vedieť spoločne vyriešiť zadanú úlohu; vedieť vymyslieť tvorivé 

riešenia zadanej úlohy; spolupracovať v rámci skupiny  

Trvanie:   15 minút 

Pomôcky:   pre každú skupinu: dve stoličky; šnúra; vajce; lepiaca páska, 

nožnice, miska, staré noviny, drobnosti ako lyžičky, štipce a iné  

Metodický postup: 

 Motivácia: Za ten čas, čo vás poznám som si všimla, že ste veľmi šikovní, keď 

chcete a keď sa snažíte. Preto mám pre vás jednu celkom náročnú úlohu. Ste zvedaví, aká 

to je úloha? Pokúsite sa ju splniť a dokázať, akí ste šikovní? Poďte to vyskúšať.  

 Realizácia: Vychovávateľka žiakov rozdelí na rovnako veľké skupiny s približne 4 

– 5 členmi. Pre každú skupinu pripraví dve stoličky s medzerou približne meter a operadlá 

spojí šnúrou. Na túto šnúru zavesí ďalšiu šnúru, na ktorej je pripevnené vajce. Šnúra 

s vajcom je pripevnená tak, aby bolo vajce približne 10 cm nad zemou. Pod vajce položí 

misku. Každá skupina bude mať za určený čas vymyslieť spôsob, ako dostať vajce do 

misky bez toho, aby sa rozbilo. Po uplynutí limitu vychovávateľka šnúru prestrihne.  



 
 

 Reflexia: Ako sa vám páčila aktivita, čo ste pri nej prežívali? Ako sa vám pri 

aktivite spolupracovalo? Zhodli ste sa na všetkom? Vznikli nejaké hádky? Zapojili sa do 

riešenia všetci členovia skupinky? Cítili ste sa ako súčasť tímu?  

Zhodnotenie priebehu: Pre žiakov bolo motivujúce už iba to, keď videli, že chystám niečo 

nezvyčajné a boli zvedaví, čo budú mať v aktivite robiť. Už vtedy som im povedala, že ich 

čaká náročná úloha. Chlapci mali silné reči a povedali, že pre nich to určite nebude 

náročné. Najskôr tipovali, že budú šnúru preskakovať. Následne v motivácii, keď som deti 

pochválila, zostali naoko urazené a bránili sa, že oni sú šikovní vždy, lebo sa vždy snažia. 

Keď som spomenula náročnú úlohu, ktorú vedia splniť iba šikovné deti, hneď spozorneli. 

Takáto výzva bola pre nich motivujúca, pretože mi chceli dokázať, že zvládnu aj náročné 

úlohy, keďže sú šikovní. Keď som žiakom dala pokyny, čudovali sa, pretože čakali 

náročnejšiu úlohu. Počas plnenia úlohy sa jedna skupina sťažovala, že ostatné deti ich 

pozorujú a potom opakujú. Žiaci si preto stanovili v každej skupine dozorcu, ktorý 

dohliadal, aby súperi nepozerali na ich postup. Dve skupiny vystlali misku iba novinami, 

poukladali ich na seba. Jedna skupina bola veľmi kreatívna, skúsila použiť aj štipce 

a postavili z poskladaných novinových paličiek vyššiu stavbu, aby vajce nepadalo veľmi 

nízko a pre istotu pod stavbu naskŕčali papier, aby bol spodok mäkší. Adamko chcel veľmi 

vyhrať, bol až agresívny, chcel, aby bolo podľa jeho pokynov. V druhej skupine zasa 

mudroval Maťko, stále chcel, aby spolužiaci urobili krok podľa neho. Ostatní spoluhráči 

ho však okrikovali a nechceli si dať poradiť. Andreaskova skupina skončila ako druhá, čo 

ho veľmi sklamalo a chvíľu bol na svojich spoluhráčov nahnevaný. Nikomu sa nepodarilo 

vajce rozbiť. V reflexii deti aktivitu zhodnotili ako dobrú, ale tiež povedali, že úloha mohla 

byť zložitejšia. Žiaci zhodnotili spoluprácu ako dobrú, ale sťažovali sa na Andreaska 

a Maťka. Maťko zase nebol spokojný, že ho nikto nepočúval a povedal, že sa necítil ako 

súčasť skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha A.12  12. stretnutie - 5. február 2016 

 

34. aktivita – Spoločný obrázok (podľa Mihálikovej, 2002) 

Cieľ:   vytvoriť spoločný obraz; charakterizovať a nakresliť situáciu, ktorá 

mi najviac utkvela v pamäti  

Trvanie:   25 minút  

Pomôcky:   väčší kus bieleho baliaceho papiera; pastelky  

Metodický postup: 

 Motivácia: Zatvorte si oči, ak chcete a skúste si predstaviť, čo všetko sme počas 

našich stretnutí robili, čo všetko sme zažili. Nechajte tieto predstavy chvíľku voľne plynúť. 

