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ÚVOD 

Úvod 
pre inštruktorov 

Implementácia programu Empatia k deťom má 

niekoľko základných čŕt. „Implementácia“ je tu 

definovaná ako spôsob, akým sa program uvádza 

do praxe. Samotný program by sme si nemali 

vysvetľovať ako spôsob ako byť efektívny. To čo 

je efektívne, je dobre implementovaný program 

samotný. Preto je v programe Empatia k deťom 

dôležité starostlivo zvážiť, ako podporiť 

implementáciu, pričom treba brať do úvahy 

množstvo faktorov, ktoré sú kľúčové pre zaistenie 

najvyššej kvality implementácie. Veľmi dôležité 

je dodržiavanie zásad, dávkovanie, spôsob 

uplatňovania, odozva účastníkov, diferenciácia 

programu, monitorovanie kontroly, dosah 

programu a adaptácia. Tu by som chcel zdôrazniť 

dva kľúčové momenty; dodržiavanie zásad 

a adaptácia. Dodržiavanie programu vyžaduje 

dôslednú prácu so základnými komponentmi 

a aktivitami programu. Pre dosiahnutie 

požadovaného účinku sú rozhodujúce jednotlivé 

prvky, z ktorých program pozostáva. Nevyhnutné 

je tiež prispôsobenie sa miestnemu kontextu. 

Rovnako dôležité by mali byť aj zmeny 

vykonané v programe tak, aby zodpovedali 

kapacitám a zdrojom školy, kultúrnym 

hodnotám študentov a učiteľov a 

predchádzajúcim skúsenostiam. 

Tento súbor nástrojov je zameraný na 

školiteľov, ktorí vedú a koordinujú prácu 

viacerých učiteľov súčasne. 

 Odporúčam, aby školitelia dôsledne dodržiavali 

túto príručku, ale zároveň musím zdôrazniť, že 

senzitivita školiteľov voči učiteľom a špecifické 

potreby skupiny a adaptácia učiteľov a ich 

vnímavosť v konkrétnom kontexte školy a situácii 

na vyučovaní sú kľúčové faktory úspechu 

programu Empatia k deťom. Ochota školiteľov 

viesť dialóg s učiteľmi je absolútne nevyhnutná. 

Keďže dôraz je kladený predovšetkým na rozvoj 

empatických schopností učiteľa, mnoho cvičení je 

určených iba na tento účel. Sú tu však aj 

cvičenia, ktoré je možné použiť so študentmi vo 

vyučovacom procese. Cvičenia na vedenie 

dialógu, fyzické cvičenia a intelektuálne cvičenia 

sú v tomto procese mimoriadne dôležité, avšak 

školiteľ môže niektoré cvičenia uvedené v 

programe vymeniť s „dodatočnými cvičeniami“, 

ktoré nájdete na konci tejto príručky. 

 To umožňuje doladiť rovnováhu medzi 

jednotlivými druhmi cvičení. Majte na pamäti, že 

učitelia si musia osvojiť vedenie dialógu, ako aj 

fyzické a intelektuálne cvičenia. Školitelia musia 

mať na pamäti, že na podporu vedomia je 

dôležité cvičenia niekoľkokrát opakovať. 
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ÚVOD 

Úvod inštruktorov 
pre učiteľov 

Je dôležité, aby každý participoval na základe 

svojej vlastnej slobodnej vôle bez pocitu 

nútenia. V každom prípade verím, že všetci 

účastníci budú aktívne participovať s vedomím, 

že ide o dobro pre nich ako aj pre ich kolegov. 

Zrejme netreba zdôrazňovať, že sa očakáva 

dôvernosť. 

Najprv by som vám chcel predstaviť niektoré z 

teórií a myšlienok, ktoré sú základom programu 

a práce, ktorú budeme spoločne vykonávať. Ako 

učitelia zohrávate pri implementácii tohto 

programu najdôležitejšiu úlohu. Ste to vy, kto má 

tú najvýznamnejšiu schopnosť ovplyvniť učebné 

prostredie v triede. To platí nielen pre daný 

predmet, ale aj pre to, ako učíte, a spôsob, akým 

učíte, je nemenej dôležitý, pokiaľ ide 

o schopnosť empatie.

Väčšina učiteľov sa takmer vždy zameriava na 

svojich študentov. Na to, ako reagujú a ako sa 

môžu čo najlepšie naučiť. Je to pochopiteľné, ale 

skúsme sa zamyslieť nad niečím trochu 

neobvyklejším. Keďže viem, že vaša pohoda 

a dôvera vo svoje profesionálne kvality majú 

pozitívny vplyv na prostredie vzdelávania, rád by 

som sa zameral na vás. Chcem vám dať 

príležitosť pozrieť sa na svoje vlastné 

kompetencie a svoje vlastné spôsoby, ako sa v 

triede vyrovnať s problémami. Učenie sa empatii 

začína u vás. Na to, aby ste autenticky učili 

k empatii, musíte byť plne empatickí vy. 

Začnime teda niekoľkými jednoduchými 

cvičeniami, pri ktorých sa navzájom spoznáme. 

Tieto cvičenia je možné vnímať ako súčasť 

výcviku v empatických kompetenciách 

a samozrejme fungujú aj ako lámače ľadov. 
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ÚVOD / CVIČENIE 1 

Hromadné pozdravy 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

POSTUP

V p rvom cvičení ide o niekoľko zámerov. V prvom rade tu ide 

o  prelomenie ľadov, ktoré môže školiteľ yužiť k tomu, aby učiteľom

pomohol trochu sa  lepšie spoznať. Po druhé, toto cvičenie je dobré 

na uvoľnenie a vytvorenie pohodovej atmosféry.

Cvičenie navodí v miestnosti dynamiku, energiu a smiech. 

Papier a pero. 

Školiteľ požiada učiteľov, aby napísali tri otázky, ktoré im napadnú. 

Otázky musia byť dobre prístupné a vzbudzovať pozitívne myšlienky. 

Mohli by to byť napríklad tieto otázky: 

• Čo najlepšie sa vám prihodilo, odkedy ste dnes ráno vstali?

• Kedy ste sa naposledy smiali tak, že ste až plakali?
• Kedy ste naposledy urobili niečo, čo ste oľutovali?

• Školiteľ určí z radov učiteľov časomerača, ktorý však môže byť súčasťou

cvičenia.

• Potom sa učitelia zoradia do dvoch radov a vytvoria dvojice, pričom

jednotlivé páry sedia oproti sebe.

• Učitelia si teraz podajú ruku alebo inak sa pozdravia a každý dostane

minútu na to, aby položil prvú z troch otázok.

• Po 2 minútach sa jeden rad posunie o krok doprava, čím každý

nadobudne nového partnera. Osoba navyše na konci radu sa presunie k

prebytočnej osobe na druhom konci radu.

• Nové dvojice sa pozdravia a majú 1 minútu na to, aby si položili

druhú z troch otázok.

• Cvičenie sa zopakuje ešte raz, takže sa použijú všetky tri otázky.

• Aké to bolo zúčastniť sa tohto cvičenia?

• Ako sa teraz cítite?

• Je tu niečo, čo ste si obzvlášť uvedomili?
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ÚVOD / CVIČENIE 2 

Skupiny stojace v rade 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

Toto cvičenie sleduje niekoľko zámerov. Ide o prelomenie ľadov, pri ktorom 

sa učitelia v skupine navzájom spoznajú. Prináša so sebou uvedomenie si 

podobností a rozdielov, s ktorými sa v skupine stretnú. Niektoré aspekty 

života zdieľa väčšina členov skupiny a niektoré môžu byť celkom jedinečné. 

Toto cvičenie umožňuje učiteľom zamyslieť sa a ukázať, kým sú a koho v 

skupine predstavujú. 

(Nie je potrebný žiaden materiál). 

Školiteľ venuje niekoľko minút každej z nasledujúcich skupín a požiada 

učiteľov, aby sa rozdelili do skupín takto: 

• Podľa farby očí - hnedá, modrá, zelená, sivá

• Tí, ktorí kedysi dobre hrali futbal

• Tí, ktorí si ako prvú vec ráno dajú šálku kávy

• Tí, ktorí žijú v krajine, v ktorej sa narodili

• Tí, ktorí chodia v zime lyžovať

• Tí, ktorí sa rokmi stali spoločenskejšími

• Tí, ktorí neradi chodili do školy

• Tí, ktorí sa nechcú s nikým rozprávať, keď sa ráno zobudia

• Tí, ktorých baví práca v záhrade
• Tí, ktorí si prácu nosia domov so sebou

• Tí, ktorí vekom opekneli

• Tí, ktorí radi varia

• Tí, ktorí si myslia, že ostatní sú ukecaní

• Tí, ktorí nie vždy vedia, čo povedať

• Tí, ktorí radi rozosmievajú ostatných
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ÚVOD / CVIČENIE 2 

OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

POZNÁMKA PRE 
INŠTRUKTOROV 

• Aké to bolo zúčastniť sa tohto cvičenia?

• Prekvapilo vás niečo?

• Bolo ťažké rozhodnúť sa, do ktorej skupiny ísť?

• Prečo?

• Ako ste vnímali toto cvičenie?

Ak vychádzame z toho, že niektorí učitelia sa cítia nepríjemne pri otvorenom 

dialógu, často je dobré nechať ich namiesto toho premýšľať vo dvojiciach. 
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EMPATIA - SPÔSOB BYTIA 

Príbeh 
Iben Sandahlová sa narodila v Dánsku 

a vyrastala v Aarhuse. Presťahovala sa 

do Kodane, kde sa stala učiteľkou 

a profesionálnou psychoterapeutkou 

s vlastnou súkromnou praxou. Je známa 

svojou dánskou filozofiou rodičovstva - 

Rodičovstvo v Dánsku - a tým, ako trvá na tom, 

aby si rodičia, pedagógovia a lídri osvojili 

zásadne novú víziu toho, čo je vo svete možné. 

Viera a hodnoty znamenajú tiež právo dieťaťa 

byť autentickým a mať zabezpečené detstvo, 

ktoré mu umožňuje rásť svojím vlastným 

tempom. Je silne presvedčená 

o autentickom živote so schopnosťou zmeniť

negatívne presvedčenie na konštruktívnejšie 

a osobné vyjadrenia. Jej založenie vychádza 

z osvietenstva a európskych hodnôt, ako sú 

demokracia, právny štát a rovnosť. Jej 

perspektívu dopĺňajú typické dánske črty ako 

žitie v štýle „HYGGE“ a dánsky spôsob 

rodičovstva, ktoré zohrali úlohu v tom, prečo je 

Dánsko už viac ako 40 rokov zaradené medzi 

najšťastnejšie krajiny na svete. Jej hlavným 

cieľom je inšpirovať, pomáhať a podporovať 

rodičov a profesionálov, aby zaistili, že nové 

generácie detí môžu vyrastať s najvyšším 

stupňom sociálneho a duševného zdravia tým, 

že budú ponúkať alternatívy k zostupnej 

špirále v šťastí, ktorá je dnes všade badateľná. 

Verí, že empatia je skrytý klenot, ktorý to 

umožní a jej praktizovaním sa zmení svet 

na bezpečnejšie a lepšie miesto pre každého. 

Jej postupy praktizujú tisíce rodín, škôl, 

vysokých škôl, univerzít a organizácií na celom 

svete. Keď nepracuje, je v prvom rade 

a nadovšetko matkou dvoch krásnych dcér: 

Idy a Julie. 

Tvrdí, že k tomu, aby sa učitelia hlboko prepojili 

so študentmi, musia sa napojiť na hlbšiu úroveň 

v sebe samotných. Empatia je mostom medzi 

ľuďmi. Čím viac sú učitelia v kontakte medzi 

sebou, tým lepšie sa prepoja so svojimi žiakmi, 

ktorí sa zasa budú učiť, rásť a dospievať oveľa 

lepšie a harmonickejšie. 
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EMPATIA - SPÔSOB BYTIA 

Čo tento súbor 
nástrojov ponúka 

Mnoho detí a mladých ľudí dnes žije uponáhľaným 

životom. Nielenže sa preháňajú po televíznej 

obrazovke a počítači, ale sú ukvapení aj v 

nadväzovaní a ukončovaní priateľstiev, pričom 

často nie sú schopní vytvoriť hlbšie 

a zmysluplnejšie vzťahy, pretože tieto vzťahy sa 

často odohrávajú online. 

Kontakt s rodičmi v rámci modernej rodiny 

s dvoma príjmami sa pritom obmedzuje na čisto 

praktické záležitosti, s menšou 

spolupatričnosťou a pocitom prítomnosti. Aj keď 

toto je len zhruba vykreslený obraz dnešnej 

dilemy, pomáha ilustrovať, že veci môžu byť 

oveľa lepšie a treba ich zmeniť. 

Vďaka tomuto súboru nástrojov budú učitelia 

školy pripravení interagovať so žiakmi 

s empatiou, aby pochopili, že emočná 

inteligencia je súborom základných zručností 

pre efektívne učenie a efektívny výkon 

všetkých študentov v škole, rodine, komunite, 

domácom živote a všetkých oblastiach 

s interakciou ľudí. Konkrétnejšie to znamená, 

že učitelia a študenti môžu získať veľa, pričom 

merítkami toho sú nasledovné ukazovatele: 

• Radosť - keď sa každý cíti vítaný

• Súcit - keď si všetci navzájom prejavujú

starostlivosť a láskavosť

• Účasť - keď každý prispieva a žije

komunitou

• Súdržnosť - keď vzniká menej konfliktov
• Pokoj - keď vie každý lepšie nájsť vnútornú

a vonkajšiu rovnováhu.

• Trpezlivosť - keď každý rozumie motivácii

konania druhých

• Koncentrácia - keď nemusí každý zápasiť

s neistotou a nepokojom

• Nezávislosť - keď k výuke prispeje každý

svojim dielom a prítomnosťou

• Samoregulácia - keď každý rozoznáva

emocionálne signály

• Rešpekt - keď každý chápe, že všetci sú si

rovní

• Väčší akademický úžitok - keď je

stredobodom pozornosti iba učenie

• Šťastie - keď ruka v ruke ide

profesionalita a blahobyt

marek
Čiara
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EMPATIA - SPÔSOB BYTIA 

Fakty 

ZOSTUPNÁ ŠPIRÁLA: 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), 

2018, existuje v európskom regióne WHO vysoká 

a narastajúca miera problémov na úrovni 

populácie s mentálnym a duševným zdravím 

u dospievajúcich. Najnovší prieskum zdravotných 

návykov u školopovinných detí uvádza, že 29 % 

15-ročných dievčat a 13 % 15-ročných chlapcov 

v európskych krajinách uviedlo, že sa cítia 

skľúčene viac ako raz týždenne; taktiež viac ako 

jeden z desiatich mladistvých vo veku do 15 rokov 

pravidelne pije alkohol raz za týždeň (9 % dievčat 

a 16 % chlapcov). 

Polovica všetkých problémov duševného zdravia 

v dospelosti sa začína v období dospievania alebo 

ešte pred ním. 

Depresia a úzkostné poruchy patria medzi prvých 

päť príčin celkového zaťaženia chorobami 

(merané počtom rokov života vo vzťahu 

k zdravotnému postihnutiu). 

V európskom regióne a v komunitách s nízkymi 

a strednými príjmami je samovražda hlavnou 

príčinou smrti medzi mladistvými (10-19 rokov) 

a druhou hlavnou príčinou v komunitách 

s vysokými príjmami. V roku 2015 došlo medzi 

10–19-ročnými ľuďmi v tomto regióne k viac 

ako 4 000 úmrtiam pri samovražde, 

predovšetkým medzi chlapcami. 

Obzvlášť postihnutí sú mladí ľudia, ktorí sú 

znevýhodnení - vrátane menšín a migrantov. 

Pri pohľade mimo Európu, prieskum Pew 

Research Center z roku 2016 zistil, že takmer 

tretina dospelých Američanov (a takto je to aj 

v iných vyspelých krajinách) nikdy nevypína 

svoje smartfóny. Miera empatie je však pri 

online styku šesťkrát horšia ako pri 

interakciách v reálnom svete. 

Sociálne médiá viedli k trojnásobnému seba 

poškodzovaniu medzi mladistvými v USA 

a k 150 percentnému nárastu samovrážd. 

Existujú štúdie, ktoré ukazujú, že frekvencia 

používania sociálnych médií tínedžermi je 

jednoznačne prepojená s ich duševným 

zdravím. U dospievajúcich vo veku 14 až 17 

rokov, ktorí používajú sociálne siete sedem 

hodín denne, je viac ako dvakrát väčšia 

pravdepodobnosť, že sa u nich diagnostikuje 

depresia, budú liečení odborníkom na duševné 

zdravie alebo budú musieť užívať lieky kvôli 

psychologickým problémom alebo problémom 

so správaním. 

V USA je alarmujúci nárast počtu detí 

prijímaných do nemocnice po tom, ako sa samy 

porezali alebo inak si ublížili. U dievčat vo veku 

15 až 19 rokov došlo od roku 2009 

k 62-percentnému nárastu a medzi 

mladistvými vo veku od desať do 14 rokov je 

tento nárast 189 %, čo je rovnaké ako pri 

samovraždách. Samovražedné úmrtia v USA sú 

v porovnaní s prvým desaťročím storočia o 70 

percent vyššie u starších dospievajúcich dievčat. 

U dievčat v mladistvom veku vzrástli samovraždy 

o 151 percent.

marek
Čiara

marek
Čiara
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DÁNSKY ZÁKON O ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH Z R. 1993 

V roku 1993 boli zákonom zavedené pravidlá o diferenciácii vzdelávania. Z nich 

vyplýva, že organizácia vyučovania vrátane výberu vyučovania a pracovné postupy, 
učebné pomôcky a výber látky, musia v jednotlivých predmetoch spĺňať účel a ciele 

základnej školy a musia byť natoľko variabilné, aby zodpovedali individuálnym 

potrebám a predpokladom žiaka. 

EMPATIA - SPÔSOB BYTIA 

Nárast zúfalej snahy byť uznaný v prostredí 

„návykových platforiem“ údajne čiastočne viedol 

ku kyberšikane. Následkom je strach 

podstupovať bežné úkony ako napríklad naučiť sa 

šoférovať alebo pozvať chlapca či dievča na 

rande. Keďže sa deti a mladí ľudia pokúšajú 

prekonať problémy spojené s prežívaním 

v pandémii a z toho vyplývajúcej sociálnej 

izolácie, tlak sociálnych médií na deti nebol 

nikdy väčší. 

Štúdia publikovaná v roku 2011 naznačuje, že 

empatia prudko klesá. Výsledky založené 

na prieskume s takmer 14 000 študentmi ukazujú, 

že priemerná úroveň „empatického záujmu“ sa 

v rokoch 1979 až 2009 znížila o 48 percent. 

V rokoch 2000 až 2009 došlo k obzvlášť prudkému 

poklesu. A toto je čiastočne dôvod, prečo sa 

rastúci počet mladých ľudí cíti osamelo, zmätene, 

frustrovane a dokonca nahnevane. 

Z osamelých, zmätených, frustrovaných 

a nahnevaných študentov nevyrastú šťastní, 

odolní a silní dospelí. 

Niečo sa musí zmeniť! Vzdelávanie v empatii 

môže byť základným nástrojom náuky budúcich 

generácií o zručnostiach potrebných pre osobné 

aj spoločenské napredovanie, založené na 

súcitnom a empatickom porozumení. 

ČO PRINÁŠA EMPATIA 

Dánsko je jednou z najšťastnejších krajín 

na svete. Skutočnosť, že náuka o empatii je 

v školách v Dánsku povinná od roku 1993, je 

faktorom, ktorý prispieva k šťastiu krajiny. 

Vyučovanie vo všetkých predmetoch musí teda 

vychádzať z predpokladov jednotlivých žiakov 

a aktuálnej vývojovej fázy s cieľom dosiahnuť 

to, čo je konkrétny žiak schopný dosiahnuť. 

Pomáhať študentom rozvíjať silný pocit empatie je 

prospešné, pretože im to pomáha budovať pocit 

bezpečia a pevnejšie vzťahy s ostatnými študentmi 

a učiteľmi. Prospieva sociálnej harmónii a znižuje 

pravdepodobnosť šikanovania, a to všetko vedie 

k úspechu vo výuke. V správe vypracovanej 

organizáciou WHO bolo navrhnutých mnoho 

koncepcií, prístupov a pohľadov na podporu 

a ochranu duševného zdravia dospievajúcich 

a bola preskúmaná ich účinnosť. 
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Regionálny úrad pre Európu. Pri hľadaní literatúry 

o opatreniach v školách a komunitách ako aj

o digitálnych intervenciách sa našlo viac ako 300

výskumných článkov a existuje veľmi presvedčivý 

dôkaz o tom, že vysokokvalitné predškolské 

programy, ktoré rozvíjajú sociálne a emocionálne 

schopnosti detí, môžu mať pozitívny a trvalý 

prínos pre ich rozvoj, vrátane ich emocionálnej 

a sociálnej pohody, kognitívnych schopností, 

pripravenosti na školu a dosahovanie výsledkov 

v akademickej oblasti, najmä pre tých 

najzraniteľnejších. 

Okrem toho množstvo dôkazov naznačuje, že 

účinná implementácia opatrení zameraných 

na výučbu sociálnych a emocionálnych 

zručností v škole má významný pozitívny 

vplyv na tieto zručnosti, na prístup študentov 

voči sebe, voči druhým a k škole, 

na angažovanosť detí z rôznych zázemí v škole 

a na ich akademické výsledky. 

Empatické správanie tiež prospieva študentom 

v neskoršom živote. Sú lepšie pripravení 

na riešenie konfliktov a majú uspokojivejšie 

vzťahy. Majú nižšiu úroveň stresu a sú celkovo 

šťastnejší. Empatickí dospelí dosahujú väčší 

úspech osobne i profesionálne. V Dánsku je 

napríklad zdravotný systém charakterizovaný 

rušným pracovným týždňom, ktorý lekárom 

sťažuje možnosť zamerať sa na prejavovanie 

empatie voči pacientom. Medzinárodný výskum 

ukazuje, že vzdelanie samo o sebe nestačí. Preto 

je do školského plánu zaradená empatia, kde sa 

myšlienka „človek na prvom mieste“ stala 

povinnou súčasťou vzdelávania. To má zaistiť, 

aby sa budúci lekári mohli stretávať s pacientmi 

s porozumením ich situácie a aby tak mohli lepšie 

vnímať osobu, ktorá stojí za diagnózou. 

SPOLUZODPOVEDNOSŤ 

Pre empatický rozvoj žiaka sú kľúčovými všetky 

vzťahy. Rozsiahle medzinárodné skúsenosti 

ukazujú, že vplyv rodičov, ktorý v sebe zahŕňa 

rozvoj sociálnych a emocionálnych schopností 

(empatia), majú významné pozitívne výsledky. 

Tento dôležitý proces socializácie, za ktorý sú 

zodpovední rodičia, pokračuje, keď začne žiak 

chodiť do školy. Tu sa však stáva predmetom 

spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi 

pri dosahovaní spoločných úloh a cieľov. 

Rodičia ani zamestnanci školy nemôžu byť 

oddelení, pokiaľ ide o vplyv na žiakov. Ide teda 

o úlohu, ktorú je potrebné riešiť spoločne

a so zdrojmi, ktoré každý z nich prináša 

do života študenta. 

Empatickí učitelia prispievajú k schopnosti 

a motivácii študentov učiť sa. Empatickí 

učitelia posilňujú v žiakoch pocit spolupatričnosti 

so svojou školou a zlepšujú vzťahy s učiteľmi 

a spolužiakmi. Dôležitosť týchto „soft skills“ 

(mäkké zručnosti alebo spoločenský takt) už 

zdôrazňovali rôzne medzinárodné dokumenty. 

Podľa odporúčania Rady Európskej komisie z roku 

2018 o kľúčových kompetenciách celoživotného 

vzdelávania sú „mäkké zručnosti“ ako kognitívne 

(kritické myslenie a zodpovedné rozhodovanie), 

osobné (povedomie, motivácia, sebaovládanie) 

a spoločenský takt (komunikácia, vyjednávanie, 

spolupráca a tímová práca, integrácia, empatia 

a obhajoba) sú pre dobrý a zdravý život 

nevyhnutné. 

Meta analýza viac ako 18 programov pre nácvik 

empatie zistila, že nácvik empatie je účinný. 

Zistenia naznačujú, že programy pre nácvik 

empatie sú celkovo významné a ukázalo sa, že sú 

tu štatisticky významné faktory



13 

EMPATIA - SPÔSOB BYTIA 

a korelácie s vyššími mierami účinku: 

1. Skôr školenie zdravotníckych pracovníkov

a študentov vysokých škôl, ako iné typy

jednotlivcov.

2. Odmeňovanie účastníkov za ich účasť.

3. Využívanie takých merítok empatie, ktoré 

sa zameriavajú výlučne na hodnotenie 

porozumenia emóciám ostatných, ich 

precítenie či presné vysvetlenie týchto 

emócií.

4. Využívanie skôr objektívnych, než

subjektívnych merítok.

Zistenia naznačujú, že: a) nácvik empatie je 

účinný a b) je zaručený experimentálny výskum 

o vplyve na rôzny typy účastníkov, podmienkach

odbornej prípravy a druhoch hodnotenia. 

Ak sa pozrieme v tomto súbore nástrojov iba 

na úlohu učiteľa, pre optimálne empatické 

výsledky študentov je zásadných päť 

predpokladov. Sú to tieto: 

• Ich pocit sebadôvery a motivácie

• Ich schopnosť budovať so študentmi

dobré vzťahy

• Ako zvládajú náročné situácie
• Ich vedomé budovanie atmosféry

bezpečia v triede

• Mať okolo seba silný systém podpory

Učitelia musia vedieť čo ich motivuje aby 

mali autoritu a vnútornú oporu pri budovaní 

sebadôvery a utvárania zdravých vzťahov. 

Tieto predpoklady sú nevyhnutné pre praktický, 

empatický prístup, ktorý pozitívne ovplyvní vzťah 

a učenie sa študenta. Toto má zaistiť vynikajúcu 

atmosféru v triede aby empatia mohla prebiehať 

aj v ťažkých a náročných situáciách. To sa dá 

dosiahnuť len za predpokladu dobrého 

podporného systému medzi žiakmi aj učiteľmi. 
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Teoretické základy 

Ľudia si mysleli, že deti sa rodia bez empatie. 

Ale to jednoducho nie je pravda. Všetci máme 

empatiu v sebe, musíme sa len naučiť, ako 

prepojiť vodiče, aby fungovala. 

Empatia sídli v limbickom systéme mozgu. Tento 

systém ovláda pamäť, emócie a inštinkt. Ide o 

komplikovaný neurologický systém zahŕňajúci 

zrkadlové neuróny a malú oblasť mozgovej kôry 

nazývanú insula. Mnohí ľudia si však 

neuvedomujú, že sme biologicky predisponovaní 

k tomu, aby sme sa spájali s inými. Je to možné 

prostredníctvom mnohých neurónových systémov, 

ktoré sú vložené do pravej hemisféry mozgu, 

pričom zrkadlové neuróny sú v tomto dôležitým 

aspektom. Ľudské Ja nie je samostatná entita,

ale vzťahový konštrukt. Súčasťou vedy o mozgu 

je nová oblasť, sociálna neuro-veda, ktorá našla 

v mozgu dvoch ľudí také oblasti, ktoré sa 

aktivujú počas ich interakcie. Najnovšie 

uvažovanie o empatii v rámci sociálnej neuro-

vedy je to, že naše predvolené vedenie je tu na 

to, aby tomu pomohlo. To znamená, že ak sa 

venujeme druhému človeku, automaticky 

prejavujeme empatiu, automaticky s ním 

cítime. Tieto novo identifikované neuróny, 

zrkadlové neuróny, pôsobia ako neuro Wi-Fi a v 

našom mozgu aktivujú presne tie oblasti, ktoré 

sú aktivované v mozgu tej druhej osoby. Ak je 

teda táto osoba v núdzi, ak táto osoba trpí, sme 

automaticky pripravení pomôcť. 

marek
Čiara

marek
Čiara



15 

Zrkadlový neurón je taký neurón, ktorý sa aktivizuje, keď zviera koná alebo keď 

zviera pozoruje rovnakú akciu, akú vykonáva iné zviera. Neurón teda „zrkadlí“ 

správanie toho druhého, ako keby samotný pozorovateľ konal. 
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Daniel Siegel, klinický profesor psychológie na 

UCLA, hovorí: 

„Empatia nie je pre ľudí luxusom, je to 

nevyhnutnosť. Prežívame nie preto, že máme 

pazúry, a nie preto, že máme veľké tesáky. 

Prežívame, pretože vieme komunikovať 

a spolupracovať." 

Inými slovami, empatia uľahčuje naše spojenie 

s ostatnými. Rozvíja sa v detstve 

prostredníctvom vzťahu s osobou, ku ktorej sme 

pútaní. Dieťa sa najskôr naučí naladiť sa 

na emócie a nálady svojej matky, až neskôr 

na emócie ostatných ľudí. 

Preto je úloha učiteľa v sociálnom rozvoji 

empatie u žiakov mimoriadne dôležitá. Zvlášť 

zohráva dôležitú úlohu v rozvoji učiteľov tým, 

že povzbudzuje budúcich učiteľov, aby 

posilňovali svoje vlastné emocionálne 

schopnosti. To im potom umožňuje podporovať 

rozvoj empatie a emočnú reguláciu svojich 

žiakov. Je zrejmé, že empatia učiteľov prispieva 

k ich schopnosti uspokojiť celkové vzdelávacie 

potreby žiakov a zvyšuje dôveru žiakov v školské 

prostredie. 

Systematický prehľad 70 štúdií z dánskeho 

informačného centra, ktoré vedie Svend 

Eric Nordenbo z roku 2008 o tom, „ktoré 

preukázané kompetencie učiteľa 

ovplyvňujú akademický výkon žiakov?“

 ukazuje, že pre učiteľa sú kľúčové tri kompetencie: 

• Didaktické schopnosti/kompetencie –

znalosť svojho predmetu a didaktiky

konkrétneho predmetu.

• Manažérske kompetencie/vedenie

triedy – schopnosť vytvárať jasné

štruktúry, prehľad, jasné pravidlá a

zdravú klímu.

• Vzťahová kompetencia.

Ďalej to formuluje takto: 

„Ak chceme vytvoriť dobré vzdelávacie 

prostredie, je dôležité naučiť učiteľov vytvárať 

dobré vzťahy: Ukázať toleranciu, rešpekt, 

záujem, empatiu a súcit ku každému dieťaťu a 

apelovať na to, aby deti konflikt pochopili, a nie 

šikanovať ich.“ 

Dánska psychologička a spisovateľka Helle 

Jensen to vyjadruje takto: 

„Chce to značnú dávku empatie pracovať so žiakmi 

spôsobom, ktorý preukazuje rešpekt a zhodu, a 

zároveň prebrať zodpovednosť za rozvoj ich 

profesionálnych, emocionálnych a sociálnych 

schopností. 
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učenie. Byť schopný udržať si rešpekt vo vzťahu 

k sebe samému i k druhým, najmä v konfliktných, 

náročných a stresových situáciách si vyžaduje 

vysokú osobnú a profesionálnu integritu.“ 

(Jensen, 2014) 

Žiaci potrebujú viac než čokoľvek iné podporu, 

aby si udržali alebo rozvíjali svoje empatické 

schopnosti, a k tomu potrebujú učiteľov, ktorí 

sú motivovaní a dokonale sa ovládajú. 

Podľa Jespera Juula a kol., 2016. 

„Sebadôvera znamená, že človek je v jadre 

svojho bytia pokojný, tam je to miesto, kde 

sa u človeka utvára hlboký vzťah voči ostatným 

ľudom a voči zložitému svetu, ktorý prechádza 

extrémnou transformáciou, svetu, v ktorom je 

ťažké nájsť vzory.“ 

Nakoniec je to všetko o empatii učiteľa 

a rozhodujúcim faktorom pre to je prirodzená 

schopnosť učiteľa jednať so žiakmi empaticky. 

Empatický prístup sa nedeje hodinu týždenne, 

ale vždy a vo všetkých predmetoch počas každého 

dňa v škole. Je na učiteľovi, aby žiakov zmenil, 

vytvoril zmysluplné vzťahy a bol dôveryhodným 

vzorom a ukázal cestu svojim konaním ako 

spôsobom bytia. 

Empirické zistenia a filozofická, psychologická 

a pedagogická teória potvrdzujú, že empatické 

kompetencie učiteľov majú veľký význam 

z hľadiska možnosti žiakov rozvíjať sa sociálne-

emocionálne a intelektuálne. 

MEDZIKULTÚRNA KOMPETENCIA 

NAPRIEČ KULTÚRAMI 

Medzikultúrna kompetencia je o tom, ako vidieť 

veci inak a ako je ťažké definovať jedinú pravdu 

všeobecne a obzvlášť v školskom prostredí. 

Na realitu sa vždy pozeráme z rôznych 

perspektív a spoločenská realita – a teda aj 

realita základnej školy – je multikultúrna. 

To znamená, že sa vystavujeme riziku 

preukázania zlej služby voči žiakom, ak základná 

škola do svojho vyučovacieho procesu nezačlení 

diverzitu a nerešpektuje ju, keď žiaci nemôžu 

praktizovať vo vzájomnom kontakte priateľstvo 

a súcit. 

Medzikultúrna kompetencia dopĺňa a rozširuje 

empatiu ako spôsob bytia pre žiakov aj učiteľov. 

Poskytuje lepšie porozumenie kultúrnym 

normám, protipólom, triede, učiteľom a škole ako 

celku. Medzikultúrne kompetencie tiež 

pomáhajú prispôsobiť sa novému pracovnému 

prostrediu a predchádzať kultúrnym šokom 

a zároveň zlepšujú kultúrne povedomie, znalosti 

a praktické zručnosti. 

Medzikultúrne kompetencie nie sú 

záležitosťou, ktorá oberá o čas a váhu iné 

predmety. Ide o pedagogický prístup, ktorý 

zohľadňuje základňu žiakov na základnej škole 

a začleňuje multikultúrny program ako jeden 

zo zdrojov. Upevňovanie znalostí 

a profesionalita je teda stále v popredí. Ešte 

dôležitejšie je, že pedagogický prístup je 

upravený tak, aby ďalej zvyšoval odbornosť 

a získavanie znalostí. 

Vyučovanie empatie v medzikultúrnom 

prostredí vyžaduje posun vo vyučovacom 

prístupe od didaktického modelu (učiteľ 

žiakovi) k dialógovému modelu. 
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Učiteľ musí vytvárať také prostredie v triede, 

v ktorom sa žiaci môžu prostredníctvom nich 

zapájať do problémov otázkami, ktoré si 

vyžadujú diskusiu, zvedavosť, kritické 

myslenie, otvorenosť a toleranciu. Motivujte 

žiakov, aby sa zapojili do medzikultúrnych 

interakcií, ktoré im pomôžu porozumieť svojmu 

prostrediu a zdokonaliť ich chápanie 

medzikultúrnych interakcií. 

Tento druh prostredia umožní žiakom lepšie 

pochopenie, zlomí stereotypy a uľahčí empatické 

konanie. Medzikultúrne kompetencie dopĺňajú 

empatické schopnosti, ako je sebauvedomenie, 

sebaovládanie a dobré komunikačné schopnosti. 

Podporujú tiež medziľudskú citlivosť a cit pre 

danú situáciu. Ide o to, aby sa učitelia 

prispôsobili vnímaným rozdielom medzi žiakmi 

a zamerali sa na podobnosti medzi žiakmi. 

Podľa Jensena (2013) medzikultúrne 

kompetencie úzko súvisia so sociálno-

emocionálnymi kompetenciami. Uvádza tri 

aspekty medzikultúrnych kompetencií: 

1. Sociálno-emocionálne kompetencie (empatia)

2. Vedomosti o kultúrach (vlastnej i iných)

3. Vedomosti o diskriminácii a kultúrnych

konfliktoch
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Používanie 
súboru nástrojov 
Ak chcete vytvoriť pre žiakov čo najlepšie 

podmienky v škole, musia mať pocit, že niečo 

ovládajú. Musia cítiť, že patria do zmysluplnej 

komunity a že ich názory a postoje sú uznávané. 

Tento súbor nástrojov sa zameriava na empatiu 

a na to, ako je možné empatiu implementovať 

v kontexte školy. Mnoho dánskych učiteľov bude 

tvrdiť, že empatia nie je konkrétnym nástrojom, 

ale niečím, čo prirodzene „jednoducho robia“. 

Prirodzený prístup však neznižuje dôležitosť 

empatie. Keď sa testuje a začleňuje do školského 

života nejaký postup, učiteľská inštitúcia sa často 

zameria na to, čo je možné okamžite zmerať, no 

dlhodobé priaznivé účinky sa prejavia až oveľa 

neskôr. 

Preto je dôležité pochopiť, že empatia funguje 

ako korene stromu. Vystreľujú, šíria sa a rastú 

väčšie a silnejšie ako koruna stromu. Môžeme 

obdivovať korunu a počítať plody, no strom by 

nebol bez životodarného koreňového systému. 

Učitelia vodia svojich žiakov za ruku (kým sú 

v škole) a sú ako malé mladé stromčeky, ktoré 

potrebujú hnojivo a dobrú pôdu, aby koruna 

mohla rásť a kvitnúť a neskôr aby ju bolo možné 

obdivovať. 

Aby sa mohli učitelia otvorene a empaticky 

prepojiť so žiakmi, musia si uvedomovať sami 

seba a byť schopní sebareflexie. Musia uznať, 

že skúsenosti, vnímanie žiakov, a ich reakcie 

na svet sa môžu líšiť od ich vlastných, no 

jednako sú platné. Aby boli vnímaní ako 

autentickí, musia byť predovšetkým pravdiví 

k sebe. Táto mravenčia práca sa vykonáva 

prostredníctvom učiteľa a účinok sa nikdy nesmie 

podceňovať. Na tom naozaj záleží, pretože cítiť 

sa vypočutý a pochopený je ľudskou potrebou. 

Každý sa musí cítiť chápaný.  Empatia pomáha 

žiakom dostať sa do kontaktu s ich emóciami 

a dáva im emocionálne porozumenie seba 

i ostatných. 

Tento súbor nástrojov je stručným praktickým 

sprievodcom pre školiteľov, ktorí pomáhajú 

učiteľom zlepšiť ich empatické schopnosti a lepšie 

tak naučiť žiakov empatii. Ide tu o empatický 

prístup ako spôsob bytia a obsahuje päť 

základných zložiek: 

marek
Čiara
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Motivácia 

Vzťah 

Chaos versus 
Harmónia 

Atmosféra 

Systém podpory 

PRVÁ ZLOŽKA, „MOTIVÁCIA“, 

popisuje nevyhnutné základy na uľahčenie výučby v empatickej vnútornej 

a vonkajšej rovnováhe. Čím lepšie učitelia porozumejú sebe samým a budú 

vedieť nadobudnúť rovnováhu, tým lepšie porozumejú svojim deťom 

a budú s nimi empaticky jednať. Ďalej sa dotýka témy, ako žiakov 

motivovať a ako im pomôcť obnoviť rovnováhu. 

DRUHÁ ZLOŽKA, „VZŤAH“, 
zaoberá sa tým, aké dôležité je, aby učitelia so žiakmi vytvárali 

dobré a pevné vzťahy. Dobré vzťahy sú nevyhnutné pre pohodu 

žiakov, výuku a následnú empatiu. 

TRETIA ZLOŽKA, „CHAOS 
VERSUS HARMÓNIA“, 
pojednáva o tom, ako môžu učitelia empaticky a konštruktívne zvládať 

problémových žiakov, šikanu a iné konflikty. Vyžaduje si to pozornosť 

smerujúcu dovnútra i navonok a súčasne sa so žiakmi stretávať 

preukazujúc starostlivosť, zvedavosť a rešpekt. 

ŠTVRTÁ ZLOŽKA, 
„ATMOSFÉRA“, 
zaoberá sa tým, ako môže učiteľ implementovať čo najlepšie podmienky, 

aby sa žiaci cítili bezpečne a uvoľnene. Ak má prebiehať vyučovanie v triede 

optimálne, musí byť trieda po stránke fyzickej aj duchovnej otvorená, 

zaujímavá a prívetivá. 

PIATA A POSLEDNÁ ZLOŽKA, „SYSTÉM 

PODPORY“, 
ukazuje, ako nevyhnutný je pre prosperitu žiaka aj učiteľa zdravý 

podporný systém. Neriešené konflikty, či už zrejmé alebo nie, vždy bránia 

emocionálnej spôsobilosti a možnostiam výuky, a preto je potrebné stavať 

sa k nim pozitívne. 
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EMPATIA – SPÔSOB BYTIA 

Pre každú zložku sú cvičenia. Niektoré sú 

zamerané na učiteľov a iné možno použiť 

vo vyučovacom kontexte so žiakmi. Ďalšie 

cvičenia nájdete v časti s prílohami. 

Všetky cvičenia sú ovplyvnené učením Iben 

Sandahlovej a dánskou filozofiou empatie. 

Niektoré z nich však nie sú nové a nie všetky 

cvičenia vytvorila ona. Niekoľko z nich pripravili 

nezávislí odborníci, ktorí po tisíce rokov skúmali, 

čo je potrebné pre hlbšie porozumenie sebe 

a druhým. Niektoré cvičenia boli redukované 

a upravované nespočetne krát po celom svete, 

podľa toho, akému účelu mali slúžiť. Tie, ktoré 

slúžili ako inšpirácia, sú preto sú zaznamenané 

v zdrojoch. 

Na dosiahnutie optimálneho účinku je potrebné 

dodržať postupy cvičení. Učitelia by si ich však 

časom mali prispôsobiť tak, aby vyhovovali 

rôznym triedam a kultúrnym normám 

i tradíciám. Poradie nemá súvis s napredovaním. 

Cvičenia by mali byť vnímané ako inšpirácia 

a konkrétne nástroje na vyučovanie empatie 

a môžu byť zvolené voľne podľa zamerania 

a záujmu. Učitelia i žiaci by mali využiť všetky 

meditačné cvičenia, bez ohľadu na to, kde sú 

v tomto súbore nástrojov umiestnené. 

Metóda výuky podľa Iben Sandahlovej sa snaží 

o netrestajúci, no uznávaný, zvedavý,

priateľský a vyvážený prístup, ktorý by mal 

podporovať empatiu a zvýšenú spokojnosť. 



SÚBOR NÁSTROJOV IBEN DISSING SANDAHLOVĂ

Empatia 
- spôsob bytia 

Motivácia 

UČITEĽ UČITEĽ 

Systém 
podpory Vzťah 

ŽIAK 

UČITEĽ UČITEĽ 

Atmosféra 
UČITEĽ 

Chaos vs Harmónia 
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ZLOŽKA 1 

Vaša motivácia 
ukazuje cestu 
Profesionálne-osobnostný rozvoj 

Motivácia 
22 
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ZLOŽKA 1 

Motivácia učiteľov 

Motivovaný učiteľ je rozhodujúci z hľadiska 

udržania čo najlepších podmienok pre empatiu, 

ktorá sa má vyvíjať udržateľne a konať nezávisle, 

čestne a prostredníctvom morálnych zásad. 

Vyžaduje si to udržiavanie osobného rozvoja, 

pretože to prispieva k stabilizácii pedagogických 

hodnôt a pojatiu vzťahových kompetencií 

učiteľov tak, aby pôsobili autenticky 

a dôveryhodne, pričom si zachovajú integritu 

a sebadôveru, ktoré empatiu charakterizujú. 

Ak učitelia nie sú pri svojej práci motivovaní, ak 

stratili zmysel pre účel alebo majú pocit, že sú 

nedocenení pre úlohu, ktorú môžu zhrávať 

v živote a učení svojich žiakov, mohli by stratiť 

zmysel pre svoje povolanie, iskru energie, ktorá 

ich v prvom rade viedla k tomu, aby sa vôbec stali 

učiteľmi. Ich žiaci vycítia, že nie sú úplne oddaní 

úlohe učiteľa, a to sa následne odrazí v správaní 

a učení žiakov. 

23 
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 1 

Účel 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Venovať pozornosť tomu, čo vlastne motivovalo učiteľa k nástupu do tejto 

profesie, môže byť veľmi dôležité, pretože to môže pomôcť oživiť pôvodnú 

energiu a túžbu vykonávať prax na hlbšej, zmysluplnejšej a sebavedomejšej 

úrovni. Je úplne bežné, že motivácia a dobré úmysly v šedi každodenného 

tlaku ubúdajú. Osvieženie a opätovné zoznámenie sa s pôvodnou motiváciou 

učiteľa tak poskytuje dôležitý nástroj na ceste k tomu, ako sa so žiakmi 

stretávať s otvoreným srdcom, autentickosťou a empatiou. 

Toto cvičenie je zamerané na sebadôveru a na svoje vnútro. 

Notebook, papier a pero. 

Školiteľ povie: 

Položte si tieto otázky a napíšte si ich do zošita: 

• Čo pre mňa znamená učiteľské povolanie?

• Ide o môj záujem o deti?

• Má sprostredkovať a odovzdať niečo dôležité?

• Robím to kvôli tomu, že chcem niečo zmeniť?

• Považujem to za zaujímavé kvôli tomu, že sa môžem venovať

vzrušujúcim projektom, ktoré považujem za zaujímavé, alebo

to bolo jediné povolanie, ku ktorému som sa mohol dostať?

• Vedie ma moja motivácia každý deň? Ako? / Prečo nie?
• Čo potrebujem, aby som si dokázal udržať motiváciu?

• Čo je potrebné na opätovné získanie motivácie?

• Prečo je pre mňa motivácia dôležitá?

• Prečo pre mňa motivácia nie je životne dôležitá?

Školiteľ pokračuje: Skúmajte svoje motivačné dôvody a pripomínajte si ich 

– najlepšie denne. Napíšte si poznámku a prilepte si ju na chladničku alebo

si svoje slová zarámujte a zaveste ich v triede. 

A to najmä vtedy, ak niekedy stratíte iskru. Pripomeňte si, prečo ste 

pre svojich žiakov zásadní a prečo robíte to, čo robíte. 

marek
Čiara
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 1 

OTÁZKY INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTORA

• Spozorovali ste počas tohto cvičenia na sebe niečo zvláštne?

• Máte predstavu o tom, čo je pre vás dôležité?

• Prečo si myslíte, že je to dôležité?

• Cítili ste spojenie so svojim srdcom a so svojim skutočným ja?

Ako sa učitelia cítili pri tomto cvičení a či pri tom vyvstala nejaká nová 

perspektíva. 

Učiteľom by malo byť jasnejšie, čo ich motivuje a robí spokojnými. Tieto 

znalosti môžu využiť pri dosahovaní osobných/profesionálnych cieľov a 

zároveň na prepojenie so svojou vnútornou rovnováhou. 
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 2 

Otváranie srdca 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

Hlavným zámerom tohto cvičenia je nájsť motiváciu učiteľa ako základnú 

súčasť sebauvedomenia. Tá tvorí základ pre seba-riadiace a vzťahové 

kompetencie, ako aj pre medzikultúrne kompetencie. 

Cvičenie sebauvedomovania a všímavosti pomáha relaxovať a sústrediť sa 

a fyzické cvičenia zlepšujú duševné zdravie. Motivácia dodáva energiu 

a túžbu podeliť sa o to, pre čo je učiteľ zanietený. Vďaka nej nájdu svoj 

boží zdroj sily. Otvára ich na stranu seba samého, ktorý žiari silou a čistotou 

– kde sa nachádza empatia.

Táto technika pomáha učiteľovi spojiť sa so svojím hlbším srdcom, zvýšiť 

mentálnu čistotu, regulovať mozgovú chémiu a hormóny a vytvárať 

prirodzenú blaženosť. Pri kontakte so srdcom učitelia zažijú väčšiu 

vnímavosť láskavosti, lásky, súcitu, štedrosti, naplnenia a pokoja. Keď je 

srdce zatvorené, môžu sa dostaviť pocity odporu, strachu, žiarlivosti, 

beznádeje, úsudku a cynizmu. 

Cvičenie je zamerané na obrátenie svojej pozornosti dovnútra a nadviazanie 

kontaktu so srdcom, aby našlo svoj zmysel života. 

(Nie je potrebný žiaden materiál). 

Školiteľ povie: 

• Uložte sa na podlahu do pohodlnej polohy.

• V krátkosti si preskúmajte svoje telo.

• Zhlboka sa nadýchnite nosom a ústami vydýchnite – niekoľko

príjemných oživujúcich a hlbokých nádychov. Len tak, aby ste sa

zosúladili s miestom, na ktorom sa práve nachádzate. Všetko, čo sa

dnes stalo, alebo akékoľvek iné myšlienky nechajte jednoducho

rozplynúť. Keď dýchate, dovoľte svojmu dychu, aby vás ukotvil.

• Cítite, ako sa vám ramená ochabujú a čelo sa uvoľňuje.

Ponorte sa do hlbšej a celkovej odovzdanosti.

• Nakloňte sa dozadu do imaginárneho vodopádu svetla.
• Predstavte si vodopád, ktorý padá dole, keď sa zadná časť vášho

srdca nakláňa do vodopádu svetla.

POSTUP 

• Zhlboka sa nadýchnite a nechajte zadnú časť srdca zachytiť to svetlo.

marek
Čiara
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 2 

POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA VŠÍMAŤ? 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTORA 

• S vedomím ponoreným stále v tejto oblasti si predstavte niečo, čo vás

napadne. Čokoľvek, kvôli čomu sa chcete cítiť motivovanejšie,

čokoľvek, čo by ste dnes mohli mať na tanieri, len sa pekne nadýchnuť –

a uvoľniť svoje PREČO. Umožnite svojej vízii, svojej motivácii

k prirodzenému úsiliu vrátiť sa z tohto centra vašej bytosti.

• Predstavte si, že napájate svojho Ducha a napĺňate sa láskou, keď

prijímate to svetlo.

• Zhlboka sa nadýchnite, keď ucítite, ako svetlo prúdi a nechajte

lásku naplniť celý stred vášho srdca.

• Každý dych vás spája so svojím vnútrom – viac a viac. Precíťte tú

emóciu, silu, spojenie so srdcom. Len sa pekne nadýchnite ešte

niekoľko krát. Len sa nechajte v ňom naplno objaviť.

• Zhlboka sa nadýchnite a zadržte dych – naozaj zakotvite s každou

bunkou svojej bytosti – a s výdychom môžete pomaly pohybovať

prstami na rukách a nohách, aj očami.

• Keď je vaše centrum plné svetla lásky, srdce sa prirodzene otvorí.
• Keď cítime väčšiu láskavosť a ľahkosť pri pohrúžení sa do práce, pri

robení toho, čo chceme robiť a k čomu sa cítime byť povolaní, vtedy

sa môžeme skutočne spojiť s tou božskou motiváciou.

• Zostaňte chvíľu v tichosti, skôr než sa vrátite do triedy.

• Kam vás cvičenie zaviedlo? (Chce sa niekto podeliť o svoje

skúsenosti?)

• Cítili ste sa v bezpečí/dobre? (Ak nie, povedzte: prečo si to myslíte?)
• Koho ste videli v tom svetle?

• Je vám teraz jasnejšie, čomu musíte venovať väčšiu

pozornosť?

• Čo bude prvým krokom, ktorý musíte urobiť teraz, keď je

vám motivácia jasnejšia?

• Komu o tom porozprávate?

Kde možno nájsť a vyjadriť tú motiváciu? 

Učiteľom by malo byť zjavné, čo ich motivuje a robí jednoducho 

spokojnými. Tieto znalosti môžu použiť na stanovenie niektorých cieľov a ich 

jednoduchšie dosiahnutie. Tým, že prijímajú svetlo zadnou časťou svojho 

srdca a otvárajú srdce zozadu, nechávajú svetlo lásky vyžarovať zo stredu 

srdca a napojiť sa na prijímanie lásky. Pri tomto cvičení sa dostane 

do rovnováhy aj predná strana, pretože sa prirodzene otvorí s pocitom 

žiariaceho srdca. 



ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 3 

Membránové dýchanie 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

OTÁZKY 

INŠTRUKTOROV 

PO ABSOLVOVANÍ 

CVIČENIA 

Keď učitelia vedome dýchajú, sú sami so sebou, nerozptyľujú sa tým, že 

preskakujú od úlohy k úlohe a nie sú rušení stovkami podnetov. Vedomé 

dýchanie pomáha učiteľovi precítiť a spracovať emócie. Umožňuje im 

priviesť viac kyslíka do buniek a orgánov, takže každá ich časť môže lepšie 

fungovať. Navodzuje jasnú myseľ, lepšie trávenie jedla a silnejšiu imunitu 

voči chorobám, a tiež empatické jednanie so žiakmi. 

Primárnym účelom tohto cvičenia je nacvičiť si upriamenosť na dýchanie ako 

na základnú súčasť empatie. Fyzické a mentálne cvičenia zohrávajú dôležitú 

úlohu pri rozvíjaní empatie, láskavosti a súcitu zameraného na kontakt 

so srdcom. Tento vzťah k dýchaniu ovplyvňuje spôsob, akým učitelia 

pristupujú k iným. Dýchanie je pre život nevyhnutné. Mnohí učitelia však 

neberú na vedomie to, že dýchanie je tiež najrýchlejší, najľahší 

a najužitočnejší spôsob, ako sa vysporiadať so stresom. 

(Nie je potrebný žiaden materiál).

Školiteľ povie: 

• Pri tejto dychovej technike môžete buď sedieť alebo ležať na chrbte.

• Zatvorte oči.

• Položte si ruky nad bránicu.

• Teraz sa pomaly nadychujte nosom a precíťte, ako sa vám

začína rozširovať žalúdok.

• Vydýchnite akoby ste chceli sfúknuť sviečku.

• Sústreďte sa na svoj dych a nezabúdajte dýchať zhlboka

a pomaly.

• Pokračujte v dýchaní; nádych, výdych (opakujte 4 alebo 5 krát).

• Pripravte sa na to ako o chvíľu otvoríte oči a vrátite sa do miestnosti.

• Čo robí dýchanie s vašim telom?

• Aký to je pocit?

• Čo chcete urobiť, aby ste si ten pocit udržali?
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 3 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

Ako telá a mysle učiteľov pocítili uvoľnene a relax. Keď pristupujú k 

životu v pohode, sú prítomnejší a odolnejší vo všetkých situáciách. Je 

ľahšie dosiahnuť lepšie možnosti a rozlišovacie schopnosti, tie sú 

udržateľnejšie a spojenie so žiakmi je hlbšie a autentickejšie. 

300 

Pre učiteľov je ideálne precvičovanie dýchania 6 dychov za minútu. 

Jednoducho sa 5 sekúnd nadychujte a potom 5 sekúnd vydychujte. Jemne 

a pomaly vdychujte nosom, akoby ste pomaly napĺňali vzduchom balón. 

Pauza. Pomaly vydýchnite ústami a našpúľte pery, takže sa výdych spomalí 

ako pri fúkaní slamkou. Dajte si pauzu a zopakujte to. 
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 4 

Buďte príkladom 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

Najdôležitejším nástrojom, ktorý treba využívať pri práci so žiakmi, je 

pozorovať žiakov v činnosti. Vyžaduje si to schopnosť zostať pokojný 

s otvoreným srdcom a nebyť impulzívny. V okamihu, keď toto zvládate, 

vzťah sa upevňuje. Toto umožňuje pracovať so žiakmi so starostlivosťou, 

láskavosťou, nápomocou a zvedavosťou a vytvára to tie najlepšie podmienky 

pre vybudovanie bezpečného prostredia. 

Cieľom tohto cvičenia je byť zvedavý a pritom sledovať to, čo nie je 

očividné, ale skryté. Na čo žiak reaguje, čo mu chýba, po čom túži, kedy sa 

cíti pod tlakom a ako môže učiteľ so žiakom pracovať lepšie, aby sa cítil 

videný a chápaný. Učiteľ musí so žiakmi hovoriť o tom, čo je v ich živote 

dôležité, aby sa s nimi lepšie stotožnili a ako to prispieva k atmosfére 

v triede. 

(Nie je potrebný žiaden materiál). 