Teraz otvorte oči a zapamätajte si, čo vám najviac z tých stretnutí utkvelo v pamäti. Aby 

ste na to nezabudli a ukázali to aj ostatným spolužiakom, vaše predstavy si nakreslíte.  

 Realizácia: Žiaci po začiatočnej motivácii prídu k veľkému baliacemu papieru, na 

ktorý budú mať nakresliť moment z realizovaných stretnutí, ktorý im najviac utkvel 

v pamäti. Po dokreslení deti v kruhu prezentujú, čo má ich obrázok znázorňovať.  

 Reflexia: Ako sa vám páčila aktivita? Ako sa vám kreslilo spoločne s ostatnými? 

Obmedzoval vás niekto? Mali ste dostatok priestoru? Napadlo vám viacej momentov, ktoré 

ste si zo stretnutí obzvlášť zapamätali? Spomenuli ste si aj na momenty, ktoré nakreslili 

vaši spolužiaci?  

Zhodnotenie priebehu: Deti pri pokyne, nech si zatvoria oči, tak ako pri predchádzajúcich 

stretnutiach, si najskôr začali hľadať vhodné miesto, na ktorom by mohli byť v pohodlnej 

polohe. Najskôr som to deťom umožnila, ale zavládol veľký chaos a hurhaj, preto som deti 

upozornila, že stačí, ak zostanú na mieste a iba si na chvíľu zatvoria oči. Keď si deti 

spomínali na stretnutia so zatvorenými očami, niektorí sa snažili iných nenápadne 

pozorovať a niektorí nedokázali zostať so svojimi zážitkami potichu a chceli sa o ne podeliť 

s ostatnými spolužiakmi. Tomáško, Šimonko a Karolínka za mnou dokonca prišli a spýtali 

sa, či to môžu povedať aspoň mne. Všetkým som preto vysvetlila, že ak sa chcú podeliť 

slovne o zážitok, musia ho najskôr nakresliť. Pre deti to bolo motivujúce, rýchlo začali 

kresliť, aby aj ostatní mohli vidieť, čo im zo stretnutí najviac utkvelo v pamäti. Po 

dokreslení obrázkov, pri ich prezentácii si žiaci sami určili poradie, v ktorom budú 

prezentovať podľa toho, v akom poradí dokreslili obrázky. V reflexii sa deti vyjadrili, že pri 

spoločnom kreslení nemali žiadne problémy a že papier bol dosť veľký, aby mali dostatok 

priestoru. Jediný Tomáško sa sťažoval na to, že Adamko mu nechcel požičať farbičku. 



 
 

Väčšina žiakov povedala, že keď premýšľali nad stretnutiami, napadli im minimálne dva 

silné zážitky, ale nebol problém vybrať si, ktorý z nich nakreslia. Deti sa tiež priznali, že na 

mnohé zážitky zabudli a keď videli, že to ich spolužiak nakreslil, aj oni by radšej nakreslili 

zážitok zo stretnutia, ako ich spolužiak. Preto na záver stretnutia, keď nám zostal ešte 

zvyšný čas, som dala deťom priestor, aby na papier dokreslili ešte ďalší zážitok.   

 

35. aktivita – Správa do novín (vlastný návrh) 

Cieľ:   krátko opísať realizované stretnutia; zachytiť subjektívne 

najdôležitejšie momenty stretnutí  

Trvanie:   15 minút  

Pomôcky:   papier; písacie potreby  

Metodický postup: 

 Motivácia: Viete mi povedať, kto je to reportér? Čo tento človek robí a kde ho 

môžeme vidieť? Myslíte si, že je to náročná práca, ktorej sa venuje? Teraz budete mať 

príležitosť zistiť to a vyskúšať si, aké je to byť reportérom.  