Školiteľ uvedie učiteľovi príklad: 

Idete školským dvorom a Amber vám beží v ústrety. S plačom vám hovorí, 

že Sarah a Emily sa jej posmievajú a nedovolia jej hrať sa s nimi. V tej 

istej chvíli pribehnú Sarah a Emily a kričia: „Klame! Je to len preto, lebo sa 

takto nevie hrať.“ Pribehne viacero žiakov, ktorí sa zamiešajú do hádky 

spôsobom, ako videli oni to, čo sa práve stalo. Potom sa to vystupňuje. Tie 

tri dievčatá plačú a ostatní žiaci na seba kričia. 

Vy si uvedomíte, že už sú v tom všetci, a preto musíte primerane zakročiť. 

Nemôžete sa nechať vyviesť z miery ani naznačiť, že skutočne nemáte 

energiu na to, aby ste to teraz vyšetrovali, pretože ste zle spali a pohádali 

ste sa s manželom. Musíte z toho nejak vyviaznuť. 

Poviete, že to vyriešite v triede, keď skončí prestávka. Dovolíte Amber, aby 

vás sprevádzala do triedy, pričom si vypočujete, čo sa stalo podľa nej (iba 

medzi vami dvomi). 

POSTUP 
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ZLOŽKA 1 / CVIČENIE 4 

POSTUP 
(POKRAČOVANIE)

Potom môžete pokračovať tým, že jej položíte otázky, ako napríklad: 

• Čo sa stalo?

• Čo si robila?

• Čo si povedala?

Amy by mohla odpovedať takto: 

• Oni povedali, že…

• Ja som potom povedala, že…

• Potom som…

Takéto vety Amber nevedome vyberá, aby zapadali do príbehu a zmyslu 

situácie z jej pohľadu. 

Reagujte na to, čo hovorí („Počujem ťa, neznie to zábavne“), 

zároveň ju upozornite, že si musíte vypočuť aj to, ako to videli Sarah a Emily. 

Keď skončíte rozhovor s Amber, stretnite sa s nimi a položte im rovnaké 

otázky (len vy tri a za dverami). 

Vašou úlohou je porozumieť myšlienkam, pocitom a náladám, ktoré si Amber 

zo situácie vytvorila. Najčastejšie to bude asi niečo ako: 

• Myslím si, že ostatní sú nefér

• Som nahnevaná a smutná

• Už sa s nimi nikdy nebudem hrať

• Oni vždy držia spolu

Ide tu o význam, ktorý Amber pripisuje situácii, zámery a hodnoty, ktoré 

konflikt skutočne vysvetľujú. 

A tak sa môžete Amber spýtať: 

• Čo ťa v tej chvíli napadlo?

• Ako si sa cítila?

• Ako konkrétne na to reagovalo tvoje telo?

• Čo si robila?

• Ako by si si to predstavovala riešiť?
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POSTUP 

(POKRAČOVANIE)

Ak je konflikt zložitejší, mohlo by pomôcť, keby ste radšej zhromaždili triedu 

a vyriešili konflikt v triede. Dosiahnete tým nasledovné: 

• Táto skúsenosť sa bude týkať všetkých žiakov.

• Žiaci o tom môžu rozprávať zo svojho pohľadu a lepšie tak

pochopiť jeden druhého.

• Žiaci si budujú svoje empatické schopnosti praktizovaním

chápania situácie z pohľadu ostatných.

• Žiaci si vytvoria vhodný spôsob, ako k sebe nájsť cestu.

Žiačka (Amber) hovorí o tom, čo sa stalo, a ostatní ju nesmú prerušovať ani 

nič komentovať. Zvyšok triedy počúva. 

Jej rozprávanie môžete posmeliť otázkou: 

• Tak, Amber, môžeš triede povedať, čo sa stalo?

• Čo ti prišlo na um?

• Ako si sa cítila?

• Čo si robila?

Nechajte potom Sarah a Emily tiež hovoriť, pri kladení rovnakých otázok. 

Nikto iný nesmie počas toho nič hovoriť, pokiaľ ho o to niekto nepožiada. 

Vyberte z triedy dvoch žiakov nech prerozprávajú, čo práve počuli. Poviete 

Amber, Sarah a Emily, že teraz musia oni iba počúvať svojich spolužiakov. 

Postupne sa pýtajte jedného po druhom, a to bez toho, aby sa navzájom prerušovali: 

• Čo podľa vás konkrétne žiačka (Amber) povedala?

(Pomôžte žiakom upresniť to použitím vlastných slov Amber).

• Čo je podľa vás pre Amber podstatné?

• Ak by ste mali opísať to, čo si Amber myslí a čomu verí, tak čo by to

bolo? (Nech si deti predstavia filmy, knihy, postavy a hrdinov atď.).

• Napadajú vás nejaké zážitky z vlastného života? (Konkrétne

príklady a prežité skúsenosti).
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• Potom, čo ste si vypočuli príbeh Amber, čo budete asi robiť

nabudúce?

• Je niečo, čomu by ste sa chceli viac venovať?

Teraz  musí znova opísať svoje vnímanie príbehu žiačka Amber. Ostatní 

žiaci musia teraz počúvať. 

Učiteľka musí teraz Amber položiť rovnaké otázky, aké pred chvíľou 

položila jej dvom spolužiačkam: 

• Čo také si si všimla na tom, čo povedali ostatní žiaci? (Pomôžte

žiačke upresniť to použitím ich vlastných slov).

• Je tu niečo také, čo spomenuli tie žiačky, a čo zodpovedá tomu

ako si to vnímala ty, alebo ako by si to priblížila ty? (Nech sa žiačka

zamyslí nad tým ako to popísali tie dve).

• Teraz, keď ste si vypočuli, čo ostatní povedali zo svojho vlastného

života, napadá vám niečo z vášho života, čo by vám to mohlo

pripomínať? (Konkrétne príklady a prežité skúsenosti).

• Potom, čo ste si vypočuli príbehy ostatných, čo budete asi robiť

nabudúce? Je niečo, čomu by ste sa chceli viac venovať?

Teraz rozhovor ukončte a poďakujete žiakom za ich príbehy a ostatným 

za to, že počúvali. Napriek nutkaniu urobiť z toho záver a povedať, kto má 

pravdu a kto by mal urobiť to, čo považuje za dôležité, nechajte to tak. Toto 

cvičenie je zamerané na nuansy v porozumení a pomáha žiakom nachádzať 

svoje vlastné odpovede a možnosti. Ak sa chcú žiaci o tom viac rozprávať, 

dohodnite sa, že to urobíte inokedy. 

Na väčšinu žiakov vplýva to, keď počúvajú príbehy ostatných o niečom, čo 

bolí. Keď učiteľ zapojí ostatných žiakov do rozhovoru o vlastných 

skúsenostiach, eliminuje tým dojem, že je odlišný. 
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Keď učitelia kladú otázky, je potrebné, aby venovali pozornosť tónu hlasu, 

rozloženiu tlaku a reči tela, aby všetky tieto prvky navodili otázku, ktorú 

chcú položiť. Týmto spôsobom telo i hovorené slovo vlastne kladú rovnakú 

otázku. Táto praktika je veľmi užitočná tiež vtedy, ak ide o žiaka, ktorý 

nejakým spôsobom prežíva smútok, pretože je to rešpektujúci a veľmi 

empatický prístup. 

Učitelia si zadefinujú, v akom veku a v akom ročníku sa epizóda odohráva - aj 

keď sa to najčastejšie stáva v nižších triedach. Učiteľ môže tiež zvážiť, či 

budú na mieste prítomní ďalší učitelia a čo je reálne možné urobiť 

v bezprostrednom okolí, v ktorom sa učitelia nachádzajú. 
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Motivácia žiakov 

Ak sú žiaci motivovaní, lepšie sa učia a z toho, čo 

sa naučili, si aj viac zapamätajú. Učiteľ , ktorý 

začne deň dýchacími cvičeniami alebo krátkymi 

meditáciami, má z toho veľmi veľký osoh, lebo 

žiaci nájdu vnútornú rovnováhu a sú mentálne 

motivovaní k učeniu. Pre mnohých žiakov môže 

byť ťažké udržať si vysokú motiváciu po celý 

školský deň a tak majú tendenciu uzavrieť sa     

vo svojom srdci a začať rušiť ostatných. Žiaci si 

musia uvedomiť svoj vlastný stav, pretože 

prijímanie učiva sa prirodzene veľmi líši u 

jednotlivých žiakov a od predmetu k predmetu. 

Preto môže žiakovi pomôcť ak viete na základe 

úrovne ich koncentrácie zistiť, nakoľko sú 

motivovaní/nemotivovaní. Ak si to všímate, ľahšie 

u nich vybadáte potrebu prestávky, času           

na oddych alebo potrebu pobehať si po školskom 

dvore, aby odpálili časť energie ako spôsob 

zvýšenia motivácie. V tomto sebauvedomení 

netreba hľadať žiadne hodnotenie ani ukazovanie 

prstom na niekoho, iba zámer, aby každý žiak 

mal vlastnú zodpovednosť za to, ako je 

motivovaný k učeniu, a ako súčasť triedneho 

étosu bol lepšie pripravený na to, aby dokázal 

komunikovať svoje potreby učiteľovi. Cieľom je 

uspokojiť potreby každého žiaka s porozumením 

a uznaním, aby nikto nemal pocit, že sa mýli,     

a aby sa mohla empatia rozvíjať.
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Telesné cvičenia a cvičenia udržiavania pozornosti zohrávajú vo vzťahu 

k empatii, priateľstvu a súcitu dôležitú úlohu tým, že sa zameriavajú 

na venovanie pozornosti a schopnosť prijímať, nie na úsudok alebo 

hodnotenie či prehodnocovanie skúseností. To umožňuje žiakom správať sa 

k sebe milo, a toto zasa vypovedá čosi o vzťahu k spolužiakom 

prostredníctvom srdca. 

Toto cvičenie je zamerané na telo a pocity v tele. Mnohí nie sú v 

spojení so svojím telom a potrebujú sa dostať do kontaktu so svojim 

fyzickým elementom. 

(Nie je potrebný žiaden materiál). 

Pokyny: 

• Pohodlne sa posaďte do kresla.

• Zatvorte oči.

• Vnímajte, ako stolička podopiera vaše telo, zadnú stranu nôh, zadok

a prípadne aj chrbát.

• Premiestnite svoje vedomie do oblasti panvy a vnímajte váhu

svojho tela.

• Pozorujte svoju miechu so svojim vedomím od kostrče až

k najvyšším krčným stavcom.

• Vnímajte zakrivenie chrbtice a všimnite si, ako vás chrbtica drží

vo vzpriamenej polohe.

• Teraz presuňte svoje vedomie do hlavy.

• Precíťte svoju tvár, čelo a spánky - oblasť okolo očí, čeľustí, pier

a krku.

• Vnímajte, ako je hlava umiestnená ako guľa na vrchole chrbtice.

Môžete trochu pohnúť hlavou a nájsť si dobrú pozíciu v hornej

časti chrbtice.

• Teraz nechajte svoje vedomie putovať telom do panvovej oblasti

a odtiaľto nohami až po chodidlá.

• Vnímajte kontakt medzi nohami a podlahou.
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• Vnímajte, ako sa podlaha dotýka vašich chodidiel a ako sa vaše

chodidlá tlačia na podlahu.

• Teraz sa vráťte do oblasti v okolí ramien. Nechajte povedomie

prúdiť cez ramená až do rúk.

• Vnímajte kontakt medzi vašimi rukami a miestom, na ktorom

spočívajú.

• Nechajte ruky ochabnúť a všimnite si, ako sa s vašimi rukami

stretáva niečo iné.

• Teraz zistite, či dokážete rozptýliť svoje vedomie a zamerať sa

na hlavu, chodidlá, ruky a chrbticu.

• Takýmto spôsobom sa budete súčasne zameriavať na stred tela

a na perifériu tela.

• Všímajte si, ako sa vaše telo cíti a či máte nejaké časti tela,

ktoré tento spôsob relaxácie obzvlášť potrebovali.

• Všimnite si, či je vaša myseľ jasnejšia ako pred cvičením.

• Poseďte si minútku v tichosti.

• Keď ste pripravení, otvorte oči a vráťte sa znova do triedy.

Toto cvičenie praktizujte pravidelne, aby si žiaci vytvorili návyk alebo vzor, 

ktorý si im pomôže, keď sú v stresových situáciách, a potrebujú obnoviť 

rovnováhu. Sústredenie vedomia na vaše vnútro vám poskytne menšiu 

prestávku a umožní vidieť veci z odstupu od daného stavu a umožní nájsť 

lepšiu alebo uvedomelejšiu reakciu na akúkoľvek problematickú situáciu. 

Toto cvičenie je úžasný nástroj, ktorý môžete využiť u žiakov všetkých vekových 
skupín. 
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Toto cvičenie je zamerané na telo a pocity v tele. Miera vedomia sa 

pohybom pri dýchaní zvyšuje. Uvedomenie si dýchania aktivuje 

parasympatický nervový systém a reguluje úroveň stresu žiakov. 

To znamená, že uvedomenie si dýchania je dôležitou súčasťou 

nácviku sebaovládania. 

Toto cvičenie je zamerané na telo a pocity v tele, aby ste precítili pohyby 

spojené s dýchaním a vnemy s ním súvisiace. 

(Nie je potrebný žiaden materiál). 

Učiteľ prikáže: 

• Uložte sa na podlahu alebo na stoličku.

• Zatvorte oči.

• Uvedomte si sediace kosti a rovnováhu medzi ľavou a pravou

časťou tela.

• Položte ruky na zem alebo ak sedíte na stoličke, nechajte ruky

visieť vedľa stoličky.

• Zdvihnite ruky na úroveň ramien a nadýchnite sa.

• Zopnite ruky pred srdcom, vydýchnite.

• V prestávke medzi nádychom a výdychom

• spustite bradu k hrudníku a ruky zopnite na krku.

• Natiahnite ruky smerom k stropu, pozerajte sa na ruky a nadýchnite sa.

• Vydýchnite a vráťte ruky späť do východiskovej polohy.

• Tento postup vykonajte niekoľkokrát.

• Venujte pozornosť koordinácii medzi dýchaním a pohybom.

• Dokončte fyzickú časť cvičenia, posaďte sa na chvíľu a vnímajte,

ako na vás cvičenie vplýva.

• Ako vnímate svoje telo?

• Vnímate niektoré časti inak ako ostatné?
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• Ako sa vám dýcha?

• Kde v tele cítite svoj dych?

Toto cvičenie je možné vykonávať aj v stoji a funguje dobre pre všetky 

vekové kategórie. 
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Ako sa mám? 

Ako sa mám? 

Nie som 
motivovaný 

Som trochu 
motivovaný 

Som 
motivovaný 

Som maximálne 
motivovaný 
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Cvičenie „Ako sa mám?“ je grafický spôsob vizualizácie motivácie žiakov. 

Na základe nabádania učiteľom si uvedomia, že si treba všimnúť grafiku 

a zamyslieť sa nad tým, ako sú motivovaní. Naučia sa vyžiadať si 

prestávku, objatie alebo niečo, čo im môže pomôcť dostať sa do kontaktu 

so sebou samým, so svojou motiváciou a znovu získať energiu. 

Žiaci musia precítiť svoje vnútro, aby mohli svoj emocionálny a zmyslový 
stav vyhodnotiť. 

Diagram „Ako sa mám?“ by mal byť každému v triede 
na očiach. 

Učiteľ predstaví grafiku triede: 

• Toto je grafika, ktorú budeme v tejto triede využívať, pretože si

takto zlepšíte svoje povedomie o tom, ako ste motivovaní učiť sa.

Môže niekto triede povedať, čo znamenajú tieto štyri rôzne stavy?

Vyberte štyroch žiakov, a každý z nich vysvetlí jeden stav.

Učiteľ týmto spôsobom zapojí žiakov tak, aby si túto grafiku osvojili ako 

trieda. 

Nabádajte ich, nech uvedú príklady toho, ako ich telá vyzerajú, ako sa 

správajú alebo čo hovoria, keď sú v jednom z tých štyroch stavov. 

Dovysvetľujte, no najskôr pochváľte: 

• To je pravda - grafike ste už porozumeli a veľmi dobre ste ju vysvetlili.

Dokážem veľmi dobre rozpoznať vaše rôzne stavy, keď ste nám to takto

vyjadrili. Výborne!

• Vašu motiváciu môže ovplyvniť veľa vecí a je v poriadku keď sa v tejto

triede cítite tak, ako sa cítite. Chceme sa tu jeden o druhého starať a ak

treba, pomôcť. Takže táto grafika môže byť pre mňa ako učiteľa

užitočným nástrojom, pretože ak bude treba, môžem vyučovanie

prerušiť a pozhovárať sa s vami. Ale je to tiež užitočné pre vás. Uhádne

niekto, prečo to môže byť pre vás tiež užitočný nástroj?
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Nechajte ich pouvažovať a ich nápady pochváľte. 

• Správnych odpovedí je veľa, ďakujem. Áno, je to užitočné aj pre vás,

pretože môžete svojím spolužiakom pomôcť získať späť svoju motiváciu.

Viete to urobiť, pretože ste dobrí spolužiaci a pretože sa v tejto triede

jeden o druhého staráme. Nie je to správne?

• Vie niekto z vás prísť s nejakými návrhmi ako znova získať motiváciu,

keď slabne?

Ich odpovede napíšte na tabuľu. Každá odpoveď vám povie, čo funguje 

konkrétne pre toho žiaka, ktorý to hovorí. Žiaci dobre vedia, čo je pre nich 

dobré. Napíšte si poznámky alebo nechajte jednotlivých žiakov, nech prídu 

s návrhmi, ktoré sú pre nich dobré. Týmto spôsobom sa ich tento postup 

bude priamo týkať a stane sa tak pre každého príjemnejším. 

• Takže odteraz, keď vás vyzvem, tak sa môžete pozrieť na grafiku a budte

vedieť lepšie vysvetliť, akú máte motiváciu učiť sa a koncentrovať sa.

Môžete tiež zdvihnúť ruku a povedať, že nemáte motiváciu a potrebujete

prestávku. Tieto informácie si môžete nechať pre seba, zdvihnutím ruky

sa o ne podeliť s ostatnými v triede, alebo sa môžete o tom, prečo je

motivácia na takej alebo onakej úrovni porozprávať so mnou. Sme tu

preto, aby sme si pomáhali.

Pre žiakov je príjemné keď o nich vedia a sú uznávaní, a to bez ohľadu 

na to, v akom emočnom stave sa nachádzajú. Takže hľadajte takých 

žiakov, u ktorých vycítite, že nemajú problém poodhaliť sa, a ktorí 

prejavujú starostlivosť a láskavosť voči svojim spolužiakom a cítia sa aj 

lepšie sami pred sebou. Je fajn byť pozitívne vnímaný, ale je to 

fantastické, venovať pozornosť aj druhým. 

Tento nástroj je zmysluplný iba vtedy, ak sa v triede využíva pravidelne. 

Postarajte sa o to, aby tento prístup zdieľala väčšina triedy a dohliadnite, 

aby to takto fungovalo dôsledne aj po dlhšom čase. Takýto prístup by mal 

byť samozrejmou súčasťou fungovania triedy. Tá uvedomelosť, ktorú žiaci 

rozvíjajú popri vlastnej motivácii, je na nezaplatenie.
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Toto cvičenie je možné použiť s triedou vtedy, keď majú žiaci málo energie 

a potrebujú znova získať motiváciu. Vytrhnutie z kontextu prostredníctvom 

hry, ktorá si vyžaduje pozornosť a koordináciu, zvyšuje energetickú úroveň 

žiakov a posilňuje a zjednocuje učiacich sa ako celok. Vyžarovanie energie 

optimalizuje zapojenie žiakov aj učiteľov do vyučovania. 

Toto cvičenie sa zameriava na vytváranie dôvery vzájomnými pochvalami 

a získavanie novej energie pri spoločnej zábave. 

(Nie je potrebný žiaden materiál). 

Učiteľ dá triede pokyn: 

• Vytvorte páry alebo skupinky a postavte sa proti sebe.

Ak sú v skupinke viacerí ako dvaja, treba počítať do párneho počtu resp.

o jeden viac, ako je v skupinke žiakov, aby sa čísla medzi účastníkmi

menili (v skupinke o troch – počítať do štyroch). 

• Počítajte do troch, pričom sa pri počítaní budete striedať, čiže každý

povie jedno číslo. Prvý začína tým, že povie „jeden“. Druhý pokračuje

tým, že povie „dva“, a potom prvý povie „tri“.

Po 2 minútach povedzte: 

• Teraz nahraďte číslo jedna zvukom alebo pohybom podľa vlastného

výberu. Žiaci musia čakať, kým prídu na rad a musia si pamätať

vybraný zvuk alebo pohyb.

• Po niekoľkých kolách-2- 3 minúty-sa číslo dva nahradí tiež zvukom alebo

pohybom (iným ako číslo jedna) a tak ďalej, až nakoniec bude zvuk

alebo pohyb aj namiesto čísla tri.
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• Ktoré číslo ste ešte zvládali?

• Ako ste to zvládali?

• Čo bolo najzábavnejšie?

• Čo sa zmenilo, ak to porovnáme s chvíľou pred cvičením?

• Ste opäť pripravení na ďalšie vyučovanie?

• Ak nie, zaspievajte si spoločne pieseň a potom pokračujte vo vyučovaní.

Ako sa energia mení na silné a sústredené vibrácie. Je dobré spoločne sa 

zasmiať a zabaviť v školách – spája to žiakov navzájom. Posilňuje to ich 

pocit jednoty v triede a zároveň vytvára dobré spomienky. 

Existuje množstvo spôsobov, ako žiakov nabiť energiou. Učiteľ ich môže 

požiadať, aby sa postavili, natiahli, poskákali alebo si zaspievali „hlava, 

rameno, koleno, prsty“. Ide o to, aby ste odhadli rozpoloženie žiakov a boli 

im ako vzorom pri nadobúdaní novej a väčšej energie. 
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Kde nie je dobrý vzťah, 
neexistuje nič 
Vzťahová kompetencia 

Vzťah 
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Vzťahová kompetencia 

Aby učiteľ vytvoril čo najlepšie prostredie pre 

zmysluplný rozvoj empatie, musí predovšetkým 

vytvoriť podmienky, v ktorých môže empatia 

prosperovať. To v zásade znamená vybudovanie 

stabilných, vyvážených a trvalých spojení 

so žiakmi a medzi nimi, aby sa predišlo 

emocionálnym blokádam. Aby bolo možné 

so žiakmi vytvoriť dobré spojenie, je potrebné 

najskôr nájsť pohodu a rovnováhu v sebe. Tu sa 

otvára možnosť vytvárania vzťahov, v rámci 

ktorých môže prebiehať bezpečná a otvorená 

komunikácia a kde sa môžete najlepšie realizovať 

a žiakom pomôcť. 

Vzťahová kompetencia učiteľa (ako dobre sa vie 

učiteľ prepojiť so srdcom a motiváciou) 

ovplyvňuje pohodu žiaka, výkonnosť na 

vyučovaní a schopnosť regulovať to, ako si žiaci 

počínajú pri riešení problémov, ich budúcnosť 

a v konečnom dôsledku aj vzťahy celej triedy. 

Správne upútaný žiak rozozná, že učiteľ ho 

v prípade potreby ukľudní. Začnú chápať, že sú 

hodní toho, aby o nich bolo postarané a aby sa im 

dostalo potešenia. Toto je pre zdravý vývoj žiakov 

a ich prípravu na dobrý štart do školského života 

nevyhnutné. Žiaci budú schopní lepšie zvládať 

svoje vlastné pocity a správanie, a preto budú 

so svojimi spolužiakmi lepšie a empatickejšie 

komunikovať. 

46 
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Dajte svojim žiakom 
vedieť, že ich vnímate 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

Hlavným cieľom tohto cvičenia je dosiahnuť, aby sa všetci žiaci cítili, že si 

ich všímajú a že sú uznávaní za to, kým sú a aké dôležité miesto v škole 

zastávajú. Slúži tiež na to, aby ste deň začali s veľkým úsmevom 

a úprimným privítaním, čo je dôležité pre šťastnú a produktívnu 

atmosféru triedy. Ide o to, aby žiaci mali celkový pocit spolupatričnosti 

s triedou a predovšetkým aby si boli vedomí, že si ich učiteľ váži. 

Keď sa žiaci cítia v bezpečnom spojení s učiteľom, vedia, že sa na neho môžu 

spoľahnúť, pokiaľ ide o emocionálnu a fyzickú podporu. To ich môže podnietiť 

k tomu, aby boli otvorenejší v empatickejšom vzťahu so spolužiakmi. 

(Nie je potrebný žiaden materiál).

Školiteľ povie: 

• Podľa zvyklostí vo vašej škole môžete buď pozdraviť žiakom „ahoj!“

pričom sa pozerajte žiakom do očí, keď vstupujú do triedy (vhodné

u starších žiakov) alebo ich zoraďte na chodbe za dverami triedy

a pozdravte každého žiaka po mene dobré ráno. V zásade existuje veľa

možností. Môžete ich nechať vybrať si medzi objatím, podaním ruky,

tanečným pohybom alebo pozdravom „high-five“ alebo len pohľadom

do očí a pozdravom dobré ráno.

• Čo robíte pre to, aby každý z vašich žiakov cítil, že si ho všímajú každý deň?

• Môže na tom očný kontakt niečo zmeniť?

• Ako by ste vo svojej triede mohli viac dbať na očný kontakt?

Žiaci sa cítia byť súčasťou učiteľa a triedy ako celku a že sú pre nich 

dôležití. 

Tento nástroj treba zaviesť rutinne; inak nemá žiadny efekt. Toto je to 

najjednoduchšie a najdôležitejšie. Osobné prepojenie praktizované každý 

deň, má to veľký význam. 

POSTUP 
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Dovoľte žiakom vstúpiť do vášho 
sveta 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Pre dánskych učiteľov je dosť bežné, že svoje rodinné príbehy predstavujú 

na vyučovaní a pozvať triedu domov na obed či pohrať sa s celou rodinou nie 

je nič neobvyklé. Buduje to silné spojenie so žiakmi, pretože sa cítia byť pre 

učiteľa niekým mimoriadnym a váženým. Tým, že nazrú do sveta učiteľa, sa 

poľudštia. Učitelia sa takto žiakom viac sprístupnia. Učitelia tým nestrácajú 

autoritu, naopak, v dôsledku toho získavajú rešpekt, pretože sa stávajú 

vzormi, s ktorými možno dobre nadviazať vzťah. 

Ak učiteľ dovolí žiakom vojsť do svojho sveta, buduje to vzťah, ide tu 

o zblíženie, ktoré predstavuje pre žiakov veľký zmysel, pretože

získavajú lepší pohľad do skutočnej osobnosti učiteľa. 

(Nie je potrebný žiaden materiál).

Školiteľ vysvetlí: 

• Jeden z učiteľov, ktorý triedu vyučuje, môže priviesť žiakov k vám

domov, aby ste mali čas ísť dopredu a pripraviť sa na návštevu.

Prípadne môžete z návštevy urobiť triedny výlet, v ktorom sa vy aj celá

trieda vydáte k vám domov spoločne ako skupina.

• Na začiatku ukážte, že ste sa na nich tešili alebo ste nadšení, že ste si

ich priviedli domov. Ukážte nadšenie a radosť.

• Buďte nefalšovaní. Vyobjímajte ich.
• Nebojte sa toho, že žiaci uvidia, keď urobíte chyby alebo že nie všetko je

dokonalé. Keď budú svedkami toho, ako reagujete na hrubú chybu,

naučia sa viac, ako by ste ich mohli naučiť priamo na vyučovacej hodine.

Tiež pochopia, že neočakávate dokonalosť, a môžu byť sami smelší, čím

vlastne prispejú k vzdelávaniu a rozšíria obzory a možnosti vyučovania.

• Ponúknite im ovocie, mafiny a niečo na pitie v kruhu vonku (pokiaľ to

počasie dovolí) alebo vnútri okolo jedálenského stola. Privolajte aj svoje

vlastné deti, ak sa chcú pripojiť, pretože väčšina žiakov prejavuje

výrazne väčší záujem o deti druhých.
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

• Choďte von do prírody a zahrajte si nejaké hry a zacvičte si,

napríklad: Atmosféra E4 alebo Vzťah E7.

Na konci by vaša kolegyňa mohla vziať žiakov späť do školy, aby vám 

umožnila upratať. 

Žiaci prejavujú obrovskú radosť, ak sú s vami a spolu navzájom a dobre sa 

cítia. Budú sa cítiť výnimočne a budú mať pocit spolupatričnosti a to sa vám 

bohato vráti v podobe ich lásky a náklonnosti. 

Ja som to robila mnoho rokov so svojimi žiakmi, ktorých som mala. Pri tejto 

príležitosti som sa ich po jednom pýtala na ich budúcnosť a zaznamenávala 

som si to a o mnoho rokov neskôr som to na veľkú radosť ich všetkých 

využívala pri stretnutiach. 
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Triednická hodina 

ZÁMER Na to, aby boli žiaci skutočne empatickí, sa musia naučiť viac, než len 

uvádzať veci na správnu mieru; musia vedieť oceniť názory svojich 

spolužiakov, rešpektovať ich a pochopiť, aj keď sa líšia od ich vlastných. 

Musia sa naučiť počúvať svojich spolužiakov a starať sa o nich a vážiť si ich 

ako jednotlivcov, tak aj ako členov triedy ako celku. Žiaci jednoducho 

musia vytvárať pozitívne a zmysluplné väzby so svojimi spolužiakmi. Preto 

dánski učitelia dbajú o to, aby žiaci rozvíjali tieto dôležité schopnosti počas 

obdobia v škole, pretože škola je v unikátnom postavení, v ktorom 

poskytuje kľúčové nástroje potrebné k vytváraniu zmysluplných vzťahov 

v rámci triedy a medzi žiakmi. 

Hodina empatie je rovnako dôležitá ako čas strávený predmetmi 

ako je angličtina alebo matematika. Počas tejto hodiny sa žiaci 

rozprávajú o svojich problémoch, či už súvisiacich so školou alebo nie, 

a celá trieda sa spolu s učiteľom pokúša nájsť riešenie, ktoré 

vychádza z toho, že sa navzájom skutočne počúvajú a chápu.

Ak nemajú žiadne otázky k rozhovoru, deti môžu jednoducho tráviť čas 

spoločne a relaxovať a užívať si HYGGE, slovo (a tiež sloveso a prídavné 

meno), ktoré sa nedá preložiť doslovne, pretože ide o jav, ktorý úzko 

súvisí s dánskou kultúrou. 

Triednická hodina je ten najlepší spôsob, ako dať všetkým žiakom pocítiť, 

že ich počuť a vidieť a má to množstvo významov: 

Po prvé, učitelia majú možnosť premýšľať o svojom vlastnom úsilí 

pri vytváraní inkluzívneho vzdelávacieho prostredia, v ktorom sa žiaci chcú 

učiť a zapájať sa, a v ktorom je možné budovať zdravé a pevné vzťahy. Je to 

spôsob, ako nechať vyrásť z triedy empatické spoločenstvo. 

Po druhé, triednická hodina si kladie za cieľ podporovať zapojenie žiakov 

do vlastného psychologického vývoja tým, že zvýši ich znalosti o sebe 

samotných a o sebe navzájom, takže sa bude pracovať na lepšom 

vzájomnom porozumení a prijatí všetkých. Takto získavajú lepší náhľad 

do rôznych perspektív a budú mať v škole lepší pocit pohody. Jednoducho 

budujú empatiu! 
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CIELE Triedny učiteľ pracuje so žiakmi na riešení konkrétnych úloh a problémov 

v rámci triedy. Triednická hodina má byť zameraná na podporu 

sociálnych a emocionálnych kompetencií žiakov, vyzdvihnutie triednych 

hodnôt, dôležitosti a zodpovednosti jednotlivca v komunite. 

Školiteľ vysvetlí: 

Triednická hodina nemusí byť nevyhnutne v rozvrhu naplánovaná hodina 

(závisí to od školy), ale zameranie pozornosti a všetky kľúčové hodnoty sú 

súčasťou života v škole. Je to základná súčasť dánskych učebných osnov. 

Keďže žiaci trávia v škole toľko času, je nevyhnutné, aby im učitelia 

pomohli preniknúť hlbšie do samých seba, získať sebadôveru a v tom, aby 

sa nesústredili iba na dosiahnutie úspechu pri vzdelávaní. Je dôležité, aby 

učiteľ umožnil žiakom povedať niečo o svojom vlastnom svete mimo školy. 

Učiteľ týmto spôsobom pomáha žiakom prepojiť život, ktorý majú v škole, 

s osobným životom, a to im zase pomáha nájsť rovnováhu medzi správaním 

sa podľa vlastného presvedčenia a pocitov a zároveň nadväzovaním vzťahov 

s triedou ako celkom. 

Otázky, ktoré možno nastoliť: 

• Otázky medzi žiakmi týkajúce sa vzťahov

• Problémy súvisiace s mobilnými telefónmi

• Zlá a napätá atmosféra

• Šikanovanie

• Nízka motivácia

• Osobné problémy, ktoré je potrebné riešiť

• Zmeny v pravidlách triedy

• Futbalové turnaje medzi triedami a pod.

• Spoločné vyhodnocovanie účasti rodičov a zbližovacích podujatí,

ako sú výlety, akcie, spolupráca rodičov atď.

• Ako bezpečne dochádzať do školy
• Rozhovory o tom, ako viesť zdravý život (zdravie, sexualita,

vzťahy s rodinou a priateľmi).

• Informácie o vzdelávaní, odbornom a pracovnom trhu a rozhovory

o vlastných rozhodnutiach, ktoré môžu prijať.

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

(Nie je potrebný žiaden materiál).
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Ako sa správať: 

• Zodpovednosť je na oboch stranách

• Prevzatie zodpovednosti

• Nič sa nemení samo od seba, takže aj keď si môžete myslieť,

že chyba je vo všetkých ostatných, VY musíte urobiť niečo, aby

ste to zmenili

• Hovorte o tom

• Každý musí nastoliť nejakú otázku

• Zapisujte si to

• Veďte si triednu knihu, do ktorej si zapisujete, o čom ste hovorili,

ako aj pravidlá platné v triede Možno budete musieť pripomínať, že

treba všetkých zdraviť; že človek nesmie ohovárať alebo prevracať

oči. Vytlačte si to a zaveste v triede.

• Urobte si výzdobu

• Je vždy príjemnejšie byť niekde, kde sa cítite príjemne. Vylepte si na

stenu plagáty, vytvorte si útulný kútik a dohodnite sa, akú hudbu si

chcete hrať cez prestávky.

• Tipy ako sa zabávať

• Je dobré robiť spoločne niečo, čo nie je o škole. Dohodnite si filmový

večer, usporiadajte večierok alebo sa dohodnite na sobotňajších

raňajkách. Na nikoho však nezabudnite!

Otvorené rozhovory o ťažkých otázkach: 

Žiaci sa môžu cítiť osamelo, a to najmä vtedy, keď majú v rodine 

problémy alebo budú smutní alebo budú prechádzať zložitým obdobím 

zmeny v živote alebo budú mať problém zapadnúť do partie. Práve 

v takýchto chvíľach treba inicializovať rozhovory a slovách 

vyjadrujúcich pocity ako: 

Strach 

• Povedzte, kedy ste sa báli.

• Čoho ešte vo vás budí strach?

• Kto alebo čo vám môže pomôcť, keď sa bojíte?

• Bojíte sa niekoho alebo niečoho v škole?

• Podľa čoho vidíte, že sa človek bojí?

• Ako sa vám dá najlepšie pomôcť? Ako vy viete najlepšie pomôcť?

POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 
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Ujmy 

• Už ste zažili, že vám niekto veľmi chýbal? - Povedzte nám o tom.

• Čo sa stalo?

• Ako ste sa z toho dostali?

• Existuje niečo alebo niekto, kto vám môže pomôcť, keď sa takto cítite?

Radosť 

• Povedzte, kedy ste boli šťastní.

• Skúste popísať, ako ste to cítili v hlave a ako v tele.

• Existuje niekto, kto vám môže urobiť radosť?

• Môžu vám spolužiaci v škole urobiť radosť – ako?

• Podľa čoho vidíte, že je človek šťastný?

Šikanovanie/obťažovanie 

• Obťažovali ste už niekoho?

• Už vás niekto niekedy obťažoval?

• Aké to je, keď vás obťažujú?

• Čo ste si pomysleli, keď vás šikanovali?

• Čo myslíte, prečo niekto obťažuje iných?

• Ako môžete pomôcť niekomu, koho obťažujú?

• Už ste niekoho zo zábavy obťažovali a tomu druhému

to nepripadalo vtipné?

• Aké to bolo? Stali sa z vás opäť dobrí priatelia?
• Ako sa dá znova kamarátiť s niekým, koho ste šikanovali

alebo s niekým, kto vás obťažoval?

Žiaľ 

• Všimnete si, keď niekto smúti? Ako?

• Čo urobíte, keď v škole zistíte, že je niekto z vašich

spolužiakov smutný?

• Ak sa smutní vy, čo by ste očakávali od svojich spolužiakov/učiteľov?
• Porozprávajte sa o tom, keď ste boli nahnevaní a niekto vám

pomohol alebo vás utešil.

POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 
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ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

Úprimné momenty a srdečné vzťahy so žiakmi vytvárajú silnejšie putá 

medzi učiteľom a žiakmi aj medzi samotnými žiakmi. Bezpečné zázemie 

položí optimálny základ pre rozvíjanie empatie. 

Vždy je dôležité, aby sa žiadny žiak necítil pod tlakom, ak sa má zúčastniť 

týchto rozhovorov. Niektorí žiaci sa učia jednoducho počúvaním, iní 

zdieľaním svojich životných skúseností. Keďže učiteľ nemôže nikdy vedieť, 

čo sa deje vo vnútri žiaka, musí rešpektovať obidve formy účasti. Toto sú 

skvelé momenty na vytváranie silných väzieb so žiakmi. Za tie roky som sa 

so žiakmi rozprávala takmer o všetkom. Teraz, o mnoho rokov neskôr, mám 

s mnohými z nich stále krásne vzťahy, čo svedčí o tom, že vybudovanie 

silného a zmysluplného kontaktu funguje. 
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Tímová práca 

Tímovú prácu možno definovať ako formu práce, 

kde sa žiaci aktívne zúčastňujú na vlastnom učení 

a spolupracujú v skupinách na spoločnej úlohe 

alebo cieli. Charakteristikou tímovej práce je, že 

na žiakov sa kladie väčšia zodpovednosť za svoj 

vlastný vzdelávací proces. Ako jedna z foriem 

výučby vyžaduje, aby učiteľ prevzal úlohu 

sprostredkovateľa tým, že nechá skupiny 

pracovať nezávisle, ale v prípade potreby 

pomáha a podporuje. Tímová práca umožňuje 

žiakom súčasne rozvíjať svoje sociálne zručnosti 

a schopnosť spolupráce, profesionalitu a sociálne 

vzťahy. Tímová práca je pedagogická forma 

práce, pri ktorej sa daná úloha vyžadujúca 

spoluprácu na dosiahnutie spoločného cieľa rieši 

v malých skupinách. 

1. TÍMOVÁ PRÁCA MÔŽE POSILNIŤ
PROFESIONÁLNY ROZVOJ ŽIAKOV: 

Tímová práca je forma výučby, pri ktorej sa 

žiaci aktivizujú. Žiaci pracujú s učebným 

materiálom aktívnejšie, keď pracujú 

v skupinách, ako keď počúvajú pri vyučovaní 

v triede učiteľa. V spolupráci s ostatnými môžu 

žiaci testovať a rozvíjať svoje nápady, 

argumenty a chápanie. Úlohu rieši skupina 

spoločným zdieľaním zručností, znalostí 

a chápania, ktoré by inak presahovalo 

možnosti jednotlivých žiakov. 

2. TÍMOVÁ PRÁCA UMOŇUJE PESTOVANIE

ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV: 

Žiaci sa musia naučiť pracovať v skupinách, 

pretože je to forma práce, s ktorou sa neskôr 

stretnú v mnohých kontextoch. Rozvíjajú sa 

predovšetkým tieto kompetencie: vzťahové 

kompetencie (empatia, rešpekt, akceptovanie 

a uznávanie ostatných), komunikačné 

kompetencie (schopnosť načúvať druhým 

a vyjadrovať svoje názory). Schopnosť robiť 

kompromisy a riešiť nezhody) a organizačné 

kompetencie (prevziať zodpovednosť za proces 

spolupráce a výsledok, ku ktorému sa dospelo 

spoločne). Žiaci by mali byť schopní pracovať 

systematicky a čerpať zo svojich kompetencií, 

aby mohli úlohu vyriešiť bez učiteľa. 

3. TÍMOVÁ PRÁCA MÔŽE POSILNIŤ
SOCIÁLNE VZŤAHY ŽIAKOV A ZLEPŠIŤ 

TRIEDNY KOLEKTÍV: 
Tímová práca môže posilniť sociálne vzťahy 

v triede a zlepšiť kolektív. Je to preto, že 

žiaci získavajú cenné skúsenosti spoluprácou 

a iným prístupom k veciam prostredníctvom 

zdieľania myšlienok v rámci kolektívu. 
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ZÁMER 

CIEĽ 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

Jeden zo spôsobov, ako podporiť empatiu, je tímová práca, ktorá tvorí asi 

80 % úloh, ktoré sa realizujú v školách v Dánsku. Cieľom nikdy nie je 

vyniknúť nad ostatnými, ale mať pocit zodpovednosti za pomoc tým, ktorí 

nie sú rovnako nadaní, alebo spolupracovať tak, aby sa dosiahol čo najlepší 

výsledok v prospech všetkých. Z týchto dôvodov je Dánsko tiež považované 

za jedno z najlepších miest na prácu v Európe. Súťaživosť je zameraná 

výlučne na seba, nie na ostatných. V dánskych školách sa nedávajú ceny ani 

trofeje žiakom, ktorí vynikajú v školských predmetoch alebo v športe, aby 

sa nevytvárala konkurencia. Namiesto toho podporujeme kultúru motivácie 

a osobného zlepšovania, ktorá sa meria výlučne vo vzťahu k nám samotným. 

Tímová práca môže posilniť sociálne vzťahy žiakov a zlepšiť triedny 

kolektív: Keď sú žiaci zapojení do spolupráce v skupinách, ich účasť 

na vyučovaní a učení sa zvyšuje spolu s ich osobným a profesionálnym 

rozvojom. 

Vzťahové kompetencie: 

Učitelia zdôrazňujú, že žiaci musia byť schopní prispôsobiť sa ľuďom, ktorí 

sú odlišní, a poskytnúť každému priestor na vypočutie a zapojenie sa 

do spoločných činností. Inými slovami, musia uplatňovať základné 

demokratické hodnoty vzájomného akceptovania a rešpektovania. Je to 

niečo, čo sa žiaci učia, aj keď sú spolu ako trieda, aj keď pracujú 

v skupinách. Ide o kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú, 

konštruktívnu a zanietenú skupinovú prácu. 

Komunikačné kompetencie: 

Schopnosť žiakov komunikovať medzi sebou je rozhodujúca z hľadiska toho, 

či je skupinová práca efektívna. Učitelia sa sústredia na to, aby učili žiakov 

vysvetľovať svoje myšlienky a postoje voči druhým, pričom sa navzájom 

počúvajú. Ide predovšetkým o to – naučiť žiakov, ako byť dobrými 

poslucháčmi, sedieť a prejavovať pozornosť. Učitelia tiež pracujú s tým, 

ako si žiaci navzájom poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu. 

Organizačné kompetencie: 

Základným predpokladom schopnosti pracovať v skupinách je, aby sa 

žiaci zaobišli bez prítomnosti učiteľa a zorganizovali si prácu sami. Ide 

o samostatnú prácu v skupine, čo znamená, že všetci žiaci sa aktívne

zúčastňujú a nesú zodpovednosť za prácu celej skupiny. 
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Bezpečnosť a vzájomný rešpekt nie sú veci, v ktorých by učiteľ mohol žiakov 

poučovať. Na druhej strane, žiaci sa musia dostať do situácií, v ktorých 

zažívajú rozdielnosť, aby sa naučili prijímať ostatných a zodpovedať za svoje 

správanie. 

Je tu niekoľko prvkov, ktoré je nevyhnutné žiakom predstaviť a objasniť. 

Ide o tieto prvky: 

• Zloženie tímu: Aká veľká je skupina a z koho pozostáva? Žiaci nesmú

mať pochybnosti o tom, s kým budú pracovať.

• Čas, ktorý je k dispozícii: Ako dlho trvá tímová práca? Žiaci by mali

poznať celkový časový rámec a mali by vedieť, kedy sa vrátiť

do triedy, ak pracujú inde.

• Fyzické umiestnenie: Kde bude práca prebiehať? Ako sa žiaci navzájom

rozmiestnia v triede či mimo nej?

• Očakávania od danej činnosti: Čo učiteľ od žiakov očakáva a ako môžu

žiaci tieto očakávania splniť? Ak sú očakávania učiteľa jasné, môže to

pomôcť nasmerovať prácu žiakov.

• Pracovné ciele: Prečo trieda funguje týmto spôsobom a k čomu to by

malo viesť? Žiaci musia pochopiť cieľ a nájsť v ňom zmysel.
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Strom sŕdc 

ZÁMER 
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Žiakom robí dobre, ak sú uznaní za svoje dobré skutky. Rastú tým, že si ich 

všímate, naberajú energiu a opäť zaujmú. Tento proces je omnoho 

hodnotnejší a dôležitejší ako samotný výsledok. Keď žiaci 

nájdu zanietenie a nevzdávajú sa, tvorivo prekonávajú prekážky 

a nezdary a skúšajú nové stratégie, dochádza k nádhernej metamorfóze 

a oni sa viac stávajú súčasťou celku. Rastú a učia sa tým, že sú súčasťou 

procesov, a skutočnou hodnotou sú tie zmeny, ktoré si treba všímať, nie 

konkrétny výsledok. Hľadanie dobrého v druhých pomáha udržať otvorené 

srdce, a tam môže žiť empatia. 

Vedieť, že ma počúvajú, vidia a uznávajú ako súčasť významnej komunity. 

Keď sú žiaci uznávaní a cítia sa dôležití, stávajú sa niekým, a to ich robí 

schopnejšími byť empatickí. 

Trieda alebo žiaci môžu vypestovať rastliny alebo si vytvoriť svoj 

vlastný strom s vetvami a srdiečkami z farebného krepového papiera 

alebo kartónu, vázu atď. Je množstvo rôznych možností. 

Školiteľ vysvetlí: 

Vyrobte si strom alebo si zaobstarajte rastlinu a potom na ňu zaveste 

krabičku s červenými srdiečkami. 

• Učiteľ predstaví „strom sŕdc“ triede, jeho novým spolužiakom

a vysvetlí myšlienku tejto novej rastliny.

• Povedzte žiakom, aby urobili z kartónu malé srdiečka a prevliekli

cez ne šnúrku.

• Všetky srdiečka sa vložia do krabičky, ktorá bude na poličke a bude

prístupná každému.

• Žiaci potom vyberú z krabičky srdiečko a napíšu meno toho žiaka,

o ktorom si myslia, že niekedy vykonal niečo priateľské alebo

pozitívne.

Toto cvičenie bude prebiehať počas celého školského roka a strom bude 

čoraz viac vyzdobený. Vzbudzuje to viac láskavosti a starostlivosti, pretože 

žiaci sú radi, keď ich chvália. 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 
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Žiaci sa v triede ako celku cítia dôležití, keď vedia, že prispievajú 

k starostlivosti a ohľaduplnosti. 

Namiesto poukazovania na nedostatky alebo chyby vždy vyzdvihujte 

a zameriavajte sa na to, čo funguje. Majte vždy na pamäti skutočné zámery 

žiakov, pretože to pomáha nájsť pozitívum v eventuálne negatívnej situácii. 

Toto cvičenie funguje dobre pre všetky vekové kategórie. 
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Cieľom tejto aktivity je, aby sa žiaci zamysleli nad tým, ako priateľstvá 

a účasť v spoločenstve ovplyvňujú ich pohodu, vzťahové a empatické 

schopnosti. 

Okrem iného sa môžu žiaci zaberať tým, čo vlastne dobré priateľstvá 

a komunita sú. Budú tak lepšie pripraví na to, aby hľadali to, čo im dáva 

v živote hodnotu. 

Zameranie pozornosti na súvislosti a sociálne a emocionálne pravidlá. 

Učiteľ prikáže: 

Aktivita je zostavená do 4 fáz, ktoré kladú dôraz na dosiahnutie 

predbežného porozumenia, objasnenie pojmov a prípravu a prezentáciu hry 

jednotlivých rolí. 

• Začnite so žiakmi brainstormingom o tom, čo je dobré priateľstvo.

Napíšte si všetky slová na tabuľu a vyzvite jednotlivých žiakov, aby

povedali, čo to pre nich znamená.

• Potom diskutujte so žiakmi o tom, čo je to dobrá komunita. Napíšte

všetky slová na tabuľu a nechajte jednotlivých žiakov vyjadriť, čo si

o tom myslia.

Príkladmi komunity, kedy si žiaci nevyberajú, s kým sú, môže byť trieda, 

futbalové mužstvo, spevokol alebo skautský tábor. V takýchto komunitách 

majú žiaci spoločný záujem, dôvod alebo cieľ, o ktorý majú usilovať. 

V týchto komunitách sa od každého vyžaduje, aby sa k ostatným správal 

s rešpektom, aj keď sa sebe navzájom nemusia nutne páčiť alebo byť 

priateľmi. 

Pokiaľ však ide o skupiny priateľov, tu sa žiaci môžu rozhodnúť sami. A budú 

spravidla mať svojich priateľov radi rôznymi spôsobmi.

(Nie je potrebný žiaden materiál).MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 
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• Nech sa žiaci podelia o to, čo je v dobrom kolektíve a dobrom

priateľstve základom.

- Čo je dôležité tak v priateľstvách ako aj v kolektívoch?

- Aké sú konkrétne rozdiely medzi priateľstvom a kolektívom?

• Ďalej budú žiaci pracovať v skupinách po 4, kde budú hrať úlohy,

ku ktorým dostanú rôzne slová alebo frázy, ktoré charakterizujú

priateľstvá alebo komunity, ako napríklad spolupráca, starostlivosť,

odpustenie, bezpečie, rešpekt, ako si navzájom dôverujeme, ako

máme rovnaké ciele, ako sa máme radi, ako sa spolu bavíme, ako si

pomáhame alebo akékoľvek iné dobré postrehy vyplývajúce

z brainstormingu.
• Akonáhle skupiny dostanú pokyny, môžu sa (bez toho, aby to slovo ukázali

ostatným v triede) pokúsiť predviesť úlohu vyjadrovaním svojho slova

alebo frázy. Sami sa musia rozhodnúť, ako to čo najlepšie ostatným
v triede ukázať a predviesť.

Toto sú pravidlá: 

• Žiaci dostanú päť až desať minút na to, aby svoju úlohu zvládli

a precvičili.

• Každý v skupine by mal byť súčasťou tejto roly a žiaci by pri jej

predstavení nemali nič hovoriť.

• Skupiny potom môžu predviesť svoju rolu pred zvyškom triedy.
Ostatní žiaci potom môžu hádať, ktoré slovo alebo vetu skupina

predvádza.

• Požiadajte napríklad o zahranie rolí so zameraním napríklad na mimiku

alebo rozhodnite, či budú stáť oproti sebe alebo chrbtom k sebe.

Otázky je možné klásť skupine, ktorá rolu hrá, ako aj zvyšku triedy.

• O čo tu podľa vás ide?

• Čomu ste venovali zvláštnu pozornosť?

• Ako rozoznáte, či ide o komunitu alebo priateľstvo?

• Čo ukázala ich reč tela?

• Ak by ste mali zahrať komunitu, ktorá nefunguje, ako by ste to urobili?

• Ak by ste hrali žiakov, ktorí sa na seba hnevajú, ako by ste to

predvádzali?

Všetky skupiny týmto spôsobom zahrajú svoju rolu a učiteľ vyzdvihne podstatné 

body. 
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• Ako žiaci navzájom spolupracujú: prispievajú, počúvajú, robia

kompromisy, začleňujú ostatných a uznávajú nové nápady?

• Baví ich pracovať samostatne, používať svoju predstavivosť

a prezentovať ju v prospech ostatných?

Pred začatím cvičenia môže byť vhodné, aby učiteľ zvážil nasledujúce 

otázky. 

• Ako žiaci najlepšie porozumejú pojmom priateľstvo a komunita?

• Ako zabezpečím, aby boli podobnosti a rozdiely medzi priateľstvom

a komunitou presvedčivé?

• Ako by mala byť organizovaná práca skupiny a podľa čoho by sa mali

vytvárať skupiny?

• Kde môžu jednotlivé skupiny pracovať na svojich rolách?
• Ako zabezpečím, aby sa všetci žiaci podieľali na skupinovej hre?

Cvičenie je možné diferencovať v závislosti od ročníka. Mladší žiaci, 

priamočiarejšie otázky – starší žiaci, detailnejšie konverzácie, pri ktorých 

môžu žiaci čerpať z vlastných skúseností. 
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Základnou úlohou, ktorú musia učitelia zvládnuť, je vytvorenie 

pozitívnych vzťahov so žiakmi a triedou ako celkom. Toto je pre dobro 

žiakov a vzdelanostný, sociálny a osobný rozvoj kľúčové. Schopnosť učiteľa 

nadviazať vzťah pomáha v triede vytvoriť zdravý kolektív pripravený učiť sa. 

Jednotlivé pojmy je možné znázorňovať telom a vizualizovať tak 

pochopenie jazykových výrazov. Žiakov je potrebné do cvičenia aktívne 

zapojiť a svojím telom majú vyjadrovať jazykové pojmy. Najprv musia dané 

slovo alebo frázu dôkladne analyzovať, aby ho potom mohli stelesniť. Tento 

spôsob využívania tela je možné uplatniť v mnohých ďalších kontextoch, 

kde sa treba zamerať na ťažké alebo špeciálne slová a pojmy. 

Telesné vnemy a nácvik komunikačných schopností. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

Inštrukcie učiteľa: 

• Žiaci sa rozdelia do 4 tímov tak, že počítajú 1-2-3-4-1-2...)

alebo podobným spôsobom.

• Tieto štyri tímy sa postavia do radov.
• Na koniec radu dajte ku každej skupine stoličku a na tieto stoličky

položte kartičky v rôznych farbách.

• Prvý z každého tímu podíde k stoličke danej skupiny a prevezme

jednu kartičku. Na jednotlivých kartách je napísané slovo, ktoré

má zvyšok skupiny uhádnuť.

• Ak ide napríklad o slovo MAČKA, musí byť vyhláskované celým telom,

pomocou rúk a nôh, ohýbaním, pohybom brucha a podobne. Skupina

háda písmena jedno po druhom alebo môže hádať celé slovo. Jednotliví

členovia skupiny sa striedajú v hádaní písmena, kým sa neuhádne to

správne.

• Skupina, ktorá ako prvá uhádne všetky slová na kartičkách, vyhrala.

marek
Čiara
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Zapojenie, radosť, zábava a súdržnosť. 

Žiaci môžu súťažiť aj na čas. 



ZLOŽKA 3 

Chaos verzus harmónia 

Vedomie súcitu 

Chaos versus Harmónia 
65 
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ZLOŽKA 3 

Vedomie súcitu 

Od učiteľa to chce značnú empatiu, aby so 

žiakmi jednali s rešpektom, láskavosťou 

a zvedavosťou, a zároveň si zachovali silnú 

osobnú integritu v konfliktných, náročných, 

chaotických a stresových situáciách. 

Učitelia musia svojich žiakov viesť a podporovať 

ich, aby sa neskôr v živote mohli stať súčasťou 

zložitej spoločnosti, ktorá kladie dôraz 

na vlastnosti ako ľudskosť, súcit a spolupráca. 

Je to možno jedna z najdôležitejších vecí, 

ktoré môže učiteľ urobiť, a ktorá môže mať 

vplyv na to, či žiak v živote neskôr uspeje alebo 

nie. Náročné situácie sú situácie, v ktorých je 

potrebné precvičiť si tieto zručnosti s učiteľom, 

ktorý má správne viesť. 

Komplexnosť úlohy učiteľa spočíva v tom, že má 

byť schopný prevziať zodpovednosť za 

vzdelávanie, emocionálnu a sociálnu náuku 

a zároveň pracovať na vytváraní harmónie 

a bezpečia v triede a medzi žiakmi. Nie je to 

vždy ľahká úloha. 

Zlatým pravidlom je, že nežiaduce správanie 

takmer vždy vychádza z nesplnených potrieb. 