 Realizácia: Každé dieťa bude mať napísať krátku správu z realizovaných stretnutí, 

v ktorej spomenie preňho najdôležitejšie momenty a zaujímavosti, či pocity. Po spísaní 

správ si ich žiaci postupne odprezentujú pred publikom, ktoré tvoria ostatní spolužiaci.  

 Reflexia: Bolo náročné premyslieť si krátku správu na niekoľko riadkov o našich 

stretnutiach? Pomohla vám predchádzajúca aktivita, využili ste z nej niečo? Ako ste sa 

cítili, keď ste mali predstúpiť pred spolužiakov a prečítať svoju správu?  

Zhodnotenie priebehu: Deti vedeli, kto je to reportér, aj čo je jeho práca. Väčšina z nich 

povedala, že niekedy pozerajú televízne noviny a poznajú, čo obsahujú jednotlivé správy, 

ktoré sú prezentované v televíznych novinách. Deti samé pripomenuli, že správy bývajú aj 

v novinách alebo časopisoch spolu s nejakou fotkou. Prácu reportéra charakterizovali ako 

jednoduchú a zábavnú. Pri zadaní pokynov na písanie sa deti uisťovali, či nemusia kresliť. 

Filipko chcel kresliť, preto som mu ponúkla možnosť, že napísanú správu môže ilustrovať. 

Nakoniec však tiež iba písal. Pri písaní sa Karolínka so Samirkou rozprávali a smiali sa, 

preto som im niekoľkokrát pripomenula pravidlá, ale i sankcie, na ktorých sme sa na 

začiatku dohodli. Niektoré deti nevedeli, čo majú písať a chceli vedieť, či správa musí 

súvisieť s našimi stretnutiami. Preto sme si s deťmi opäť spoločne zopakovali, aké aktivity 

sme spolu realizovali. Niektorí sami svojim spolužiakom pripomenuli to isté, čo pri 

predchádzajúcej aktivite a zdalo sa im neuveriteľné, že si to nedokážu zapamätať. Riško 

spolužiakom povedal, že keby počúvali pred chvíľou, teraz by vedeli. Pri prezentovaní si 



 
 

deti určili poradie, v ktorom pôjdu čítať svoje správy. Hneď prvá prezentujúca, Lucka, 

navrhla, aby pri prezentovaní stáli pred tabuľou a mali pri tom aj imaginárny telefón. 

Luckin nápad som doplnila tým, že deti sa predstavili a tvárili sa, že sú reportéri, ktorí pre 

správy čítajú svoj príspevoky. Deti sa do tejto úlohy vžili a páčil sa im tento spôsob 

prezentovania, čo vyjadrili aj v záverečnej reflexii. Niektorí chlapci – Filipko, Maťko 

a Adamko zhodnotili, že aktivita bola náročná, pretože písať slohy nevedia. Preto mali 

napísanú iba jednu alebo dve vety. Ostatní zhodnotili, že po zamyslení sa krátka správa 

dala napísať. To, že mali žiaci predstúpiť pred ostatných ako reportéri, im nevadilo 

a povedali, že sa pri tom cítili dobre.  

 

36. aktivita – Terč (podľa Mihálikovej, 2001) 

Cieľ:   zhodnotiť zrealizované stretnutia; vedieť svoje rozhodnutie 

zdôvodniť 

Trvanie:   10 minút 

Pomôcky:   obrázok terča; červená fixka  

Metodický postup: 

 Motivácia: Triafali ste niekedy niečím do terča? Teraz si to budete môcť vyskúšať. 

Avšak, nebude to klasické triafanie. Budete blízko pri terči a nebudete musieť trafiť za 

každú cena stred. Budete však musieť porozmýšľať, kam chcete zacieliť a trafiť.  

 Realizácia: Deti budú postupne po jednom chodiť k terču. Každý žiak urobí bodku 

do terča podľa toho, ako sa mu páčili spoločné stretnutia – čím viac bude bodka v strede, 

tým lepšie žiak stretnutia hodnotí. Ak bude bodka blízko okraja, žiak hodnotí stretnutia 

negatívne. Po tom, čo žiak umiestni svoju bodku, krátko zdôvodní svoje rozhodnutie.  

 Reflexia: Bolo náročné zhodnotiť pomocou jednej bodky všetky stretnutia? Páčili 

sa vám niektoré stretnutia viac? Ktoré? A ktoré stretnutia sa vám nepáčili? Čo by ste na 

stretnutiach zmenili? Čo ste sa dozvedeli počas stretnutí? Zmenil sa vďaka stretnutiam váš 

názor na nejaké veci?  

Zhodnotenie priebehu: Keď deti zbadali na tabuli pripevnený obrázok terča, vzbudilo to 

ich zvedavosť a pýtali sa, či budú strieľať lukom do terča. Pri otázke, či už do podobného 

terča strieľali sa žiaci začali prekrikovať a každý sa chcel pochváliť svojim zážitkom. 

Mimoriadne na seba pútali pozornosť chlapci – Maťko a Andreasko a tiež Samirka, ktorí 

sa priznali, že strieľali zo vzduchovky, čo vnímali ako veľkú prestíž, pretože ide o aktivitu, 

ktorá je pre deti nebezpečná. Po vysvetlení, ako treba postupovať pri aktivite deti 

nerozumeli požiadavkám, preto som pokyny zopakovala viackrát a taktiež som deťom dala 



 
 

priestor na to, aby sa spýtali, čo im nebolo jasné. Pri zdôvodnení umiestnenia bodky boli 

výrečnejšie dievčatá, lepšie vedeli zdôvodniť, čo a prečo sa im na stretnutiach páčilo. 

Chlapci väčšinou umiestnili bodku a zdôvodniť svoje rozhodnutie nevedeli, väčšinou 

odpovedali, že nevedia, prečo sa tak rozhodli, iba vedia, že to tak cítia. Väčšina detí 

umiestňovala bodky blízko stredu, pričom sa vyjadrovali, že sa im stretnutia páčili a že by 

v nich chceli pokračovať. V reflexii deti zhodnotili túto aktivitu ako jednoduchú, povedali, 

že v ničom nemali problém, teda sami nepovažovali za negatívum, že nevedia dostatočne 

zdôvodniť svoju odpoveď. Keď mali zhodnotiť tie stretnutia, ktoré sa im páčili viac a ktoré 

menej, odvolali sa na predchádzajúce aktivity a povedali, že odpovedali už v rámci nich. 

Žiaci však veľmi nevedeli identifikovať, či sa zmenil ich postoj alebo názor na niečo. Lucka 

sa priznala, že už sa nebojí povedať, čo si myslí. Po nej sa k tejto zmene priznali viacerí 

žiaci. Julka si spomenula, že už vie, že netreba všetkých ľudí odsudzovať podľa prvého 

dojmu. Riškovi utkvelo v pamäti, že keď bude pokojne trvať na svojom rozhodnutí, nikto ho 

nenahovorí na zlé veci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA B Ukážky prác detí  

 

Príloha B.1  Práce detí z 1. stretnutia  

 

 

Obrázok 1 Pravidlá skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Obrázok 2 Pravda a lož                                      Obrázok 3 Pravda a lož  



 
 

Príloha B.2  Práce detí z 2. stretnutia  

 

 

Obrázok 4 Môj erb  

 

 

Obrázok 5 Šváb a motýľ  

 

 

Obrázok 6 Šváb a motýľ  



 
 

Príloha B.3  Práce detí z 3. stretnutia  

 

 

Obrázok 7 Balóny pocitov  

 

 

Obrázok 8 Maľovaný pocit z hudby  

 

 

Obrázok 9 Maľovaný pocit z hudby  



 
 

Príloha B.4  Práce detí zo 4. stretnutia  

 

 

Obrázok 10 Strach ma nevyľaká  

 

 

Obrázok 11 Strach ma nevyľaká  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Obrázok 12 Dobrá nálada          Obrázok 13 Dobrá nálada 



 
 

Príloha B.5  Práce detí zo 6. stretnutia  

 

 

Obrázok 14 Dokázal som a chcem dokázať  

 

 

Obrázok 15 Dokázal som a chcem dokázať 



 
 

Príloha B.6  Práce detí z 9. stretnutia  

 

 

Obrázok 16 Som vďačný za... 

 

 

Obrázok 17 Som vďačný za...  