Aby sme zlepšili vedomie súcitu a pomohli 

žiakom obnoviť rovnováhu, musíme ako učitelia 

najskôr identifikovať základnú príčinu konania 

žiakov a osloviť ich sociálne a emocionálne 

potreby. 

Niekedy môže pomôcť predstava žiaka ako 

novorodenca; nevinného, nedotknutého a stále 

sa učiaceho. Žiak sa snaží, ako len najlepšie vie, 

aplikovať správanie a reakcie, ktoré sa naučil, 

ale nie vždy je schopný použiť slová alebo 

schopnosti alternatívnym spôsobom. Žiaci 

potrebujú usmernenie a pomoc, 

no predovšetkým sa potrebujú cítiť bezpečne 

a nie byť karhaní alebo odmietaní. 

66 
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Žiakom sa darí vtedy, ak pracujú systematicky a nadobudli dobré návyky, 

ktoré vytvárajú bezpečie a pokoj. Žiaci musia vedieť, čo sa od nich denne 

očakáva, potom je náročných situácií menej. Preto je prvých pár minút 

po tom, čo učiteľ ráno vstúpi do triedy, rozhodujúcich, pretože počas 

tohto momentu sa vytvára nálada na zvyšok dňa. Dobré ranné rutiny môžu 

tiež školský deň spríjemniť a ušetriť čas, pretože všetci žiaci sa môžu 

v triede najprv usadiť, čím získajú čas na efektívne a produktívne 

učenie. 
Relaxačné, dobrosrdečné a kolektív upevňujúce ranné rutiny by mali byť 

pre všetkých žiakov povinné. 

Cieľom tohto cvičenia je nadobudnutie rovnováhy, sebadôvery, pokoja 

a zmyslu pre kolektív a súlad s triedou. 

Papier, pero, spevník (gitara, klavír alebo čokoľvek, čo je k dispozícii). 

Školiteľ vysvetlí, že sú rôzne spôsoby prístupu. Ide o to, začať deň 

ako dovolenku, v dobrom pre všetkých žiakov. Niekoľko inšpiratívnych 

myšlienok: 

Zaspievajte si spolu 

Ráno začnite tak, že si zaspievate dve pesničky zo spevníka. Nech si dvaja 

žiaci vyberú po jednej piesni (prípadne ich striedajte podľa nejakého 

poriadku). Výhodou je, ak viete hrať na gitare. Ak nie, tak každý spieva 

najlepšie, ako vie. Spev je krásny spôsob, ako začať deň, pretože znamená 

jednotu a vytvára vnútorný pokoj a spoločnú pozitívnu energiu. 

Učiteľ po skončení spievania venuje niekoľko minút piatim riadeným 

nádychom (pozri nižšie). 

Otázka dňa 

Keďže je dôležité poskytnúť žiakom priestor na sebarealizáciu a pochváliť 

ich za ich šikovnosť, učiteľ ich môže každý týždeň požiadať, aby napísali 

na malý papier niekoľko otázok. Môžu to byť akékoľvek otázky, na ktoré 

chce žiak dostať odpoveď, napríklad: 

marek
Čiara
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• Prečo si musíme robiť domáce úlohy?

• Aká je vaša obľúbená farba?

• Prečo sú niektorí ľudia otravní?

• Prečo hovoríme, že mačky majú sedem životov?

• Najlepšia vec na priateľovi je...?

• Najviac mám rád, keď...?

Od týchto otázok žiakov sa bude odvíjať cvičenie „Otázka dňa“ 

na nasledujúci týždeň, pričom ich žiaci ráno napíšu na tabuľu. Keď žiaci 

vstúpia do triedy, musia na otázku dňa všetci v tichosti odpovedať 

do zošitov. Toto triedu stmeľuje, dodáva pokoj, vytvára o nej obraz a dáva 

pocit zmyslu a zodpovednosti, lebo si žiaci uvedomujú, že otázky položili 

sami. 

Učiteľ využije 10 minút na to, aby si vypočul niektoré odpovede a kolo 

ukončí 5 hlbokými nádychmi. 

Ranná joga 

Ranná joga je úžasne pozitívnym spôsobom, ako začať deň v škole. Je 

možné, že veľa žiakov príde do školy znepokojených alebo v strese, ak si 

ich rodičia doma nevytvorili nejaké stále ranné rutiny. Učenie sa 

a prijímanie pokynov môže byť takto pre žiakov náročné, pretože ich 

myšlienky sú často rozptýlené obavami. 

Joga je spôsobom, ako zmierniť stres a sústrediť sa. Náukou jednoduchých 

póz jogy je možné udržať pozornosť žiakov a zároveň znížiť nahromadený 

stres. 

Žiaci môžu stáť v kruhu a urobiť niekoľko cvičení so zameraním 

na dýchanie a rovnováhu. 

Učiteľ ich vedie nasledovne: 

• Natiahnite ruky do strán, zdvihnite ich k oblohe a potom

sa uvoľnite.

• Krúťte celým telom zo strany na stranu a rukami kmitajte dopredu

a dozadu.
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• Zdvihnite sa na špičky a vysoko zdvihnite prsty.

• Pokrčte kolená a mávajte rukami.

• Kolená majte pokrčené a plachtite rukami.

• Zatlačte na päty a pretiahnite si chrbticu.

• Vytočte plecia dozadu a dlane pritlačte k sebe.

• Sadnite si s prekríženými nohami (stále v kruhu). Predĺžte si

chrbticu, zatlačte plecia dozadu a ruky si položte na kolená.

• Stále pohodlne sediac, zatvorte oči.
• Zhlboka sa nadýchnite a dlho vydychujte.

• Nechajte celé telo relaxovať.

• Keď sa znova zhlboka nadýchnete a vydýchnete, vnímajte vzduch.

- Je to príjemné?

- Cítite teplo?

• Teraz nech vám príde na myseľ slovo, ktoré opisuje, ako by ste sa

dnes chceli mať. Mohlo by to byť slovo ako radostný, príjemný,

priateľský alebo zvedavý. Mohlo by to byť slovo ako šťastný,

pokojný, nadšený alebo odvážny.

• Vyberte si to slovo, ktoré najlepšie vystihuje, ako sa chcete cítiť.

• Podržte si ho vo svojej mysli.

• Pri nádychu sa naplňte týmto pocitom, ktorý si želáte

a pri výdychu vyšlite tento pocit do sveta.

• Precíťte, ako by ste sa dnes chceli mať.
• Opäť sa zhlboka nadýchnite a dlho vydychujte.

• Otvorte oči.

• Ste pripravení na dnešný deň.

Dychové cvičenie 

Toto cvičenie je vhodné pre žiakov, keď sa potrebujú zamerať a sústrediť 

na nejakú úlohu. Zaberie 5 minút a je to dobrý štart do dňa. 

Inštrukcie učiteľa: 

• Úplne vydýchnite ústami tak, že pritom vydáte zvuk. Zatvorte ústa

a pokojne sa nadýchnite nosom tak, že v duchu napočítate

do štyroch. Zadržte dych, kým nenapočítate do sedem. Úplne

vydýchnite ústami tak, že pritom vydáte zvuk na počítanie do osem.
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Žiaci vytvárajú spoločnú energiu, takže každý môže začať deň 

z rovnakého východiskového bodu. Zníži konflikty a nepokoj a poskytne 

priestor pre empatiu. 

Tieto štyri nápady sa odporúčajú ako ranné rutiny, ale môžu byť 

s výhodou začlenené do všetkých vyučovacích hodín počas celého 

školského dňa vždy vtedy, keď je potrebné obnoviť súdržnosť 

a rovnováhu. 

• Čo si myslíte o rutine dobré ráno?

• Sú niektoré z nich, ktoré by pre vás a vašu triedu mohli vyhovovať?

• Môžu triedne pravidlá pomôcť upokojiť triedu a znovu získať rovnováhu?

• Kedy začnete zavádzať ranné rutiny?

• Čo dosiahnete rannými rutinami?

• Ako budete vedieť, že sa to podarilo?
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Chápanie žiakov je rozhodujúce pre dosiahnutie konzistentného 

empatického správania a prostredia v triede, v ktorom sa žiaci môžu 

cítiť bezpečne. Preto môže byť dobré mať v triede stanovené pravidlá, 

ktoré zabezpečia optimálne podmienky pre pohodu a istý rámec 

správania, ktorého sa môže každý držať. 

Vedomie, že pravidlá sú tvorené spoločne, vytvára v triede pocit 

bezpečia, pretože každý vie, čo treba dodržiavať. Učiteľ môže v prípade 

potreby počas roka tieto pravidlá spoločne s triedou upraviť. 

Pravidlá by nemali byť chápané ako neflexibilné a pevné, ale ako 

všeobecný súbor pravidiel, na ktoré sa môže každý v triede odvolávať. 

Cieľom „Triedneho poriadku“ je kolektívnosť, spoluzodpovednosť 

a súdržnosť. 

 Školiteľ povie: 

Učiteľ spolu so žiakmi vypracuje niekoľko pravidiel o tom, ako môžu byť 

žiaci dobrými spolužiakmi. Môžu vytvoriť v triede zdravé a starostlivé 

prostredie, aby sa každý cítil v triede príjemne a pohodlne. 

Porozprávajte sa so žiakmi o triednom poriadku. Využite nasledujúce otázky: 

• Čo je to triedny poriadok?

• Môžu byť pravidlá rôzne v rôznych situáciách?

• Prečo je triedny poriadok dôležitý?

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 
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Rozdeľte žiakov do skupín po 3-4 a spracujte nasledujúce otázky: 

• Popíšte jednu situáciu, v ktorej by mohlo byť potrebné triedne

pravidlo (napr. pri jedle, rozprávaní počas hodiny, počas prestávky,

v stave hnevu, potrebe pomoci).

- Prečo je to v tejto situácii potrebné?
- Aké by to triedne pravidlo malo byť?

• Nech si žiaci navzájom odprezentujú svoje návrhy tak, že si ich napíšu,

nakreslia, zostroja pomocou LEGA alebo ich predstavia ako divadelné

predstavenie.
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• Na základe návrhov žiakov sformulujte 5-7 pravidiel triedy,

ktoré zodpovedajú vašim vlastným želaniam o triednych

pravidlách.

• Povedzte žiakom, že ste na základe ich návrhov sformulovali

návrh triedneho poriadku.

• Prejdite si tento triedny poriadok so žiakmi. Popíšte všetky

súvislosti a podobnosti medzi rôznymi návrhmi jednotlivých skupín.

• Požiadajte žiakov, aby sa spoločne porozprávali o tom, či tento triedny

poriadok obsahuje všetko alebo či mu niečo dôležité chýba – čo

vo svojich návrhoch žiaci prehliadli. Úpravy sa vykonávajú spoločne.

• Triedny poriadok sa potom skopíruje, zalaminuje a zviditeľní

v triede.

Triedny poriadok sa pri najbližšej príležitosti alebo prostredníctvom 

komunikačnej platformy školy odovzdá rodičom. 

• Ako v súčasnosti komunikujete v triede sociálne hodnoty?

• Bude to pre vašu triedu fungovať, ak vypracujete „Triedny poriadok“?

• Môžu triedne pravidlá pomôcť upokojiť triedu a znovu získať rovnováhu?

• Keď všetci žiaci prevezmú spoluzodpovednosť za to, ako

budú spolu vychádzať, môže empatia rásť?

• Čo ste si z toho vzali za svoje, lebo viete, že to funguje?
• Ako to budete prezentovať?

Väčšia jednotnosť, menej hádok a konfliktov a príjemnejšia atmosféra 

v triede. 

Učiteľ môže prípadne počas roka tieto pravidlá spoločne s triedou upraviť. 

Pravidlá by nemali byť chápané ako neflexibilné a pevné, ale ako všeobecný 

rámec pravidiel, na ktoré sa môže každý v triede odvolávať a dodržiavať ich. 
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Kľúčové je vytvoriť dobrú povesť triedy. Niektoré triedy majú takú 

skúsenosť, že sa svet (žiaci, rodičia a učitelia a ďalší) pozerá na nich ako 

na triedu a žiakov posudzovačne až nepriateľsky.  Sú navždy odsúdení 

na neúspech a na to, aby sa o nich hovorilo iba v zlom. Ak je povesť triedy 

takto negatívna, nikto nevie o tom, že sú tu aj pozitívne stránky, dobré 

príbehy, ktoré možno vyzdvihnúť a na ktoré sa treba zamerať. To potom 

vedie na zostupnú špirálu, pretože negativita sa samočinne udržiava až 

do bodu, keď je empatia takmer nemožná. 

Keď si učitelia navzájom hovoria o dobrých skúsenostiach, potom narastá 

pocit, že sú tu empatickí, zábavní, starostliví a milujúci žiaci, vzniká dobrá 

atmosféra v triede, porozumenie spolupatričnosti a pocit, že je pekné byť 

spolu. Dá sa to dosiahnuť aj s trochou úsilia zo strany samotných žiakov. 

Cieľom tohto cvičenia je, aby sa žiaci zamerali na dobré zážitky v triede, 

ktoré môžu pomôcť triedu pozitívne vykresliť a vytvoriť harmóniu. 

Teraz sa zameriame na to, čím ste jedineční a zvláštni – a prečo sa teším, 

že som vašim učiteľom. Chcem, aby ste jednotlivo polemizovali o tom, ako 

sa javíte sami sebe. Treba, aby si aj zaspomínali a prišli s nejakou dobrou 

skúsenosťou, ktorú ste tu v triede a v škole zažili. Môže to byť s celou 

triedou alebo to môže byť s niektorým alebo viacerými spolužiakmi. 

Spomeňte si na príležitosť, kedy ste napríklad zažili zábavu s celou triedou 

a aké to bolo. Alebo možno keď vám niekto pomohol v ťažkej situácii alebo 

vám povedal niečo milé. Spomeňte si na zážitok, ktorý ktorý vo vás vyvolal 

pozitívne pocity ako vďačnosť a šťastie. Mám veľa krásnych príkladov, 

o ktorých by som vám mohla porozprávať, no ja chcem, aby ste prišli

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

Inštrukcie učiteľa: 
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s vlastnými zážitkami, pretože tak zistím, na čom vám záleží. 

Teraz máte päť minút na zamyslenie sa nad dobrým zážitkom, ktorý ste tu 

v triede prežili. Zatvorte oči a myslite na niečo pekné, čo ste tu zažili. 

(Nech je v miestnosti úplné ticho, kým na tom samostatne pracujú.) 

Keď čas uplynie, povedzte: Teraz si dáme kolo rozprávania príbehov, 

v ktorom sa vystriedate a poviete nám o vašich vlastných zážitkoch. 

Nie všetci sa musíte podeliť s nami o svoje zážitky, uvidíme, koľko príbehov 

stihneme v priebehu nasledujúcich 10-15 minút. Je tu niekto, kto by chcel 

začať a popísať niečo pekné, čo tu v triede zažil? 

Často budete počuť zábavné príbehy, ktoré vyvolajú smiech. Také sú 

najviac vítané. Pozorujte tú intenzívnu a srdečnú energiu, ktorá bude 

vznikať. 

Robte si poznámky, napíšte podstatu príbehov a zaveste ich na stenu. Daisy 

napríklad zháňala pomoc, keď mi bolo smutno (prejavujeme si starostlivosť 

jeden o druhého). Frederick a Lucas sa prestali biť a stali sa z nich dobrí 

kamaráti (konflikty riešime spoločne). 
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Toto cvičenie je o vytváraní pocitu spolupatričnosti medzi žiakmi, aby sa 

zoznámili a cítili sa spolu bezpečne. Ide tu aj o to, aby žiaci prispeli niečím 

prospešným, čo robí ostatných dobrými a čo eliminuje chaos. 

V tomto cvičení majú žiaci možnosť praktizovať etický ideál ako dávať 

niečo druhým. 

Ukľudňujúca a relaxačná hudba. 

Inštrukcie učiteľa: 

• Žiaci sa posadia do kruhu na podlahu.

• Povedzte im, aby si sadli a položili ruky na osobu pred sebou, zatvorili

oči a keď sa pustí hudba, v tichosti sa hladkajú alebo zľahka masírujú,

kým hudba hrá.

• Po 8 až 10 minútach požiadate žiakov, aby obrátili svoje telo do stredu

kruhu, párkrát sa zhlboka nadýchli a potom otočili hlavu k osobe, ktorá

im robila masáž, a poďakovali jej.

Ako sa len žiaci cítia pri sebe pokojní, uvoľnení a príjemne. Ako ich to 

spája, keď dávajú druhým niečo dobré. 

Cvičenie je možné vykonávať vonku bez hudby, iba za zvukov prírody. Je 

to nádherná alternatíva, ak to počasie dovolí. 

Pretože niektorým žiakom môže byť nepríjemné dotýkať sa druhých, treba 

rešpektovať všetky individuálne hranice. Nech si žiaci sami nájdu spôsob, 

ako sa dotknúť svojho spolužiaka v súlade s tým, čo im vyhovuje. 

POSTUP 
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Stane sa, že počin jednotlivca nám všetkým prevráti svet naruby, a nie je 

tomu inak ani v prípade žiakov v škole. Pre niekoho to môže byť malý alebo 

nepodstatný detail, pre iného ťažký čierny mrak. Keď žiaci nezažívajú 

pocit, že sú na očiach, že sú vypočutí a uznávaní, ovplyvňuje to ich 

sebaúctu a sebadôveru, a tak sa ich srdce zatvára. 

Tam, kde sa podporuje a posilňuje sebaúcta, sebadôvera a vytrvalosť, 

žiaci rozvíjajú rovnováhu a sú schopní lepšie empaticky reagovať na svet. 

Je potrebné a zdravé, aby sa žiaci naučili konflikty potláčať a chápať sa 

v kontexte s ostatnými. Pomáha to nahliadnuť do seba samého a vytvára 

možnosti pre riešenie problémov a nepriaznivých udalostí. Niekedy je 

potrebné byť duchaprítomný a viesť zmysluplné rozhovory o tom, ako nám 

niečo padne. 

Inokedy sa zasa treba vyhnúť sa tomu, aby ste sa príliš ponorili do detailov 

a nenechali sa tým zmiasť. Pre žiakov je užitočné vedieť to rozlíšiť. 

Cieľom tohto cvičenia je vnútorné uvedomenie si toho, čo „cítim“ 

a obnovenie rovnováhy, harmónie a pozornosti. 

Tlačidlo PYT (možno vyrobiť alebo kúpiť). 

Pri predstavovaní tlačidla PYT učiteľom je potrebné venovať trochu času 

vysvetľovaním a rozhovormi o situáciách, v ktorých sa dá tlačidlo PYT 

použiť. 

Tlačidlo PYT tu NIE JE na to, aby sa ignorovali emócie alebo podceňovanie 

toho, ako sa ostatní cítia. Nie že ledabolo povedať žiakovi: „Nebolo to také 

zlé, takže stlač tlačidlo PYT“, „Myslím, že to nebolí, takže stlač tlačidlo 

PYT“. "Len ti vzal gumu, tak neplač, len stlač tlačidlo PYT." Inými slovami, 

emócie treba brať vážne. Žiaci chodia do školy a musia mať istotu, že to, čo 

prežívajú alebo cítia, môže byť vždy pravda a dá sa tomu veriť. 

Tlačidlo PYT MÔŽE byť užitočným nástrojom v situáciách, keď žiaci zvládajú 

menšie veci sami. Situácie, v ktorých môžu povedať PYT a pokrčiť plecami 

nad menej dôležitými vecami, ako napríklad ak kresba nevyšla podľa 

očakávania, ak prídete priskoro pre kamaráta, keď sa zabudne športové 
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oblečenie, keď chýba jedna z rukavíc, keď dostali ťažkú otázku 

a podobne. Inými slovami, drobné každodenné situácie, kde žiaci nie sú 

ovplyvnení na emocionálnej úrovni, len sa potrebujú dostať z nepríjemnej 

situácie a ísť ďalej. 

Samozrejme, rozhodnutia sa vždy robia individuálne. Nikto iný ako ten 

konkrétny žiak nemôže posúdiť, či niečo patrí do kategórie PYT. Takže 

ostatní žiaci preto NEMÔŽU stlačiť tlačidlo PYT pre niekoho iného, iba 

pre seba. 

Požiadajte žiakov, aby vytvorili skupiny po štyroch. Nechajte ich diskutovať 
o týchto otázkach:

• Čo znamená povedať PYT?

• Pri akých príležitostiach môžete povedať PYT?

• Na ktoré veci je ťažké povedať PYT?

• Kedy je dobré vedieť povedať PYT?

• Kedy ste si povedali PYT?

• Kedy ste si nevedeli povedať PYT?

• Kedy ste sa pokúsili presvedčiť učiteľa, aby povedal PYT, pričom

vy ste nechceli povedať PYT?

Dajte triedu dohromady a prečítajte ich odpovede na každú z otázok. 

Pochváľte ich za ich nápady a napíšte na tabuľu kľúčové slová, ktoré 

budú tvoriť pravidlá triedy pre tlačidlo PYT. 

Učiteľ potom pravidlá zapíše a zavesia sa spolu s tlačidlom PYT na tabuľu 

alebo iné miesto, kde budú na očiach. 

Konflikty sa obmedzujú na minimum, do popredia sa dostáva rešpekt voči 

jednotlivým žiakom a vo všeobecnosti je tu zvýšená pozornosť voči sebe 

a dobru ostatných. 

Dajte učiteľom na vedomie, že tlačidlo PYT je taký experiment, ktorý si 

môžu vyskúšať. Ak im to nefunguje, tak to aspoň skúsili a určite sa aj tak 

niečo naučili. Dánske inštitúcie, ktoré používajú tlačidlo PYT, rozoznávajú tú 

schizmu v poznaní, že veci treba nechať plynúť, no zároveň brať emócie 

vážne. Toto tlačidlo preto vyžaduje, aby učitelia mali dobrý pocit z vlastnej 

vyrovnanosti ako aj vyrovnanosti jednotlivých žiakov. 
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CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

Slovo „kognitívne“ pochádza z latinského slova „Cognitus“, čo znamená 

„naučiť sa poznávať, rozpoznávať, chápať“, ide teda o záležitosti, ktoré 

majú do činenia s kognitívnymi procesmi v mozgu. Kognitívny diamant 

zachytáva jednotlivé vnútorné pochody, ktoré sa odohrávajú v akejkoľvek 

situácii, s ktorými sa všetci denne stretávame počas komunikácie. Procesy 

v kognitívnom diamante sa vzájomne a dôsledne ovplyvňujú a musia 

sa chápať ako nástroj na porozumenie a lepšie riešenie konfliktov. 

Kognitívny diamant má dve dimenzie: 

1. Po prvé, kognitívny diamant je nástrojom pre učiteľov, aby lepšie

porozumeli sebe a reakciám svojich žiakov. Tento nástroj uľahčuje

analýzu toho, prečo nastávajú zložité situácie medzi žiakmi, a ako ich

efektívne vyriešiť pomocou kognitívneho diamantu. Pomáha tiež

učiteľom rýchlejšie sa zbaviť záležitostí, ktoré vyvolávajú ich vlastné,

nevítané reakcie.

2. Po druhé, kognitívny diamant je nástroj, ktorý môžu využívať žiaci na to,

aby lepšie porozumeli sebe a svojim spolužiakom. Nemusíme trvať

na tom, aby sa postup riešenia konfliktu skutočne nazýval „Kognitívny

diamant“, učiteľ však môže klásť objasňujúce otázky kognitívneho

diamantu, aby pochopil, čo ku konfliktu viedlo. To uľahčuje vcítenie sa

do pozície jednotlivých žiakov zapojených do konfliktu. Tiež to zvyšuje

empatiu medzi žiakmi.

V tomto cvičení by si žiaci mali v plenárnej fáze hodiny precvičiť reflexiu 

a komunikáciu. Na základe kognitívneho diamantu musia premýšľať o tom, 

ako reagujú v rôznych situáciách. 

Papier a pero. Väčšina žiakov sa už pravdepodobne ocitla v situácii, keď 

priateľ(ka) zrušil(a) schôdzku, čo ich naštvalo a rozrušilo. Cítili sa trochu 

dotknutí a zjavne nechápali, prečo bolo rande zrušené. 
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Vynára sa v nich myšlienka: "Prečo?" Domnievajú sa, že tu možno bola iná 

príčina, než to, čo im bolo povedané, a že to v skutočnosti možno súvisí 
s rozchodom. „Už nie sme priatelia?“ 'Čo som urobil zle?' „Nie som dosť 

dobrý?“ "Myslel som, že sme najlepší priatelia." Smútok rastie a sklamanie 

a hnev zapĺňajú celé telo. Výsledkom je reakcia v podobe agresie, hnevu, 

ignorovania a chladného správania. 

Telo sa zrúti, srdce silno bije a bolí to v krku, keď sa potláča plač a zrodí sa 

odstup. „Nechám ho na pokoji.“ "Ak nechce byť mojím priateľom, nechcem 

byť ani ja jeho." „Nechcem chodiť do školy.“ 

V takejto situácii vzniká myšlienka, ktorá prejde do pocitov, tie vplývajú 

na telo a nakoniec to vedie k činom. Na základe kognitívneho diamantu 

musia žiaci premýšľať o tom, ako reagujú v rôznych situáciách. 

Pri práci so žiakmi by mal učiteľ pripraviť pracovné listy s názvom „Aké 

problémy“ a rozdať ich. V nich sú žiaci požiadaní, aby stručne popísali tri 

rôzne situácie, v ktorých sa snažili nebyť smutní, vystrašení, neistí alebo 

nahnevaní a nevedeli, čo majú robiť. Dôvodom môže byť to, že sa obávali 

ublíženia alebo odmietnutia. Môžu to byť zážitky, ktoré zažili s priateľmi, 

učiteľmi, rodinou alebo inými. 

Ak si niektorí žiaci nedokážu spomenúť na žiadne takéto nepríjemné 

situácie, môžu sa inšpirovať niektorými z nasledujúcich situácií: 

• Ak sa váš priateľ zrazu s vami nechce rozprávať.

• Ak sa vaši rodičia alebo učitelia hnevajú alebo sú sklamaní z niečoho,

čo ste urobili.

• Ak máte pocit, že si vás niektorí kamaráti, s ktorými sa bežne

rozprávate počas prestávky, držia od tela.

• Ak ste smutní a neodvažujete sa to povedať nahlas.

• Ak sa rozhorčíte.

• Ak sa vaši rodičia rozhodnú rozviesť.

• Ak ste odoslali osobnú SMS-ku priateľovi/spolužiakovi a nedostali

ste odpoveď.

• Ak o vás niekto na sociálnych sieťach napísal niečo zlé.
• Ak ste nervózni z toho, že vás niekto v triede ohovára.

• Večierok, na ktorý ste neboli pozvaní.

• Ak sa váš priateľ/priateľka priveľa rozpráva s iným

chlapcom/dievčaťom z triedy.

POSTUP 
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

POZNÁMKA PRE 
INŠTRUKTOROV 

Ďalej si zobrazte tieto procesy: myslenie, cítenie, telo a činy (nemusíme 

to nutne nazývať kognitívny diamant). Tí, ktorí chcú, nech porozprávajú 

príbehy zo svojho života, v ktorých zažili niečo nepríjemné, a zistite, či 

pochopili zmysel toho. Budú musieť analyzovať svoje správanie sami, 

za pomoci učiteľa. 

Povedzte: Kde v kognitívnom diamante by to malo byť umiestnené? Takže 

si bol smutný, áno? Pamätáte sa, na čo ste mysleli a čo sa stalo? Aha, 

takže si sa bál, že už nie ste kamaráti. Rozumiem. Teraz máme myšlienku 

a pocit. Ako reagovalo tvoje telo, spomínaš si? Zle! To je pochopiteľné. 

Urobil si niečo? Dobre, takže si sa prechádzal po školskom dvore sám aj hral 

si sa sám. Ďakujem veľmi pekne za to, že si sa podelil s nami o svoj zážitok. 

Žiaci následne zistia, že to môže učiteľovi pomôcť lepšie porozumieť 

každému žiakovi a že žiaci môžu dôkladnejšie porozumieť svojim vlastným 

reakciám a reakciám svojich spolužiakov, a tým vyjadriť empatiu voči sebe 

navzájom i voči sebe samotným. 

Napriek tomu, že prvá časť je písomným cvičením, často sú potom žiaci 

pokojní a vybudení. Keď učiteľ nechá hovoriť o typických problematických 

situáciách a bolestných pocitoch, vytvorí sa atmosféra spolupatričnosti, 

srdečnosti, starostlivosti a otvorenosti. Dáva žiakom priestor byť sami 

sebou. 

• Získali ste nové perspektívy v dôsledku novozískaných

základných znalostí o kognitívnom diamante?

• Ako môžete aktívne používať „Kognitívny diamant“ v situáciách,

v ktorých sa vaši žiaci ocitnú v budúcnosti?

Venujte pozornosť všetkým žiakom, ktorí sa cítia nepríjemne alebo majú 

problém napísať o tom, čo ich bolí. Možno budú potrebovať trochu viac 

vašej pozornosti po skončení hodiny. 

Toto cvičenie je možné použiť pre všetky vekové kategórie a upraviť tak, 

aby bolo pre nižšie vekové skupiny menej akademické. 
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Autentický 
manažment triedy 

Na zaistenie bezpečnej atmosféry je potrebný 

manažment triedy. Ide o súhrnný termín 

učiteľskej praxe, ktorý má vytvoriť dôstojnú 

a zmysluplnú atmosféru pre výuku a empatický 

rozvoj žiakov. Manažment triedy teda 

predstavuje komplexné a cielené úsilie 

zostavovať, organizovať, podporovať, uľahčovať 

a diferencovať procesy vzdelávania a rozvoja 

pre všetkých žiakov v bezpečnom 

a akceptovanom rámci. Ide o postup, v ktorom 

je prepojená didaktická, profesionálna, 

sociálna a emocionálna stránka. Keď je 

vytvorená bezpečná atmosféra, spoločná 

energia je vnímaná príjemne a prijateľne. 

Keď učitelia dobre stanovia hranice a robia to 

s prehľadom, žiaci najčastejšie urobia to, čo sa 

od nich požaduje, pretože ich nič iné nemôže 

rušiť či znepokojovať. 

Učitelia môžu napríklad popremýšľať o tom, 

aké dlhé (resp. relatívne krátke) by mali byť 

ich úvody a pokyny, aby zodpovedali potrebám 

žiakov. Zvažujú, aká úroveň detailu je 

prijateľná, aby pracovná úloha vyzerala 

zmysluplne a prístupne. Že existujú dobré 

spôsoby ako nadviazať hodinu na prestávky, 

ako môže byť vyučovanie diferencované 

a rozmanité a že sa zameriavajú na dobrý 

začiatok dňa a jeho zakončenie. Často sú 

to práve maličkosti,

ktoré robia z atmosféry triedy bezpečné 

miesto pre všetkých. 

Kľúčovým aspektom pri vytváraní takejto 

atmosféry v triede je, aby bol učiteľ prítomný 

a autentický tak pre žiakov, ako aj pred sebou 

samým. Je to moment, kedy sú učitelia plní 

sebadôvery, empatických schopností a odborných 

znalostí. Je to tak preto, lebo čím lepšie je 

prepojenie učiteľa medzi vnútorným a vonkajším 

zjavom, medzi hlavou a srdcom, medzi odbornými 

znalosťami a osobným bytím, tým jednoduchšie je 

vniesť do triedy kvalitu a posilniť prostredie výuky 

a empatie, ktoré je pre žiakov nevyhnutné, aby sa 

ako žiaci cítili bezpečne a vnímavo. 

Bezpečnosť a vzájomný rešpekt nevznikajú len 

tak samy od seba. Je to niečo, na čom treba 

vedome pracovať, aby sme podporovali 

a rozvíjali to, čo umožňuje, aby sa darilo tým 

najlepším okolnostiam. Bezpečná atmosféra 

v triede je ako neviditeľná energia, ktorá 

vzniká, keď sa každý cíti vítaný, uznávaný, 

počúvaný a docenený. 
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Takéto úvahy a takéto na ne nadväzujúce zmeny 

znamenajú, že vyučovanie prebieha dobre, 

neistota a zmätenosť medzi žiakmi sú 

minimálne. Viac času potom možno venovať 

vyučovaniu, pričom žiaci môžu prejaviť 

zvedavosť a odvážiť sa experimentovať 

v atmosfére poznačenej uznaním a pokojom. 

Žiaci sa neučia, ak neprosperujú a naopak: učenie 

sa a účasť na vzdelávacích činnostiach zvyšujú 

pohodu žiakov. Stručne povedané: vzdelávanie 

a pohoda spolu úzko súvisia. 

86 
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Spoluzodpovednosť za triedu 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

V triede existuje niekoľko rôznych faktorov, ktoré majú vplyv na celkové 

prostredie a atmosféru vzdelávania. Napríklad úprava triedy, nábytok 

a vybavenie, umiestnenie stolov a stoličiek, výzdoba, úložný priestor 

a dostupnosť techniky. Je to dobrý pocit keď sa nachádzate niekde, 

kde cítiť blízkosť a teplo. Zapojením žiakov do vytvárania takejto triedy 

dosiahneme, že sa budú lepšie starať o veci, pretože pre nich niečo 

znamenajú a boli súčasťou pri ich realizácii. 

Hlavným cieľom tohto cvičenia je, aby učiteľ viedol žiakov k plánovaniu 

a vykonávaniu takých činností, ktoré vedú k prevzatiu spoločnej 

zodpovednosti za triedu a školu. Žiaci sa naučia analyzovať svoje vlastné 

nápady a byť k nim kritickí. Budú pri tom, keď budú meniť svoju triedu 

a školu, a zároveň posilnia svoj vzťah k škole a pohľad na ňu. Ide o to, že 

žiaci rozvíjajú nápady, ako sa z triedy môže stať útulné a súdržné 

miesto – miesto, kde sa im páči. Jasne im vysvetliť, že tu ide o pomoc pri 

hľadaní a implementácii riešení. Nechať žiakov premýšľať o tom, čo je 

potrebné, aby bola ich trieda útulná a pohodlná. 

Samolepiace lístky. 

Nabádajte žiakov, aby rozvíjali nápady, ako sa z triedy môže stať útulné 

a súdržné miesto – miesto, kde sa im páči. Jasne žiakom vysvetlite, že pri 

tejto činnosti ide o pomoc pri hľadaní a implementácii riešení. Nechať ich 

premýšľať o tom, čo je potrebné, aby bola ich trieda útulná a pohodlná. 

Žiaci niekoľko minút ticho sedia a premýšľajú o nasledovných otázkach 

(dajte im zoznam ako šablónu): 

• Čo mojou predstavou sledujem?

• Ako prispieva k atmosfére triedy?

• Čo je potrebné na realizáciu tohto nápadu?

• Môže niekto pomôcť?

• Čo môžem ja alebo trieda urobiť, aby som tento nápad zrealizoval?

marek
Čiara
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

OTÁZKY 
PRE UČITEĽOV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTORA

Potom požiadajte žiakov, aby zapísali jeden nápad na samolepiaci lístok 

a v tichosti ho prilepili na tabuľu. Môžu sa aj prechádzať a čítať si 

navzájom poznámky. 

Urobte to tak, aby žiaci, pokiaľ možno, našli odpovede a riešenia sami na 

základe zoznamu otázok v šablóne, aby prebrali zodpovednosť tým, že 

vyhodnotia, ktoré podnety možno realizovať. 

Požiadajte žiakov, aby sa posadili do štvor-členných skupín a dovoľte im, aby 

si z tabule vybrali jeden z nápadov, na realizácii ktorého by chceli 

popracovať. Učiteľ môže zaviesť rôzne metódy hlasovania, napríklad 

losovanie alebo hlasovanie jedným alebo viacerými hlasmi a diskutovanie 

o silných a slabých stránkach ostatných nápadov.

Nakoniec sa dohodnite, kto čo urobí (prinesie plagáty, rastliny, poťahy, 

vankúše, komiksy atď.) 

• Čo je prvá vec, ktorá vás napadá, s ktorou by sme mohli začať?

• Čo znamená z hľadiska atmosféry v triede, že je to dôležité

a osobné? Cítia sa žiaci uvoľnenejšie, napätí, nervózne, naviazaní

na niečo atď.?

• Dá sa počítať s tým, že vaši žiaci získajú podporu pre tento projekt

z domu? (Príspevok na plagáty, rastliny, nábytok, knihy atď.)

• Čo si myslíte o tom, čo to bude pre žiakov znamenať, že budú

takto prispievať k atmosfére triedy?

• Koho by ste chceli zapojiť? (Triedny výbor, zástupcov rodičov, vedenie

školy, ďalších?)

Ako sú žiaci do projektu zaangažovaní? Poverenie zodpovednosťou 

umožňuje rast. 

Je potrebné, aby učiteľ motivoval žiakov k realizácii podnetov, na ktorých 

sa trieda dohodla, aby videli, že ich úsilie vedie k skutočným výsledkom. 
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Kto je inšpiratívny 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Vzory žiakov inšpirujú, chcú nasledovať ich príklad a napodobňovať ich. 

V tomto cvičení žiaci premýšľajú a pripravia zoznam vlastností, ktoré 

definujú ich „pozitívny vzor“. Tieto vzory im poslúžia v prípade, keď majú 

problémy, sú demotivovaní alebo potrebujú inšpiráciu. Rovnako platí, že čím 

viac o sebe žiaci vedia, tým viac starostlivosti a súcitu k sebe navzájom cítia 

a tým lepšia atmosféra sa vytvorí. 

Cieľom tohto cvičenia je využiť tretiu osobu ako externého 

sprostredkovateľa, aby sa v žiakovi odhalili pozitívne schopnosti, vlastnosti 

a ohlasy. 

Papier a farby. 

• Žiaci sa posadia do kruhu na podlahu. (Optimálne sa postavia)

• Vysvetlite triede, že sa budú prechádzať po miestnosti na hudbu. Keď sa

hudba vypne, musia sa zastaviť a vytvoriť trojice so svojimi spolužiakmi,

ktorí sú im najbližšie, a spoločne odpovedať na otázku, ktorú im

položíte.

• Na prediskutovanie otázok, ktoré dostanú, budú mať skupiny k dispozícii 2–3
minúty.

• Pustite hudbu a nechajte žiakov voľne tancovať, skákať, prechádzať

sa alebo sa šmýkať po miestnosti.

• Prerušte hudbu.
• Požiadajte žiakov, aby vytvorili trojice so svojimi najbližšími susedmi.

• Položte im prvú otázku: "Kto je vzorom vo vašom živote a prečo?"

• Žiaci majú celkom 2 – 3 minúty na to, aby si v skupine pripravili

odpovede.

• Znova pustite hudbu a nechajte žiakov tancovať, skákať, prechádzať

sa alebo sa šmýkať po miestnosti.

• Prerušte hudbu.
• Požiadajte žiakov, aby vytvorili trojice so svojimi najbližšími susedmi.

• Požiadajte žiakov, aby vysvetlili, čo je pre nich pozitívnym vzorom?

• Žiaci opäť dostanú 2-3 minúty na to, aby sa navzájom podelili

o svoje odpovede.

marek
Čiara
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• Pustite hudbu a znova nechajte žiakov prechádzať sa alebo

tancovať po miestnosti.

• Prerušte hudbu.
• Požiadajte žiakov, aby vytvorili trojice so svojimi najbližšími susedmi.

• Požiadajte žiakov, aby opísali, akým pozitívnym vzorom sú pre ostatných.

• Žiaci opäť dostanú 2-3 minúty na to, aby sa navzájom podelili

o svoje odpovede.

• Koniec cvičenia.

• Nech sa žiaci opäť zhromaždia v kruhu na podlahe.

• Napíšte na tabuľu slová „pozitívny vzor“.

• Vyzvite 3-4 žiakov, aby povedali, čo je pre nich vzorom.

• Zistite, či sú ďalší, ktorí by chceli povedať, čo je pre nich vzorom

(každý by mal mať možnosť niečo povedať).

• Na záver musia všetci žiaci nakresliť/namaľovať svoj vzor na

papier, vyfarbiť ho a napísať meno osoby. Výtvory sa vyvesia v triede

na stenu, aby boli počas celého roka všetkým na očiach.

• Čo si myslíte o tomto cvičení?

• Aké to je premýšľať o svojom vzore?

• Vie váš vzor, že je vašim vzorom?

• Ste vy pre niekoho vzorom?

• Čo to pre vás znamená?

Keď visí ich vzor v triede na stene, môže učiteľ vždy uvádzať kladné 

príklady v situáciách, keď sa žiak správa empaticky. Učiteľ sa môže spýtať, 

či takto koná aj ten vzor. V konfliktnej situácii sa zasa učiteľ môže pýtať, čo 

by v tomto prípade robil vzor toho žiaka. Príbehy žiakov, ktoré preukazujú 

záujem, sú užitočné a vypočuté so záujmom, pomôžu posilniť pozitívnu 

identitu, ktorá sa prejavuje sebavedomím, starostlivosťou a empatiou. 

Ukazovanie vzorov pri budovaní sebaúcty žiaka by sa malo prejaviť 

v nových, drobných prejavoch správania; radostnejšom prístupe, 

väčšej ochote voči spolužiakom, iskričkami v očiach, lepšej 

koncentrácii a väčšej empatii. 
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Všetky emócie sú rovnako dôležité 
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MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE
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Žiaci tvoria skupiny najčastejšie na základe záujmov alebo osobností 

v triede. Niektorí jednotlivci nezapadnú do kolektívu, pretože kultúra 

triedy vždy nevytvorí podmienky potrebné na to, aby sa žiaci mohli osobne 

spoznať. Jednoducho nechápu, ako spolužiak reaguje na poznámky, 

neverbálnu komunikáciu, negatívne vyhlásenia (vrátane sociálnych médií), 

pretože si medzi svojimi spolužiakmi nevytvorili také vzťahy, pri ktorých sa 

rozoznávajú pocity, rozvíja sa empatia a nachádza sa pochopenie. 

Výsledkom je často viac nedorozumení a hádok. 

V boji proti osamelosti v triede musia všetci žiaci cítiť uznanie 

a porozumenie pri svojich sociálnych a emocionálnych stavoch. Toto 

uznanie môžu najlepšie dosiahnuť u svojich najbližších spolužiakov. 

Pôsobí to silno a vytvára pre všetkých bezpečné prostredie a atmosféru 

v triede. 

Toto cvičenie je ideálnym spôsobom práce so žiakmi, keď sa rozprávate 

o tom, že môžu mať zároveň rôzne emócie a o tom, ako sa môžu o seba

navzájom lepšie starať a vytvárať bezpečnú atmosféru. 

Biele plastové poháre a hrubé čierne fixky. 

• Učiteľ sa baví brainstormingom so žiakmi o emóciách, ktoré

poznajú. Všetky tieto emócie sa napíšu na tabuľu alebo flipchart.

• Učiteľ sa pýta, ako sa jednotlivé emócie vyjadrujú.
• Učiteľ sa pýta, ako vyzerá smutný, šťastný, nahnevaný

a podobne. Žiaci to majú ukázať svojou mimikou.

• Učiteľ sa pýta, podľa čoho vedia, že to, čo vidia, je aj vnútorný

pocit.

• Učiteľ rozdá plastové poháre toľkým žiakom, koľko emócií je
na

 
tabuli. Žiaci musia na pohár nakresliť pocit – nakreslia

napríklad
 
veselú, smutnú alebo prekvapenú tvár, až kým nebudú

na pohároch všetky emócie z tabule.

• Učiteľ teraz ukáže, že poháre možno naukladať do seba, a týmto

spôsobom demonštruje, že navonok možno síce vidieť šťastnú tvár, no

vnútri môže byť hnev.

marek
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OTÁZKY
PRE UČITEĽOV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA 

VŠÍMAŤ 

• Koľkí z vás už zažili, že cítite niečo vnútri, no navonok ukazujete

niečo iné?

• Ako dobre je, keď viete, že sa všetci cítite rovnako?

Napíšte ich nápady na tabuľu a pochváľte ich za ich nápady: napríklad: 

Povedzte to niekomu z dospelých. Choďte za kamarátom Povedzte to nahlas. 

Je poriadku byť smutný a dávať to najavo. 

• Ako možno byť dobrým priateľom, keď je spolužiak nahnevaný alebo smutný?

• Čo môžete urobiť, aby ste opäť nadobudli rovnováhu, ak sa

cítite nahnevaní, rozrušení, naštvaní a podobne?

Ak sa žiaci cítia bezpečne, otvoria sa a podelia sa o svoje vlastné 

zážitky. Vytvára to atmosféru blízkosti a otvorenosti, ktorá je 

na nezaplatenie. 
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Spolupráca 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Primárnym účelom tohto cvičenia je posilniť jednotu a kolektív a ukázať, že 

bezpečná atmosféra sa vytvára spoločným úsilím. Takáto zábava a smiech 

tiež posilňuje spolupatričnosť, spríjemňuje spoluprácu a navodzuje chuť byť 

voči sebe navzájom empatickí. 

Tráviť čas so žiakmi v atmosfére, kde chyby neprekážajú. Ide o to, aby sa 

žiaci stýkali a zabavili; spolupracujte, smejte sa a spoznávajte sa. Nejde 

o to, ČO robia, ale AKO to robia.

Rôzne lopty: napr. volejbalová, tenisová, futbalová, ragbyová. 

• Postavte sa do veľkého kruhu (celá trieda).

• Prvý zo žiakov vyvolá meno spolužiaka oproti sebe a hodí mu loptu

(každý môže dostať loptu iba raz).

• Dotyčný žiak loptu chytí a potom podobne vyvolá meno iného

spolužiaka a presne mu ju hodí.

• Takto to pokračuje s vyvolávaním mien a prihrávkami, až kým

každý nemá loptu.

Toto bude teraz re triedu vzor, podľa ktorého sa bude ďalej hrať. Každý 

musí dostať loptu toho, komu ju hodil predtým. 

• Prvé kolo: Hrajte s loptou rýchlo a presne po dobu 2-3 minút, kým si

nezapamätajú vzor.

• Druhé kolo: Teraz do hry vložte ešte jednu loptu. Pokračujte ďalej,

pričom žiaci sa držia vzoru, no robia to s dvoma loptami, takže musia

byť v strehu.

• Tretie kolo: Teraz do hry pridáte ďalšie lopty. Začnite s jednou, no

tentoraz treba loptu hodiť iným spôsobom (cez nohy, ľavou rukou,

cez hlavu a podobne). Nech rozhodne ten, kto začína.

• Štvrté kolo: Keď zvládnu žiaci vzor a druhé a tretie kolo, môžu začať

štvrté kolo.
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

OTÁZKY 
PRE UČITEĽOV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE UČITEĽA 

• Začnite s jednou loptou a ostatné pridajte neskôr.

Žiaci hrajú presne podľa toho istého vzoru, pričom vyvolávajú žiaka,

na ktorého idú hodiť loptu. Teraz ale musí žiak pribehnúť a postaviť sa

na miesto svojho partnera, ktorému hodil loptu.

• Spolu sú zodpovední za presnú hru s loptou, musia sa vyhnúť

vzájomnému kontaktu počas behu, a pritom ešte udržať tvaru kruhu.

• Piate kolo: Pokračujte ako v štvrtom kole, ale s viacerými loptami

v hre súčasne.

• Šieste kolo: Pokračujte ako v piatom kole, ale teraz úplne v tichosti.

Musíte si uvedomiť, od koho dostanete loptu a kde je váš prihrávajúci

partner. Využívajte reč tela.

• Siedme kolo: Teraz sa žiaci rozdelia do dvoch rovnakých skupín

a v každej vytvoria nový vzor a budú medzi sebou súťažiť. Tím sa

pokúsi zahrať loptami čo najrýchlejšie v troch celých kolách.

• Ako sa vám darilo spolupracovať a navzájom si pomáhať pri tejto úlohe?

• Zabavili ste sa?

• Ako ste spolu komunikovali?

Zvýšená spolupráca medzi žiakmi, posilnenie zmyslu pre kolektív 

a radosť. 

V prípade potreby si urobte niekoľko prestávok a porozprávajte sa o tom, 

ako môže učiteľ úlohu čo najlepšie pripraviť a cvičenie ukončite 

rozhovorom o tom, ako si môžete navzájom čo najviac pomáhať a ako 

funguje tento vzor. 

Požiadajte učiteľov, aby pouvažovali o nasledujúcich otázkach 

• Je pre vás dôležité, aby vaši žiaci cítili spolupatričnosť

a kolektív? Prečo áno alebo prečo nie?

• Ako sa zlepší prostredie, keď žiaci robia spoločne niečo zábavné?

• Ako to potom možno využiť?
• Ako sa to prejaví na vás ako ich učiteľovi?

• Čo to pre vás znamená?

• Ako to v sebe cítite?

• Máte potom chuť robiť niečo iné?

• Chcete urobiť ešte viac alebo menej pre vytvorenie bezpečnej

a dobrej atmosféry v triede? Prečo?

• Aké ponaučenie máte z tohto cvičenia?
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Reč tela 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Primárnym účelom tohto cvičenia je prinútiť učiteľov zamyslieť sa 

nad tým, ako možno neverbálnu komunikáciu využiť v pozitívnom alebo 

negatívnom zmysle a ako ovplyvňuje jedno či druhé atmosféru v triede. 

Cieľom je tiež porozumieť tomu, ako sa žiaci cítia, keď si ich nevšímame 

alebo ich nepochválime a keď sa s nimi jedná skôr nespravodlivo, keď 

učitelia iba deštruktívne využívajú svoju moc, ignorujú alebo ponižujú ich. 

Vytvára sa atmosféra strachu a napätia, v dôsledku ktorej žiaci urobia všetko 

preto, aby nevyčnievali z davu a nepovedali nič zlé, lebo sa boja následkov. 

Keď učitelia zneužívajú svoje povolanie takýmto spôsobom alebo nie sú 

schopní byť otvorení, vedome vystupovať, nedokážu so žiakmi vytvoriť 

potrebné spojenie ani si uvedomovať sami seba či duševné stavy žiakov. 

Znemožňuje to vytvorenie optimálnych podmienok pre dobrú a bezpečnú 

atmosféru v triede. Bude tak oveľa ťažšie vytvoriť podmienky, v ktorých 

sa môže rozvinúť empatia. 

Cieľom tohto cvičenia je sebauvedomenie a to, ako neverbálne interakcie 

nevedome ovplyvňujú emocionálne stavy. Keď učitelia dostatočne 

nepoznajú sami seba, nie sú si istí, ako badať účinky na telo a nemajú pocit 

vlastnej sebadôvery, môže byť pre nich náročné odovzdať sa žiakom 

a ponúkať im relevantné informácie, profesionálny vzťah a zmysluplné 

vyučovanie. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

• Všetci učitelia sa rozdelia do dvoch skupín – A a B. Skupina A sa

presunie do inej miestnosti, kde sú členovia danej skupiny poučení

o svojich úlohách.

Skupina B zostane v pôvodnej miestnosti a členovia skupiny sú tiež informovaní 
o svojej úlohe.

• Skupina A dostane za úlohu porozprávať o nejakom veľmi nepríjemnom

zážitku z vyučovania.

• Skupina B dostane pokyn, aby prejavovala úplný nezáujem o to, čo

hovorí skupina A. Rečou tela a mimikou majú členovia skupiny B

nepriamo ukázať, že sa nudia a sú ľahostajní voči tomu, čo chce daná

osoba povedať.
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

• Po skončení rozprávania zostane skupina A aj B mlčky sedieť.

• Keď jednotlivé skupiny pochopia svoje úlohy, obe skupiny vytvoria

dvojice s členom z opačnej skupiny a sadnú si na stoličky.

• Členovia skupiny A začnú hovoriť o svojich dojmoch a skupina B

odpovedá v zmysle inštrukcií. Školiteľ sleduje čas, počas ktorého hovorí

iba skupina A. Po uplynutí času školiteľ požiada členov skupiny A, aby

opísali, aké to bolo rozprávať svoj príbeh. Skupina B zasa porozpráva

o tom, aké to bolo správať sa tak.

• V druhom kole musí opustiť miestnosť skupina B. Tentoraz majú pokyn,

aby boli pozorní, prítomní a sledovali so záujmom, keď počúvajú príbehy

skupiny A , vyjadrujúc to výrazmi tváre a samotnou rečou tela, bez slov.

• Skupina A zostane v miestnosti a je poučená, aby sa podelila o osobný

zážitok, ktorý mal mimoriadny význam alebo o zásadnú udalosť v ich

živote.

• Keď je každej skupine úloha jasná, skupina A aj B vytvorí dvojice

a sadnú si na stoličky oproti sebe.

• Skupina B začne rozprávať a skupina A reaguje podľa pokynov. Malo by

to trvať asi tri minúty a hovorí iba skupina B. Po uplynutí času školiteľ

požiada členov skupiny B, aby opísali, aké to bolo rozprávať svoj

príbeh. Skupina A zasa porozpráva o tom, aké to bolo správať sa tak.

• Používate niekedy zámerne neverbálnu komunikáciu, aby ste

ukázali, kto žiakom v triede velí?

• V ktorých situáciách sa to deje? (Ste v rovnováhe alebo nie ste

v rovnováhe?)

• Ako sa cítite, keď následne premýšľate o svojom správaní?
• Ako by ste sa radšej chceli cítiť?

• Ako sa dá prejsť od používania neverbálneho jazyka v negatívnom zmysle
na zámernú komunikáciu, ktorá ukazuje starostlivosť, rešpekt a fakt,
že „som tu pre vás“?
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OTÁZKY 
INŠTRUKTOROV 

PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 
(POKRAČOVANIE) 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA PRE 
ŠKOLITEĽOV 

Záver z cvičenia. Povedzte napríklad: 

• Vaša schopnosť hovoriť, rozpovedať dokonca aj jednoduchý príbeh,

veľmi závisí od toho, ako ostatní reagujú. Inými slovami, aj keď chcete

povedať množstvo zaujímavých vecí a viete sa dobre vyjadrovať, je to

pre vás ťažké,

ak vás ostatní ignorujú alebo na vás kašlú. To znamená, že ostatní

spolurozhodujú o tom, ako sa môžete cítiť a rozhodujú o verzii vášho

ja, ktorú sa rozhodnete predvádzať.

• Keď sa nad tým tak zamyslíte, porozmýšľajte, akú dôležitú úlohu hráte

pre každého žiaka v tejto triede. Svojím konaním vlastne pomáhate

žiakom rozhodnúť sa, kým chcú byť. Vzhľadom k tomu, ako veľmi žiakov

ovplyvňujete, máte za ne veľkú zodpovednosť. Tá zodpovednosť spočíva

v tom, že ste k nim láskaví a staráte sa o ne v súlade so svojimi

základnými hodnotami a empatickými schopnosťami.

Ako sa učitelia menia od negatívneho využívania neverbálneho jazyka na 

zámernú komunikáciu vyjadrujúcu starostlivosť, rešpekt a fakt, že „som tu 

pre vás“, „mám vás rada“. Okrem toho bude tiež jednoduchšie stanoviť 

hranice v prípadoch, keď sa k vám niekto nespráva úctivo, ako spoznáte 

príznaky toho, keď to tak je. 

V treťom kole si skupiny A a B vymenili úlohy, takže si každý môže vyskúšať 

obidve úlohy. Toto cvičenie je možné použiť aj so žiakmi. V tom prípade je 

dôležité zmeniť témy tak, aby popisovali veci ako napr. ich miláčikovia 

alebo nejaký zábavný zážitok. Mohli by hovoriť o osobe, ktorá sa vám páči, 

alebo o tom, čím by sa chceli stať, keď vyrastú. Je dôležité poznamenať, 

že témy by mali byť osobné, no nie vyložene dôverné. 
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Kruh empatie 

Vďaka skvelému systému pomoci, ktorý je všade 

vôkol, môžu učitelia nájsť to najlepšie 

prostredie a príležitosti na vyučovanie empatie. 

Systém podpory by mal zaistiť odovzdávanie 

znalostí, transparentnosť, pomoc, bezpečnosť 

a efektívny systém práce na spoločnom projekte 

vzdelávania žiakov. Dobrý systém podpory 

spočíva v tom, aby každý prispieval za rovnakých 

podmienok koordinovaným úsilím s cieľom 

spoločne vyriešiť túto úlohu. Ide o vytváranie 

spoločných postupov prostredníctvom rôznych 

vstupov a pohľadov, kde všetky jednotlivé 

znalosti prispievajú k pozitívnemu výsledku. 