 

 



 
 

Príloha B.7  Práce detí z 11. stretnutia  

 

 

Obrázok 18 Ideálny kamarát 

  

 

Obrázok 19 Ideálny kamarát  

 



 
 

Príloha B.8  Práce detí z 12. stretnutia  

 

 

          Obrázok 20 Správa do novín                          Obrázok 21 Správa do novín  

 

 

Obrázok 22 Terč  



 
 

Príloha B.9  Práce detí – strašidielka na spätnú väzbu  

 

 

Obrázok 23 Strašidielka na spätnú väzbu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA C Dotazník na zisťovanie úrovne emocionálnej 

inteligencie detí so škálou na bodovanie  

 

Dotazník zisťovania úrovne emocionálnej inteligencie  

 

1. Kedy sa cítiš šťastne?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.    /1 bod/ 

 - Uvedie jeden príklad – vo vzťahu k svojej osobe.    /2 body/  

 - Uvedie jeden príklad týkajúci sa aj vzťahov s inými ľuďmi.   /3 body 

 - Uvedie viac príkladov – vo vzťahu k vlastnej osobe.    /4 body/ 

 - Uvedie viac príkladov týkajúcich sa aj vzťahov s inými ľuďmi.   /5 bodov/   

 

2. Čo robíš dobre?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Odpovie, že nič (veľmi kritické sebahodnotenie).     /2 body/ 

 - Uvedie jeden príklad týkajúci sa hry.      /3 body/ 

 - Uvedie jeden príklad, ktorý sa netýka hry  

   (iná činnosť, správanie a podobne).      /4 body/ 

 - Uvedie viacero rôznych príkladov.       /5 bodov/ 

 

3. Máš rád sám seba? Povedz prečo. 

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Odpovie, že nemá rado samo seba.      /2 body/ 

 - Odpovie áno, ale nevie zdôvodniť.       /3 body/ 

 - Odpovie áno, pripíše si jednu pozitívnu vlastnosť.    /4 body/ 

 - Odpovie áno, pripíše si viac ako jednu pozitívnu vlastnosť.   /5 bodov/ 

 

4. Čo by si chcel na sebe zmeniť?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Uvedie, že nič.         /2 body/ 

 - Odpoveď týkajúca sa vonkajšieho vzhľadu.     /3 body/ 

 - Uvedie, že negatívne vlastnosti chce zmeniť na pozitívne.   /4 body/ 

 - Uvedie, že chce získať ďalšie pozitívne vlastnosti.    /5 bodov/ 



 
 

5. Predstav si, že ti kamarát zbúral peknú stavbu z lega, na ktorej si dlho pracoval. Si 

poriadne nahnevaný. Ako sa zbavíš hnevu? 

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Uvedie negatívnu citovú reakciu.       /2 body/ 

 - Hľadá pomoc u dospelého.        /3 body/ 

 - Snaží sa upokojiť sám  

   (odíde do ústrania, zvolí si inú činnosť a podobne).    /4 body/ 

 - Uvedie, že si postaví novú stavbu.       /5 bodov/  

 

6. Vymenuj pravidlá skupiny, ktoré poznáš. 

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Neúplná, prípadne neadekvátna odpoveď týkajúca sa napríklad 

   pravidiel pri hre a podobne.       /2 bod/ 

 - Uvedie aspoň jeden adekvátny príklad.      /3 body/ 

 - Uvedie viac ako jeden adekvátny príklad.      /4 body/ 

 - Uvedie takmer všetky triedne pravidlá.      /5 bodov/ 

 

7. Ako sa cítiš, keď ťa chvália?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Uvedie, že sa cíti zle, nepríjemne.       /2 body/ 

 - Uvedie, že pociťuje hanbu.        /3 body/ 

 - Uvedie, že sa cíti dobre, príjemne.       /4 body/ 

 - Kvalitatívne najvyššia úroveň odpovede  

   (opíše svoje pocity – šťastie, hrdosť, snaha).    /5 bodov/ 

 

8. V rámci športového dňa ste v jednej zo súťaží dostali za úlohu navliecť korálky na 

šnúrku. Už ich máš skoro všetky navlečené. Zrazu sa niť pretrhne a všetky korálky sa 

rozsypú. Čo urobíš? 

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.    /1 bod/ 

 - Uvedie citovú reakciu (plač, zlosť, smútok).    /2 body/ 

 - Hľadá pomoc u dospelého, čaká na radu.      /3 body/ 

 - Uvedie, že pozbiera korálky.       /4 body/ 

 - Nevzdáva sa – začne navliekať odznova.      /5 bodov/ 

 



 
 

9. Predstav si, že si nakreslil pekný obrázok a kamarát vylial fľaštičku s čiernym 

tušom práve na tvoj výkres. Čo urobíš?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.    /1 bod/ 

 - Uvedie neprimeranú citovú reakciu.      /2 body/ 

 - Oznámi dospelému, požiada o radu.      /3 body/ 

 - Primeraná reakcia, ale neuvedie, či bude pokračovať v práci.   /4 body/ 

 - Uvedie, že sa pokúsi začať odznova.      /5 bodov/ 

 

10. Tvoj spolužiak na školskom dvore spadol a rozbil si koleno. Ako mu pomôžeš?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.    /1 bod/ 

 - Odpoveď je neadekvátna alebo uvedie, že mu nepomôže  

   (necíti ľútosť).         /2 body/ 

 - Sprostredkuje pomoc – oznámi učiteľke.      /3 body/ 

 - Bezprostredná pomoc – uvedie, že mu pomôže vstať a podobne.   /4 body/ 

 - Bezprostredná pomoc a vyjadrenie spoluúčasti 

   (spolucítenia) slovom, dotykom a podobne.     /5 bodov/ 

 

11. Pani učiteľka je dnes akási smutná. S nikým sa nerozpráva, ani nehrá. Ako ju 

rozveselíš?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Nevšíma si ju, radšej sa nezdržuje v jej prítomnosti.    /2 body/ 

 - Vyjadrí účasť svojou prítomnosťou, počká, kým ju smútok prejde.  /3 body/ 

 - Vyjadrí účasť slovom – spýta sa, čo ju trápi.    /4 body/ 

 - Vyjadrí účasť činom – niečo navrhne, urobí, objíme ju a podobne.  /5 bodov/ 

 

12. Kamarát z triedy ochorel. Je v nemocnici. Pani učiteľka sa chystá k nemu na 

návštevu. Chceš mu niečo odkázať?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne nechce mu nič odkázať.    /1 bod/ 

 - Požiada o radu dospelého  

   (chce niečo odkázať, alebo nevie, čo by bol vhodné).    /2 body/ 

 - Iná odpoveď, sčasti adekvátna.       /3 body/ 

 - Jednoduchá, adekvátna odpoveď  

   (pozdrav, želanie skorého uzdravenia a podobne).    /4 body/ 

 - Kvalitatívne najvyššia úroveň odpovede  



 
 

   (chýba mi, teším sa naňho, mám ho rád a podobne).    /5 bodov/ 

 

13. Kto z triedy je tvojím kamarátom? Povedz prečo.  

 - Uvedie, že nevie, prípadne že nemá v triede kamarátov.    /1 bod/ 

 - Uvedie jedno meno, ale nevie zdôvodniť.      /2 body/ 

 - Uvedie jedno meno, zároveň zdôvodní.      /3 body/ 

 - Uvedie viacero mien, ale nevie zdôvodniť.     /4 body/ 

 - Uvedie viacero mien a zároveň zdôvodní.      /5 bodov/ 

 

14. Pomáhaš niekomu v škole?  

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Uvedie iba dospelých.        /2 body/ 

 - Uvedie iné deti – rovesníkov (napríklad pri hre).     /3 body/ 

 - Uvedie, že pomáha mladším deťom (rôzne formy pomoci).   /4 body/ 

 - Kvalitatívne najvyššia úroveň odpovede  

   (pomáha tomu, kto práce potrebuje pomoc, dospelým aj deťom).  /5 bodov/ 

 

15. Aký darček by si pripravil pre kamaráta k sviatku? 

 - Uvedie, že nevie, prípadne neodpovie na otázku.     /1 bod/ 

 - Požiada o rodu dospelého.       /2 body/ 

 - Uvedie, že mu niečo kúpi.        /3 body/ 

 - Uvedie, že mu pripraví vlastnoručne zhotovený darček.    /4 body/ 

 - Uvedie viacero možných spôsobov obdarovania.     /5 bodov/ 

(podľa Fabíkovej, Miňovej, 2008)  

 

 

 

 