Preto tu musí existovať vedomie, že v tom nie je 

nič zbytočné, čo ruší a bráni učiteľovi 

vo vyučovaní a v prístupe k srdciam žiakov. 

Rovnako je potrebné zamerať sa na komunikáciu 

v prospech najlepších záujmov žiaka. Toto sa 

splní vtedy, ak všetci v okolí učiteľa aj žiaka 

dobre spolupracujú a podporujú ich čo 

najlepšie. Dobrý systém podpory funguje 

najlepšie vtedy, ak sú pre všetkých 

zúčastnených úlohy jasne dané a sú viditeľné 

zmysluplné ciele. 
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Tímy 

Klasická definícia tímu je takáto: 

„Určitý počet ľudí, ktorí v rámci organizácie 

(školy) majú taký stupeň interakcie, že majú 

možnosť pracovať na dosiahnutí cieľov 

spojených s touto organizáciou a v zásade 

k naplneniu týchto cieľov aj prispievať.“ 

Zdroj: Graversen/Larsen: Psychológia 

pracovného života. 

Keďže učitelia musia cítiť motiváciu, aby mohli 

ovládať svoje zdroje čo najlepším možným 

spôsobom, posilňovať rovnováhu a zvyšovať 

energiu, musia mať okolo seba nápomocných 

kolegov. Byť súčasťou zdravého, dobre 

fungujúceho vzdelávacieho prostredia znižuje 

stres. Prináša to väčšiu radosť a spríjemňuje 

každodenný život pocitom spolupatričnosti 

a kolektívu. 

Keď majú učitelia okolo seba profesionálnych 

sparring partnerov, ktorí ich počúvajú, 

pomáhajú im a poskytujú spätnú väzbu, javia sa 

ako súdržná jednotka a nie iba ako jeden 

zraniteľnejší jednotlivec. Vďaka tomu sú potom 

lepšie vybavení a menej vystavovaní kritike 

zo strany rodičov, žiakov alebo riaditeľstva. 

Tímová práca funguje najlepšie vtedy, keď je 

jasný cieľ. Vedie to k lepšej pedagogickej práci, 

výuke a pohode. 

V Dánsku sú tímy často zložené z jednotlivých 

ročníkov alebo na základe predmetov a didaktiky. 

V týchto tímoch môžu učitelia koncipovať 

medziodborové kurzy, zostavovať ročné plány 

a v prípade potreby navzájom preberať 

vyučovanie, kde navzájom využívajú svoje 

zdroje k ohromnej radosti a prospechu žiakov. 
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Srdce 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

Na to, aby ste si mohli v tíme vytvoriť s učiteľmi dobrý vzťah, je potrebné 

najskôr nájsť v rámci neho mier a rovnováhu. Tu sa otvára možnosť 

vytvárania vzťahov, čiže môže prebiehať bezpečná a otvorená komunikácia 

a tímy sa môžu navzájom podporovať a pomáhať si. 

Tento cvik je zameraný na telo a pocity v tele. Miera sebauvedomenia tiež 

zvyšuje pohyb pri dýchaní. Uvedomenie si dýchania aktivuje parasympatický 

nervový systém a reguluje úroveň stresu. To znamená, že uvedomenie si 

dýchania je dôležitou súčasťou nácviku sebaovládania a empatie. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

• Posaďte sa do pohodlnej polohy.

• Päť krát sa zhlboka nadýchnite.

• Položte pravú ruku na srdce a ľavú ruku umiestnite nad pravú.

• Sústreďte sa na miesto, kde sa ruka dotýka hrudníka. Vnímajte oblasť

okolo srdca. Vnímajte, ako sa hruď dvíha a klesá.

• Sústreďte sa na to, či rukami cítite, ako vám bije srdce. Počujete

tlkot?

• Teraz vnímajte celú oblasť srdca. Aký je to pocit? Cítite nejakú

konkrétnu náladu? Máte nejaký pocit? Cítite niečo fyzické? Je tu iná

teplota alebo rovnaká ako vo zvyšku tela?

• Sústreďte sa len na to, čo sa deje v oblasti srdca – neexistujú

žiadne pravidlá, ako by ste sa mali cítiť. Ak si nič nevšimnete, je

to v poriadku.

Dôležité je, aby ste svoju pozornosť obrátili k srdcu.

Ako sa v tele šíri pokoj a umožňuje to vidieť veci zvonku. 
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Dýchanie 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POZNÁMKA PRE 
INŠTRUKTORA 

Keď sa v každodennom živote objavuje stres a podráždenie, aktivuje sa 

kortizol, čo je stresový hormón v tele. Mnohým učiteľom sa to stáva počas 

bežného dňa, čo možno pozorovať, no netreba tomu nutne venovať 

pozornosť. 

Naučením jednoduchého dychového cvičenia si učiteľ pomôže upokojiť telo 

a tým znížiť riziko dlhotrvajúceho stresu. 

Toto cvičenie je zamerané na telo a pocity v tele.  Miera 

sebauvedomenia tiež zvyšuje pohyb pri dýchaní. Uvedomenie si dýchania 

aktivuje parasympatický nervový systém a reguluje úroveň stresu. 

To znamená, že uvedomenie si dýchania je dôležitou súčasťou nácviku 

sebaovládania a empatie. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

• Posaďte sa do pohodlnej polohy.

• Sústreďte sa na svoje dýchanie. Vnímajte, ako sa nadychujete

a vydychujete.

• Všímajte si, ako dych spôsobuje pohyb vášho tela. Všimnite si

miesta, kde sa vaše telo pohybuje: brucho, hrudník, bránica

alebo inde.

• Všímajte si tempo svojho dýchania. Dýchate rýchlo alebo pomaly?
• Všimnite si, či dýchate v nárazovo alebo plynulým pohybom.

• Teraz si všimnite, či sa vaše dýchanie od začiatku cvičenia zmenilo.

Ak sa to zmenilo, v čom je to iné? Majte na pamäti, že tu neexistuje

žiadny zoznam skutočností o tom, ako to má byť. Vaše dýchanie je

také, aké je.

• Môžete však medzi nádychom a výdychom robiť prestávky – krátky

moment, kedy ste úplne v pokoji.

• Nádych – pauza – výdych – pauza.

• Takto seďte niekoľko minút.

Toto cvičenie je dobré využívať pri mnohých situáciách a môže mať rýchly 

pozitívny účinok. 
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Raz lepšie, inokedy horšie 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Niektorí učitelia potrebujú niekedy pomoc pri premýšľaní a podporu 

pri porozumení sebe samému, svojim reakciám a oblastiam rozvoja. 

Tu môže triedny tím alebo iní kolegovia pomôcť, ak dôjde k zlyhaniu 

alebo náročnej situácii. 

Jasná myseľ, vyrovnanosť a sebavedomie.

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie).

Dvaja kolegovia sa pohodlne usadia sami v miestnosti – alebo sa 

stretne tím na týždennej porade. Na programe je toto cvičenie. 

Prvá časť: 

Daná osoba začne hovoriť o svojich silných a slabých stránkach v učiteľskom 

povolaní a snaží sa byť natoľko otvorená, ako jej to len vyhovuje. Cieľom je 

pomôcť danej osobe, lepšie porozumieť reakčným vzorcom a tomu, kým je 

ako profesionál. Dotazujúci kladie otázky ako napríklad: 

• Povedz mi trochu viac?

• Aké to je, byť v takejto situácii?

• Čo s tým robíš?

• Čo ťa núti myslieť si to?

• Ako to v sebe cítiš?

• Dokážeš znova obnoviť svoju vyrovnanosť? Nadviazať kontakt

s vnútrom svojej bytosti?

• ... a ďalšie objasňujúce otázky, ktoré vás môžu napadnúť.

Druhá časť: 

Ak je to možné, „dotazujúci“ kladie dôraz na to, ako je možné posilniť 

príležitosti pre rozvoj príslušného učiteľa a ako ho v tomto procese 

podporovať a stavať pred neho výzvy. 
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

OTÁZKY

INŠTRUKTOROV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

Prácu na rozvoji je možné špecifikovať tak, aby bolo predmetnej osobe 

jasné, aký druh pomoci je potrebný a ako môže skupina/tím poskytnúť 

takúto pomoc najlepším možným spôsobom. Namieste sú otázky ako: 

• Čo by si chcel(a) zmeniť?

• Čo by bolo treba v súvislosti s tým urobiť?

• Čo ešte viac od toho očakávaš?

• Prečo?

• Čo ti to dá?

• S kým sa o tom budeš rozprávať?

• Od koho by si chcel(a) podporu?

Tretia časť: 

Po rozhovore ostatní v tíme, ktorí doteraz sedeli a počúvali rozhovor, sa 

vyjadria k tomu, čo si všimli, že učiteľ už zvláda. Čo ich napadne, z vlastného 

života v súvislosti s touto danosťou a čo chcú urobiť, aby čo najviac pomohli 

učiteľovi napredovať. 

Štvrtá časť: 

Nakoniec môže dotyčná osoba povedať, aké to pri pohovore bolo. Možno 

použiť vety ako napríklad: 

• Bolo to…

• Začal(a) som premýšľať o…

• Teraz cítim…

• A viem, že teraz urobím...

• Čo si myslíte o tom, že by ste za pomoci svojho tímu hovorili

o tom, čo je komplikované alebo náročné?

• Čo vám to dá, keď sa budete so svojim tímom v priebehu

života ako učiteľ stretávať – v dobrom i zlom?

• Ako sa dá zabezpečiť, aby sa každý cítil bezpečne? (Dôvernosť,

uznanie, fyzická a duševná prítomnosť, jasný cieľ a podobne.)

Vytváranie dôveryhodného a kooperatívneho vzťahu v tíme sa dá 

posilniť tak, že kolegovia si navzájom prejavujú starostlivosť a trpezlivo 

sa zameriavajú na učiteľa, jeho rast a dobro. 
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POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTORA 

Ak tím nefunguje dobre (hádky, nedôvera, šikana, slabá komunikácia, ak 

sa nesplnilo to, čo od nich požadoval riaditeľ, alebo noví učitelia neboli 

privítaní), musí riaditeľstvo s tímom užšie spolupracovať. Mali by takéto 

nálady vycítiť, riadiť sa vytýčeným programom alebo by sa mali snažiť 

porozumieť tomu, čo sa deje. Mali by pravidelne sledovať program a zápisy 

z tímových porád, aby boli v obraze. 

V Dánsku to kolektívy nikdy necítia tak, že úlohou manažmentu je byť „veľkí 

lídri“, ktorí prídu a kontrolujú. Skôr to ponímajú tak, že treba mať vedenie 

s jasnou víziou a schopnosťou niečo zmeniť a dotiahnuť veci do konca. 

Ako sa ti darí? Ako to riešiš? Čo môžeme urobiť, aby to fungovalo, s touto 

triedou, s týmito rodičmi? 

 Dôvera je kľúčom. 

Škola nabáda učiteľov, aby organizovali spoločenské akcie vo svojom 

voľnom čase alebo pri zvláštnych príležitostiach. Škola organizuje 

vianočné a letné posedenia a na takéto akcie sa v rozpočte školy 

odkladajú peniaze. 

Niektorí učitelia dobrovoľne organizujú vianočné obedy, zájazdy do kina, 

ochutnávky vín, veľkonočné raňajky, pozývajú vedenie na pizzu 

a pivo/kolu, čím prispievajú k zlepšovaniu vzťahov a spolupatričnosti, 

pričom sa na večierku zúčastňujú aj pomocní zamestnanci, ktorí tiež 

musia mať možnosť raz za rok sa s kolektívom stretnúť a zabaviť. Ide o to, 

mať rád tých, s ktorými pracujete. 
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Ako to ide? 

ZÁMER 

CIEĽ 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

V uponáhľanej dobe môže byť ťažké nájsť si čas na premýšľanie o tom, ako 

sa veci vyvíjajú. Chvíľa pozornosti a debaty s kolegami sú však nevyhnutné 

pre zmenu a trvalé zabezpečenie dobre fungujúceho každodenného života 

učiteľa, kolektívu a žiakov. 

Cieľom tohto cvičenia je individuálne zamyslenie sa nad pozitívnymi 

a negatívnymi stránkami vlastnej školskej kultúry a nad možnosťami, 

ako do nej vniesť nové svetlo prostredníctvom dialógu s ostatnými. 

Papier a ceruzky. 

Funguje to dobre počas porád, ak sa to dohodne ako samostatný bod 

programu. Začína sa to individuálnym cvičením pre každého učiteľa v tíme 

a končí sa spoločnými úvahami. 

• Napíšte na papier všetky veci, ktoré charakterizujú vašu triedu. Veci,

ktoré fungujú dobre a veci, ktoré nie sú také dobré, čo sa vám páči a čo

sa vám nepáči. Pozitívne a negatívne drobnosti aj väčšie veci. Využite

šablónu.

5 minút

• Vyberte 1 negatívne a 1 pozitívne vyhlásenie. Vyberte si tie, ktoré

vyjadrujú vaše najpodstatnejšie pocity, a podčiarknite ich. 

• Zamyslite sa chvíľu nad týmito dvoma tvrdeniami. Na jednotlivé

tvrdenia sa zamerajte zvlášť: 

- Čo pre vás znamenajú? 
- Čo je jadrom alebo zdrojom problému? 

- Ako rozpoznáte alebo vyriešite tento problém? 

• Nájdite a vyberte dve konkrétne situácie, v ktorých sa v triede

prejavujú tieto pozitíva a negatíva (jednu pre pozitívum a jednu 

pre negatívum). Stalo sa niečo, kvôli čomu ste niečo cítili. 

- O čo išlo? 
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

• Precíťte tú situáciu.

- Čo sa vo vás aktivizuje?

- Aké pocity?

- Ako v týchto situáciách vnímate svoje telo, dýchanie

a myšlienky? 

- Aké sú príznaky, ktoré vám umožňujú tento problém alebo 

jeho zdroj zaregistrovať? 

• Obráťte svoju pozornosť na ostatných v tíme a nech každý z vás

predstaví takého problémy a zdroje. Dajte na to každému 5 minút.

• Nechajte všetkých členov tímu, aby prišli so svojimi myšlienkami

a úvahami o tom, čo počujú, so zameraním na vaše možnosti

a na to, čo si konkrétne všimnú.

• Zamyslite sa nad sebou.

- Pomohli vám skupinové úvahy ešte lepšie porozumieť tomu,

čo ste napísali na papier? 

- Akým spôsobom? 

• Urobte z plenárnej schôdze záver a dajte všetkým vedieť, že si vážite

to, že ste v tíme, kde nie je problém ukázať slabosť a pomôcť.

Keď majú učitelia niekoho, kto je s nimi v kontakte, pri kom sa odvážia byť 

otvorení a hľadať u neho podporu, zbúrajú svoju stenu a bude pre nich 

jednoduchšie byť empatickí. 

Zavedenie nových spôsobov práce môže chvíľu trvať. Preto musí mať každý 

v skupine čas a nájsť svoj uhol pohľadu a tak tu byť jeden pre druhého, 

pričom zároveň každý obráti svoju pozornosť aj do seba samotného. 
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Škola a rodina 

Dánsko je bohatá, moderná a demokratická 

spoločnosť, kde existujú skutočné príležitosti 

nájsť spôsob života, v ktorom by každý mohol 

byť šťastný. Do značnej miery môžeme 

napomáhať pri vytváraní takého života pre seba 

a pre svoje deti. To znamená, že mnohí rodičia si 

vytvoria množstvo rôznych názorov a očakávaní, 

čo je dobré, aby sa ich deti učili v škole. 

Vzhľadom na rôzne hodnoty a prístupy musia 

rodičia, vedenie školy a učitelia vytvárať 

spoločné porozumenie prostredníctvom dialógu 

o tom, čo je dobrá škola, v širokom rámci, ktorý

určil štát a obce. Keď takáto spolupráca funguje 

dobre, výuka žiakov prebieha optimálne. 

Pri dobrej spolupráci škola-rodina majú škola 

a rodičia jasne definované úlohy, rešpektujú sa 

navzájom, zdieľajú znalosti a spolupracujú 

so spoločným záujmom o profesionálny, 

emocionálny a sociálny rozvoj žiakov. 

Na vybudovanie zdravej spolupráce musia 

učitelia považovať rodičov za partnerov, 

s ktorými musia dobre spolupracovať, aby čo 

najlepšie podporovali a stimulovali žiaka pre 

jeho dobro. To znamená, že učitelia prejavujú 

dôveru, že všetci rodičia môžu prispieť a byť 

pozitívnym zdrojom pre konštruktívnu 

komunikáciu. Intenzívna spolupráca 

škola-rodina dáva žiakom pri učení lepšie 

podmienky. Odstraňuje tiež prekážky, ktoré by 

učitelia inak museli prekonávať a ktoré len 

bránia rozvoju empatie. 

Spolupráca je partnerstvo 

Školský zákon Dánska uvádza, že rodičia 

zohrávajú ústrednú úlohu v školskom vzdelávaní, 

učení a rozvoji žiakov. Spolupráca sa môže týkať 

jednotlivých žiakov alebo môže byť zameraná 

na celé triedy. Preto je spolupráca 

charakterizovaná niekoľkými rôznymi 

činnosťami a oblasťami spolupráce, ako je dialóg 

so školou, rodičovské stretnutia, rozhovory 

medzi školou a rodinou, spoločné cvičenia 

a priebežný dialóg s učiteľmi. 

Ak má byť partnerstvo medzi školou a rodinou 

funkčné a fungovať čo najlepšie, musí učiteľ 

zvážiť isté faktory: 

Dôvera 

Dôvera je základným prvkom dobre fungujúcej 

spolupráce. Ak rodičia učiteľovi nedôverujú, 

zdržia sa kritických názorov, pretože sa obávajú, 

že by to mohlo žiakovi poškodiť. Dôverný vzťah 

pomáha vyrovnať sa s problémami a konfliktmi 

vtedy, keď nastanú. Preto je dôležité, aby bol 

učiteľ s rodičmi v kontakte, aby hovorili 

o každodenných témach a v prípade potreby

nepretržite komunikovali o silných stránkach 

a potenciáli žiakov. 

Takýto stály kontakt môže prebiehať napríklad 

tak, že učiteľ neformálnym a osobným spôsobom 

napíše rodičom týždenne aktuálne informácie 

prostredníctvom komunikačných kanálov školy. 

Učiteľ týmto spôsobom prejavuje 

zainteresovanosť, ktorou pomáha poskytnúť 

rodičom istotu a dôveru. 
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V nižších triedach môže byť učiteľ prítomný 

ráno v triede, keď rodičia odovzdávajú svoje deti 

a poskytnú rodičom čas na rozhovor. V vyšších 

ročníkoch môže byť takou príležitosťou na 

neformálny rozhovor o žiakovi krátky telefonát 

raz za čas. 

Práca na vytváraní dôveryhodného 

a kooperatívneho vzťahu spočíva aj v tom, že 

učiteľ nepretržite prejavuje starostlivosť o žiaka 

a trpezlivo sa zameriava na jeho učenie 

a empatickú pohodu. 

Otázky školiteľov po absolvovaní cvičenia: 

• Čo si myslíte o dôvere medzi školou

a rodinou? Je to relevantné? (Prečo?)

• Vnímate spoluprácu inak, keď sa ukázalo, že

dôvera je zásadná?

• Čo také si obzvlášť uvedomujete?

Učiť sa od rodičov 

Ak chcú učitelia a manažment napomôcť dobrej 

spolupráci medzi školou a rodinou musia 

porozumieť hodnotám, perspektívam 

a očakávaniam rodičov pri takejto spolupráci 

a zároveň stanoviť jasný smer, ktorým bude 

spolupráca prebiehať. Zodpovednosťou školy je 

túto spoluprácu formovať, rozvíjať dialóg 

s rodičmi a vytvárať spoločné porozumenie. 

 Rodičovské znalosti môžu učiteľom poskytnúť 

ucelenejší obraz o žiakovi a lepšie porozumieť 

jeho silným a slabým stránkam. 

Konkrétne to znamená, že učiteľ na stretnutí s 

rodičmi počúva a pýta sa ich na skúsenosti. 

V problematickej situácii žiaka sa musí učiteľ 

vyhnúť interpretácii pohľadu rodičov či už ako 

zlého, alebo ako vyjadrenia istého sprievodného 

problému so žiakom alebo rodinou. Namiesto

toho treba prejaviť zvedavosť a empatiu.

Pohľad rodičov môže byť zásadným zdrojom 

pri chápaní žiaka a jeho rodinnej kultúry 

a pozadia. Praktizovanie empatie tu má 

obrovský význam. 

Angažovanosť rodičov pri spolupráci so školou sa 

vytvára prostredníctvom príležitostí, ktoré 

poskytuje škola. Preto je nevyhnutné, aby 

spolupráca umožňovala vypočutie všetkých 

rodičov a nekládla na rodičov vyššie nároky 

a očakávania, než aké majú možnosť splniť. 

V niektorých prípadoch môže byť cieľom 

spolupráce škola-rodina to, aby žiak chodil 

do školy každý deň alebo si so spolužiakmi dal 

obed, ktorý si prinesie. 

Zvlášť v prípade chúlostivých rodín môže 

existovať potreba neformálnych a flexibilných 

foriem spolupráce. Konkrétne to môže napríklad 

znamenať, že škola musí dopĺňať hromadne 

písané správy osobným alebo telefonickým 

kontaktom, aby sa relevantné informácie dostali 

ku všetkým rodičom - bez ohľadu na schopnosť 

čítať či jazykové znalosti. Aby sa vyhovelo 

rodičom, ktorí majú negatívne skúsenosti 

so školou, učiteľ sa môže tiež rozhodnúť 

presunúť stretnutia a aktivity mimo obvyklého 

školského prostredia, napríklad do športovej haly 

alebo úplne mimo školy. Ďalšou možnosťou môže 

byť návšteva rodiny s cieľom lepšieho 

porozumenia každodenného života žiaka. 

Otázky školiteľov po absolvovaní cvičenia: 

• Nemáte problém počúvať rodičov

svojich žiakov?

• Čo také vám môžu dať, z čoho

môžete mať prospech?

• Ako im dávate najavo, že si vážite

ich prínos?
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Angažovanosť 

Ak majú byť učitelia úspešní vo vývoji foriem 

spolupráce, ktoré sú flexibilné a vyhovujú 

potrebám rodičov, vyžaduje si to dobre 

premyslené stratégie a manažment. Manažment 

má veľký význam pri dosiahnutí pozitívneho 

prístupu učiteľov k rodičom a pre zachovanie 

empatie. Zameriava sa skôr na príležitosti 

a možnosti než na prekážky a nedostatky. 

Základom každej stratégie, ktorá má zvýšiť 

angažovanosť rodičov voči škole a v spolupráci 

so školou by mali byť tri kľúčové prvky. Tieto by 

mali byť rodičom jasne formulované a zahrnuté 

do dokumentu alebo príručky pre rodičov, ktoré 

sa rodičom odovzdajú, keď ich dieťa začne 

chodiť do školy. 

• Táto stratégia musí v prvom rade objasniť

rozdelenie rolí a povinností učiteľov

a rodičov.

- Že inkluzívna škola je spoločná

zodpovednosť. 

- Že podmienky vzdelávania fungujú 

najlepšie vtedy, keď do komunity prispieva 

každý, pretože ovplyvňuje jeho životné 

podmienky a možnosti rozvoja. 

- Že každý má spoločnú zodpovednosť  

za to, aby žiakov zapájal, 

akceptoval a rešpektoval ich s ich 

životnými podmienkami a príbehmi. 

- Že tu existuje otvorená komunikácia  

a problémy sa riešia spoločne. 

- Že rodičia a škola hovoria rovnako 

pozitívne o tom druhom. 

• Po druhé, stratégia musí formulovať

hodnotový základ spolupráce. Rodičia sú

vnímaní ako partneri, ktorí môžu hodnotne

prispieť. Vedenie školy musí vyjadrovať svoju 

vieru v možnosti rodičov a ochotu 

spolupracovať, a to tak, že rodičia: 

- Pomáhajú svojmu dieťaťu plniť 

očakávania školy. 

- V spolupráci so školou prejavujú záujem  

a lojalitu. 

- Sú informovaní o aktivitách školy. 

- Aktívne sa podieľajú na podpore dobrého 

prostredia, aby každý prosperoval. 

- Chápu, že ich dieťa je súčasťou nejakej 

komunity a prispievajú k tomu, aby to tak 

bolo. 

- Kladú na svoje dieťa nároky podľa jeho 

schopností. 

- Učia svoje dieťa upevňovať priateľstvá  

a rozvíjať dobré mravy. 

•
Po tretie, stratégia musí stanoviť rámec 

možností pre spoluprácu. Stručne povedané, 

úlohou manažmentu je tieto možnosti 

objasniť a stanoviť časový rámec spolupráce. 

- Zodpovednosť - považujte sa navzájom 

za platných ľudí, preberajte 

spoluzodpovednosť a buďte dôveryhodní 

slovom i skutkami. 

- Postoje - buďte na seba nároční  

a majte jeden od druhého isté 

očakávania, zachovávajte zdravé 

tradície a nezabúdajte na humor. 

- Starostlivosť - vytvorte pre všetkých 

bezpečie, rešpektujte sa navzájom  

a nesúhlas dávajte najavo konštruktívne. 

- Komunita - mať dobré pracovné 

prostredie a v každodennej práci 

prejavovať nasadenie. 

- Ambície - uprednostňujte sociálne, 

kreatívne a vysoko profesionálne 

vzdelávacie prostredie a využívajte 

kompetencie ostatných. 
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Otázky školiteľov po absolvovaní cvičenia: 

• Čo už teraz robíte pre vytvorenie dobrej

spolupráce medzi školou a rodinou?

• Čo považujete za náročné? (A prečo?)
• Čo funguje dobre? (Popíšte)

• Informuje vaša škola čerstvých rodičov

o spolupráci školy a rodiny a čo to

znamená?(Prostredníctvom letákov, 

príručky alebo stretnutí s rodičmi.)

• Čo by bolo potrebné, aby to bolo ešte lepšie?

• Kto tomu môže pomôcť?
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Ako môžu rodičia pomáhať 
svojmu dieťaťu doma 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Mnohí rodičia sa cítia neistí v tom, ako čo najlepšie pomáhať dieťaťu 

pri učení a empatickom vývoji doma. Učiteľ preto musí sprístupniť obsah 

výučby a pracovné metódy rodičom prostredníctvom týždenných rozvrhov

a ročných plánov. Rodičia tak môžu nájsť potrebné informácie, aby mohli 

svojmu dieťaťu pomôcť v rozvoji. 

Cieľom je poskytnúť nástroje, ktoré môžu zvýšiť zainteresovanosť rodičov 

vo vzdelávaní svojich detí a zároveň podporovať školu a jej hodnotový 

a empatický prístup. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

Na rodičovskom stretnutí môže učiteľ poskytnúť rodičom niekoľko tipov, ako 

pomáhať doma svojim deťom pri učení a napredovaní (obzvlášť pri práci 

s domácimi úlohami). Napíšte to na tabuľu a oboznámte rodičov s tým, že 

ide o optimálny prístup a treba to vnímať iba ako zdroj inšpirácie:

Zamerajte sa na úsilie dieťaťa a nie na výsledok: 

• Buďte zvedaví a otvorene sa pýtajte, pričom svoje starosti

nechajte za dverami. 

• Popíšte, čo ste si všimli a čo to vo vás vyvolalo.
• Udržujte so svojim dieťaťom očný kontakt, keď ho chválite za jeho snahu.

• Hovorte iba to, čo myslíte skutočne vážne.

Príklad: „Máš obrovskú trpezlivosť. Sledoval som ťa, ako si bojoval 

s problémami a skúšal si to znova a znova, až si to nakoniec úspešne 

zvládol. Som na teba veľmi hrdý.“ 

• Buďte nápomocný a prejavujte záujem, nielen kontrolujte.

marek
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POSTUP 
(POKRAČOVANIE) 

OTÁZKY 
PRE UČITEĽOV 
PO ABSOLVOVANÍ 
CVIČENIA 

Príklad: „Stačí, keď sa snažíš. Tiež sa učím. Najdôležitejšie je, keď vieš, 

prečo je dôležité to vedieť - ani nie tak to, aby si to zvládol perfektne. 

 To príde.“ 

• Používajte rovnaké termíny, aké používajú učitelia v škole.

Príklad: „V ročnom pláne som čítal, že v matematike používate tieto termíny. 

Poznám ich dobre. Mám ti to skúsiť vysvetliť po svojom?“ (Vyhnite sa 

vyjadreniam ako: "Keď som ja bol malý, my sme robili ..." Tie časy sú preč!). 

• Pri rozhovoroch o škole, učiteľoch a ostatných žiakoch používajte

pozitívne slová. Hoci sú deti, s ktorými sa vaše dieťa nevie zblížiť,

tolerujte rozdiely.

Príklad: „Ani nevieš aký som rád, že chodíš do školy, kde sa o seba všetci 

staráte, máte šikovných učiteľov a milých spolužiakov. Každý môže byť iný, 

no vy ste všetci za jedného. To má to cenu zlata.“ 

Učiteľ matematiky môže napríklad rozdať zoznam desiatich možností, ako 

využívať matematiku v každodennom živote. Alebo triedny učiteľ môže 

rozdať triedny poriadok, ktorý pripravil spoločne so žiakmi. Rodičia si môžu 

s dieťaťom text prečítať a porozprávať sa o konkrétnych otázkach 

(o pocite osamelosti, čo je to dobrý priateľ, ako povedať „nie“, ako 

požiadať o pomoc a podobne).

Konkrétne zapojenie rodičov je možné zaznamenávať v týždennom 

rozvrhu alebo v súvislosti s domácimi úlohami, ktoré vyžadujú pomoc 

rodičov. 

• Dokázali ste počas stretnutia zaujať, byť autentickí a udržať si

autoritu a jasný systém?

• Čo fungovalo dobre?
• Ako prijali rodičia návrhy k tomu, ako najlepšie pomáhať dieťaťu

pri domácich úlohách?

• S akými návrhmi prišli oni?
• Čo ste sa naučili?

• Čo ste si z toho odniesli pre budúce stretnutia?
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ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

Rodičia sú radi, keď sú vypočutí a keď sa zapájajú do každodenného života 

svojich detí. Tým, že ich necháte prichádzať s nápadmi, ako oni vidia svoju 

pomoc dieťaťu v škole, im dávate najavo, že vám na ich názore záleží. Keď 

im dáte konkrétne rady, ktoré je možné ihneď uplatniť, uvidíte, s akým 

uspokojením budú odchádzať z rodičovského stretnutia. 

Uvedomte si, že každý sme iný a poniektorí rodičia budú 

robiť všetko preto, aby sa nemuseli pri týchto stretnutiach veľmi 

angažovať. To je v poriadku. Každý počuje a akceptuje to, čo vie alebo 

potrebuje. 
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Rodičovské schôdze 

ZÁMER 

CIELE 

MATERIÁLNE 
ZABEZPEČENIE

POSTUP 

Konštruktívne stretnutie musí mať jasný rámec. Učiteľ musí stanoviť jasný 

účel a predložiť program schôdze a umožniť rodičom vyjadriť svoje 

očakávania a ovplyvniť obsah schôdze. To znamená, že rodičom sa poskytne 

priestor na to, aby sa mohli vyjadriť alebo organizovať 

akcie/skupiny/iniciatívy mimo školy, prípadne tým, že sa rodičia medzi 

sebou porozprávajú v menších skupinách alebo že budú pozvaní na pracovný 

deň. 

Je však dôležité, aby sa rodičia necítili neistí, pokiaľ ide o kvalifikáciu 

a didaktické znalosti učiteľov. Zapojenie rodičov je skôr o tom, že ich 

učitelia berú vážne a zapájajú ich do učenia a školského života svojho 

dieťaťa a v dobrom duchu podporujú aktivity mimo školy. 

Hlavným cieľom je, aby bolo rodičom jasné, aká je ich úloha, že majú svoj 

vplyv a že dohody, ktoré boli uzatvorené, sa vzťahujú tak na rodičov ako aj 

školu. 

Papier a pero. 

Na prvom stretnutí rodičov v triede na začiatku nového školského roka 

usaďte rodičov v 6 -členných skupinách a nechajte ich pracovať s týmito 

otázkami: 

• Aké skúsenosti so školou boli najlepšie a najpoučnejšie, na ktorých

ste stavali?

• Prečo mnohým deťom, keď dosiahnu určitý vek, príde škola

nudná?

• Ako efektívne sa žiaci učia, keď sa nudia?
• Je škola záživná viac alebo menej, keď učitelia nepretržite merajú

výsledky žiakov?

• Čo vás najviac motivuje, aby ste zo seba vydali maximum?
• Ako dôležité sú pre vzdelávanie kolektívy a pohoda?

• Mali by sa učitelia v škole zameriavať len na to, čo sa dá známkovať
a testovať, a venovať menej času tzv. soft skills?

• Ako dôležité je pre vás, aby si vaše dieťa v škole udržiavalo
a posilňovalo svoju zvedavosť, kreativitu a empatiu?

• Sú pri výuke vášho dieťaťa dobré vzťahy so spolužiakmi a učiteľmi

nevyhnutné?

marek
Čiara
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ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV 

Po 20 minútach by mal jeden rodič z každej skupiny predstaviť dôležité 

závery vyplývajúce z jednotlivých otázok. Odpovede sa zapíšu na tabuľu 

a poslúžia pre pochopenie očakávaní a hodnôt rodičov. 

Rozvážny dialóg môže prejsť do konštruktívneho dialógu o hodnotách školy 

a znalostiach učiteľa o vzťahových kompetenciách, kolektíve, empatii 

a pohode. Rodičia tak lepšie porozumejú prostrediu, z ktorého učitelia 

pochádzajú, a tomu, ako môžu všetci lepšie spolupracovať. Rodičia môžu 

lepšie podporovať sociálne a emocionálne snahy v triede, pričom ocenia, 

že všetky aspekty školského života prispievajú k holistickému prístupu pri 

podpore empatie. 

• Zúčastnili sa na skupinovej práci všetci rodičia?

• Dokázali sa navzájom počúvať?

• Vedeli nájsť konsenzus?

• Bola tam rovnováha medzi profesionálnymi očakávaniami

a túžbou po tom, aby sa ich deti mali dobre?

• Čo ste sa dozvedeli o rodičoch vašej triedy?

Zmenili niektorí rodičia pohľad a prestali sa zameriavať len na didaktické 

schopnosti a dobré známky a viac sa sústredia na to, aby si všímali hodnoty, 

akými sú empatia a komunita? 

Vďačný prístup k rodičom môže predstavovať určitú dilemu. Učiteľ musí byť 

na jednej strane otvorený a ústretový k rôznym hodnotám a očakávaniam 

rodičov. Na druhej strane je úlohou školy ako profesionálnej stránky 

formulovať účel spolupráce a dať jej jasný smer. Učiteľ však musí byť 

schopný nájsť správne vyváženie medzi pozornosťou a uznaním 

a vystupovaním ako profesionálna autorita. Učiteľ napríklad nemôže 

akceptovať, že niektorí rodičia v konečnom dôsledku zasahujú do školskej 

dochádzky žiaka alebo že rodič príliš preberá iniciatívu na rodičovskej 

schôdzi. Profesionálom je v tejto súvislosti učiteľ. 
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Osobné listy 
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POSTUP 

Rodičia chcú pre svoje deti to najlepšie a chcú, aby boli uznávané a vnímané 

ako jednotlivci. Dôverujúci rodičia poskytujú učiteľovi pokojné pracovné 

podmienky a on sa potom bude môcť so žiakmi stretávať s otvoreným 

srdcom. Rodičia sú preto dobrí vtedy, ak sú úprimní a otvorení, keď sa  

hovorí o tom, kde ich deti vynikajú a kde potrebujú podporu. Osobné listy 

slúžia vyššiemu účelu, než len spoznávanie žiakov, pretože učiteľ môže 

vytvárať pre žiakov individualizované diferencované plány, ktoré vyhovujú 

každému žiakovi tým najlepším možným spôsobom a tiež vytvárať so žiakom 

hlbší kontakt, ak je to potrebné. 

Hlavným cieľom je poskytnúť poznatky, ktoré učiteľovi pomôžu nadviazať 

srdečný kontakt, jednať sa so žiakom s uznaním a udržať si dôveru rodičov 

s maximálnou starostlivosťou. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

Nikto nepozná svoje deti lepšie ako ich rodičia. Na začiatku školského roka 

s novou triedou triedny učiteľ požiada rodičov v uvítacom liste rodičom 

alebo na prvom stretnutí rodičov o napísanie krátkeho listu o svojom dieťati 

pre učiteľa. 

Oboznámte rodičov s tým, čo je účelom a že sa budú môcť o obsahu 

porozprávať s učiteľom na prvej individuálnej konzultácii rodič-dieťa 

s dôrazom na diskusiu o rozvoji a o dobrej pohode. Mali by napísať iba to, 

o čo sa podeliť chcú.

Na prvej konzultácii škola-rodina (najčastejšie na jeseň) má učiteľ 

k dispozícii list, ktorý rodičia napísali začiatkom roka. Učiteľ pochváli 

dobré veci, ktoré sú o žiakovi uvedené, a potom požiada rodičov, 

aby rozpracovali tie oblasti, v ktorých si myslia, že ich dieťa potrebuje 

pomoc. 

• Povedzte nám niečo viac o oblastiach, v ktorých si myslíte, že Amber
potrebuje pomoc.

• V ktorých situáciách ste už v minulosti mali s Amber problém?

(V škôlke, doma, s kamarátmi)
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• Ako Amber pomáhate doma? Funguje to?

• Počula som, že chcete, aby sme zamerali pozornosť na XY. Je to tak?

Na nasledujúcom stretnutí s učiteľmi a rodičmi je dôležité, aby učiteľ 

nadviazal na oblasti záujmu, ktoré boli dohodnuté. Niekedy je potrebné 

medzitým absolvovať kratšie telefonické rozhovory, aby bola poistená 

nepretržitá otvorená a nápomocná spolupráca. 

Aby sa rodičia otvorene a úprimne podelili o pozitívne názory ale aj 

o reálne obavy a o to, ako vám prejavujú dôveru a oceňujú váš záujem

o ich dieťa.

V dánskych školách je diferenciácia koncepciou, ktorá má vysokú 

prioritu. V zásade to znamená, že učiteľ musí diferencovať vyučovanie 

podľa potrieb a posilňovať činnosti a záujmy, ku ktorým už žiaci 

prejavujú skutočnú náklonnosť. Snažte sa splniť emocionálne a sociálne 

potreby žiakov a zároveň dbajte na to, aby bolo zameranie vzdelávania 

relevantné a inšpirujúce. 



ZLOŽKA 5 

Rodič-rodič 

Mnohé dánske školy podnecujú rodičov, aby sa 

vo svojom voľnom čase socializovali aj mimo 

školského areálu (rozdávajú sa im brožúrky). 

Má to posilniť jednotu a radosť zo života žiakov 

v škole. Má to tiež vytvoriť putá medzi rodičmi, 

ktorí potom navzájom poznajú svoje hodnoty 

a motívy. Vďaka tomu bude jednoduchšie hovoriť 

o ťažkých témach, ak by vyvstali, pretože 

dospelí, ktorí spolu trávia čas a užívajú 

si spoločnosť toho druhého, sú 

voči drobným konfliktom tolerantnejší. 

Spokojní rodičia majú väčšiu motiváciu 

organizovať sociálne aktivity mimo školy, čo 

pomáha posilňovať jednotu a porozumenie 

jednotlivcov v triede. Tak ako žiaci, aj rodičia 

musia spolupracovať po mnoho nasledujúcich 

rokov. 
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Ďalším spôsobom, ako spojiť žiakov a posilniť ich sociálne schopnosti 

a empatiu, sú samo-organizované záujmové skupiny. Mnoho dánskych škôl 

podnecuje rodičov, aby mimo školy organizovali záujmové skupiny. Deti sa 

učia a rozvíjajú schopnosti empatie, keď participujú na sociálnych 

kontextoch. Upevňovanie kolektívu vytváraním záujmových skupín má 

pozitívny vplyv na kvalitu života žiakov a podporuje ďalšie možnosti rozvoja. 

To zase prispieva k potláčaniu šikanovania, pretože je ťažšie obťažovať 

niekoho, koho poznajú, a zároveň poznajú aj jeho rodinu. Preto je 

mimoriadne výhodné mať v škole aj v jej okolí dobre fungujúcu komunitu. 

Táto iniciatíva má medzi žiakmi posilniť zmysel pre kolektív. Keď sa 

navštevujú doma, hrajú sa, jedia a stretávajú sa s rodičmi svojich 

spolužiakov, nie je možné šikanovať alebo byť šikanovaný. Žiaci sa takto 

zamiešajú do rôznych sociálnych a herných skupín a prichádzajú do rôznych 

rodín. Tiež to spája žiakov rôznych pohlaví a záujmov a otvárajú sa nové 

priateľstvá, čo len posilňuje správanie, pri ktorom šikana nemá miesto  

a pestuje sa empatia. 

Keď žiaci vedia, že majú v škole priateľov, uvoľnia sa a sú ochotnejší učiť sa. 

Preto to má významný vplyv na vzdelávacie prostredie pre všetkých 

zainteresovaných. 

Olovranty a večera. 

Jeden zo zástupcov rodičov triedy organizuje všetkých žiakov do malých 

zmiešaných skupín po 5-6 žiakov, ktoré sa po škole stretávajú v ich 

domovoch do 19. až 20. hodiny raz za mesiac (alebo 5-6 krát za rok), kde 

si niečo zjedia a zahrajú sa. 

Skupina rodičov vytvorí skupiny žiakov - hostiteľov, na ktorých sa dohodnú 

pri prvom rodičovskom stretnutí. Rodičia a žiaci sa každý mesiac striedajú 

a menia skupinu žiakov a hostiteľov. Všetky deti tak počas roka môžu byť 

hostiteľmi. 
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Po zostavení skupín a ich odovzdaní všetkým rodičom preberajú hostiteľskí 

rodičia hneď po rodičovskom stretnutí zodpovednosť za plánovanie týždňa. 

Akcia sa musí konať v deň, ktorý rodine v danom týždni vyhovuje. Žiakov 

na návštevu pozývajú prostredníctvom ich rodičov a overia, či sa môžu 

zúčastniť všetci. 
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Spoločné narodeniny sú oslavou žiakov triedy v skupinách. Každý je 

v nejakej skupine a vždy je pozvaná celá trieda. V Dánsku žiaci 

spravidla pozývajú na oslavy narodenín domov všetky dievčatá, 

všetkých chlapcov alebo aj celú triedu. Neexistujú žiaci, ktorí by 

neboli pozvaní, netoleruje sa to. Ako rodič môžete urobiť veľa pre to, 

aby boli spoločné narodeninové oslavy triedy vynikajúce a zábavné, 

a aby sa všetky deti cítili ako súčasť kolektívu. 

Hlavným cieľom je, aby sa žiaci zišli, zabavili sa a prežili príjemné chvíle. 

Keď spolu prežívajú dobré veci, vytvoria sa nové putá a nové kolektívy 

a priateľstvá. Obmedzuje to možnosť vzniku šikany a osamelosti 

a podporuje empatiu. Rodičia sa tiež lepšie spoznajú a ich radosť z toho, 

že na tom spolupracujú s inými rodičmi, sa prenáša na žiakov. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

• Rodičia sú rozdelení do skupín podľa mesiaca, v ktorom majú deti

narodeniny. Skupiny sa vytvoria tak, aby sa narodeniny oslavovali

3 alebo 4 krát za rok.

• Jednotlivé skupiny si dohodnú dátum oslavy narodenín a oznámia ich

komunikačnými kanálmi školy, aby si to každý mohol poznačiť

v kalendári.

• Skupiny sa potom stretnú, aby sa dohodli na tom, čo sa bude diať

a začali včas plánovať s blížiacim sa termínom osláv.

- Ako dlho by mali oslavy trvať?

- Čo by sa počas nich malo diať? Dobrou radou je - NEKOMPLIKOVAŤ

to príliš, nech je to jednoduché, ale zábavné. 

- Má niekto k dispozícii dom alebo adekvátny priestor doma? Môžete 

sa napríklad opýtať, či je k dispozícii nejaká miestnosť v škole alebo 

nájsť niekde vhodné ihrisko. 

marek
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POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV

• Keď hrubú predstavu, urobte s deťmi pred oslavou malé stretnutie,

vypočujte si, čo by chceli a dbajte, aby sa všetky deti mohli vyjadriť.

• Každý rodičovský pár by sa mohol pred stretnutím so svojim dieťaťom

krátko porozprávať o jeho predstavách v rámci možností na tento deň

a vysvetlite im tiež, že o tom majú rozhodovať aj ďalší. Povedzte

deťom, že ste si zapísali ich želania a že si spoločne sadnete s ostatnými

a akciu naplánujete.

• Potom si stanovte deň a postarajte sa o to, aby sa k tomu

vyjadrili všetky deti. Každý rodič povie svojmu dieťaťu, ako

ten deň bude vyzerať.

- Teraz si rodičia musia úlohy rozdeliť medzi seba.
- Izby, dekorácie a hudba.

- Jedlo a pitie je možné rozdeliť medzi niekoľkých, takže jedna pečie

mafiny/koláče, ďalší ponúka ovocie a občerstvenie, ďalší nápoje  

a pripraví kuracie špízy a zeleninu alebo čokoľvek, čo potrebujete. 

-  Zábava - hry, hľadanie pokladov alebo čokoľvek iné. 

- Upratovanie. 

• Napíšte srdečné pozvanie, ktoré sa odovzdá triede a odošle sa v súlade

s komunikačnými postupmi školy. Nezabudnite napísať:

- Kde sa stretnete, dátum a časový harmonogram.
- Že deti niekto môže vyzdvihnúť a priviezť, ak ich rodičia nemôžu.

- Meno, telefónne číslo a kontaktná e-mailová adresa.

• Urobte všetko pre to, aby na spoločnej narodeninovej akcii boli všetky

deti. Zavolajte rodičom, ktorí sa neohlásili v stanovenom termíne.

Ponúknite sa, že vyzdvihnete a priveziete dieťa, ak nemôže rodič.

Kamarátstvo, radosť a spolupatričnosť. 

Bolo by asi vhodné, keby sa o tom, ako by sa mali oslavovať narodeniny 

žiakov triedy, porozprával s rodičmi aj učiteľ. Je vhodné prediskutovať to 

na prvom rodičovskom stretnutí v novom školskom roku, pričom sa možno 

venovať nasledujúcim otázkam: 

• Chcete oslavovať narodeniny zvlášť alebo uvažujete o spoločných oslavách?

• Koho pozvete na narodeniny? Celú triedu, chlapcov alebo dievčatá, tak,

aby sa nikto necítil odstrčený.

• Budú si deti dávať darčeky? Kúpia rodičia oslávenca spoločný darček

od celej triedy? Koľko má darček stáť?
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POZNÁMKA 
PRE INŠTRUKTOROV
(POKRAČOVANIE) 

• Chcú si rodičia pri vyzdvihnutí detí pol hodiny posedieť pri káve?

Je to rýchly a efektívny spôsob, ako sa lepšie spoznať a ukázať

deťom, že rodičia spolu dobre vychádzajú.

Pozvánky na narodeniny sú mimoriadne dôležité. Ak sa žiak nechce zúčastniť, 

to ešte nie je dôvodom na zrušenie. 

• Rešpektujte pravidlá, na ktorých sa rodičia triedy dohodli

pri usporiadaní narodeninových osláv.

• Oslavy nemusia byť veľkou udalosťou, dôležitejšie je, aby boli

pre deti, jednoduché, útulné a zábavné.

• Otvorene sa porozprávajte o jednotlivých možnostiach osláv

narodenín. Pri rozdielnych názoroch to môže byť vzrušujúce. Majte

na pamäti, že aj nenápadná kritika, pokiaľ ide o možnosti rodiny

žiaka, môže žiaka veľmi zasiahnuť.

• Dodržiavajte dohodnutú výšku daru. Nikto by nemal merať svoju

hodnotu cenou a veľkosťou daru.



EMPATIA – SPÔSOB BYTIA 

Ďalšie cvičenia 

Pre inšpiráciu 
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Spev je životodarný a zmysluplný, pretože buduje sebadôveru, podporuje 

sebaúctu, zapája emócie, napomáha sociálnemu začleneniu, podporuje 

rozvoj spoločenských zručností a empatie a umožňuje žiakom rôzneho veku 

a schopností stretávať sa v kolektíve s úspechom a zvyšovať svoju 

motiváciu. Spev žiakov spája, povzbudzuje k tomu, aby vyjadrovali svoje 

pocity a rozvíjali svoju schopnosť komunikovať. 

Hlavným cieľom je vytvoriť pocit prepojenia a spolupatričnosti a uvoľniť 

dobrú energiu. 

Triedny spevník (jeden pre každého žiaka). 

Učiteľ povie: 

• Je to pieseň, ktorú pozná veľa detí na celom svete. Keď ju zaspievame,

budeme mať pocit, že sa spájame so všetkými deťmi, ktoré ani

nepoznáme. Možno niektorí z vás pieseň už poznáte. Ak nie, tak sa

pridajte. Postavte sa do kruhu a pochytajte sa za ruky. Pripravení?

Hello, bonjour, buenos dias 

Good day, guten-Tag, konichiwa 

Ciao, shalom, dobrý deň 

Zdravíme všetky deti sveta! 

Žijeme na rôznych miestach po celom svete. 

Hovoríme mnohými rôznymi jazykmi 

Aj keď sú možno niektoré veci iné, 

deti sme rovnaké. 

A všetky rady spievame a hráme sa! 

Hello, bonjour, buenos dias 

Good day, guten-Tag, konichiwa 

Ciao, shalom, dobrý deň 

Zdravíme všetky deti sveta. 

marek
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INÁ MOŽNOSŤ 

Deti sú v púšti, deti sú v mestách 

A sú deti, čo žijú dolu pri mori 

Keby sme sa tak mohli stretnúť, pobehať si, zaspievať 

a pohrať sa, či by sme potom neboli všetci dobrí kamaráti? 

Hello, bonjour, buenos dias 

Good day, guten-Tag, konichiwa 

Ciao, shalom, dobrý deň 

Zdravíme všetky deti sveta. Zdravíme všetky deti sveta.  

Zdravíme všetky deti sveta. 

Učiteľ povie: 

• Teraz sa uložte na podlahu do kruhu.

• Povedzte mi, akú máte teraz náladu?

• Ak si položíte pravú ruku na srdce, čo teraz vaše srdce hovorí?

• Poďakujeme všetkým deťom na svete, aby vedeli, že na nich myslíme

a ďakujeme, že sú tu? (Všetci to naraz hlasno zakričte, aby vás všetci

všade počuli!)

Ako spev spája a upokojuje žiakov. 

Pieseň napísala Manya Stojic 

Učitelia si ju môžu nájsť a pozrieť na YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k 

Dôrazne odporúčam, aby bol v triede pre každého žiaka spevník, ktorý 

všetci spoločne vytvorili a sú v ňom obľúbené národné hymny a piesne. 

Porozprávajte sa so svojimi žiakmi, ako v rôznych jazykoch poviete 

„ahoj“. Spočítajte, na koľko slov si ako skupina vedia spomenúť, prípadne 

nech hádajú krajiny, z ktorých pochádzajú tie pozdravy „ahoj“. 

Hello: Anglicky. Bon Jour: Francúzsky. Buenos Dias: Španielsky. G’ day: 

Austrálsky Guten tag: Nemecky. Konichiwa: Japonsky. Ciao: Taliansky. 

Shalom: Hebrejsky. Dobryj ďjeň Rusky. 

http://www.youtube.com/watch?v=GpTR1wF4M6k
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VOLITEĽNÉ 
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Môžete tiež nechať žiakov, aby rozvíjali tanec k piesni tým, že urobia gestá 

na priradenie každého pozdravu. Napríklad pri „Hello“ môžu žiaci zamávať 

rukou, pri „Konnichiwa“ sa hlboko uklonia atď. 
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Keď sú učitelia v kontakte so svojim srdcom, lepšie vnímajú prívetivosť, 

lásku, súcit, štedrosť, naplnenie a pokoj. Keď je srdce zatvorené, môžu sa 

dostaviť pocity odporu, strachu, žiarlivosti, beznádeje, úsudku a cynizmu. 

Táto technika pomáha učiteľovi spojiť sa so svojím hlbším srdcom, zvýšiť 

mentálnu čistotu, regulovať mozgovú chémiu a hormóny a vytvárať 

prirodzenú blaženosť. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie.)

Školiteľ povie:

• Zaujmite pohodlnú pozíciu.

• V krátkosti si preskúmajte svoje telo.

• Ako a kde máte kontakt so stoličkou?

• Teraz zamerajte svoju pozornosť na oblasť panvy a vnímajte

hmotnosť svojho tela.

• Vnímajte chrbticu od kostrče až po horné krčné stavce.

• Presuňte svoje vedomie na chodidlá, ruky a hlavu.
• Rozložte svoje vedomie súčasne na chodidlá, ruky, hlavu,

miechu a panvovú oblasť.

• Zostaňte takto chvíľu.
• Vnímajte dýchanie - nádych, a výdych.

• Sústreďte svoje vedomie chvíľu na dýchanie.

• Sústreďte sa na hrudník a oblasti okolo srdca.

• Vnímajte tlkot srdca.

• Zamerajte sa na oblasť srdca a vnímajte ho.

• Vnímate tú zvláštnu náladu?

• Máte nejaký pocit?

• Musíte sa len sústrediť na ten pocit a na to, čo cítite v oblasti

srdca -neexistuje žiadny konkrétny spôsob, akým by ste to mali cítiť.

marek
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• Je absolútne v poriadku, ak si nevšimnete nič.

• Dôležité je, aby sa vaša pozornosť zamerala na vaše srdce.

• Myslite na niekoho, koho milujete. Vnímajte, aký je to pocit

vo vašom srdci. Môže to byť niekto z vašej rodiny alebo dobrý

priateľ alebo manželka.

• Teraz nechajte tento láskyplný pocit šíriť po celom tele, až

po chodidlá, do končekov prstov a až po korienky vlasov.

• Všímajte si, aký je to pocit.

• Ak by vaše srdce teraz mohlo hovoriť, čo by hovorilo?

• Čo to pre vás znamená?

• Je ešte niečo viac, čo by ste chceli urobiť vo svojom živote?

• Komu by ste to chceli povedať?

Že je možné emocionálne sa spojiť so svojim srdcom a súčasne načúvať 

svojim vnútorným pocitom. 

Všetci učitelia by to mali sledovať po svojom a podeliť sa s ostatnými o tom, 

čo pozorujú. Neexistuje správny alebo nesprávny spôsob vykonávania tohto 

cvičenia. 
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Tajný priateľ 
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V tomto cvičení sa zameriavame na to, čo funguje a je dobré pre atmosféru 

v triede a medzi žiakmi. Prispieva k pocitu väčšieho bezpečia, väčšieho 

sebavedomia a nefalšovanej radosti z chodenia do školy. Je pekné vedieť, 

že sa o vás niekto stará, a zároveň byť dobrým priateľom. Prináša to liečivý 

pocit. 

Cvičenie smeruje k posilňovaniu schopnosti žiakov všímať si jeden druhého, 

povedať si niečo pekné a zlepšiť schopnosť vidieť, čo druhý robí dobre. 

Krabička, lístočky s menami všetkých žiakov.  

Učiteľ povie: 

• Na tejto hodine si urobíme jedno perfektné tajné cvičenie. Ideme

na to?

• Z tejto krabičky si vytiahnete jeden lístoček s menom (ukážete im

krabičku s menami v nej). Meno, ktoré si vytiahnete, bude vaším

tajomstvom.

Dobre?

• Teraz nech si vyberú z krabičky po jednom lístočku.

• Povedzte triede, že meno na lístočku je ich „tajný priateľ“ a že mať

tajného priateľa znamená, že si budú počas nasledujúcej hodiny

na svojom tajnom priateľovi všímať všetky dobré veci.

• Pred koncom hodiny požiadate žiakov, aby si sadli do kruhu a urobíte si

„kolo tajných priateľov“, pri ktorom budú všetci tajní priatelia postupne

odhalení. Učiteľ začne tým, že si musia vybrať jednu vec, ktorú urobil ich

tajný priateľ, a ktorá sa im na ňom najviac páčila, no zatiaľ si to ešte

majú nechať pre seba. Pre inšpiráciu začne učiteľ a zdôrazní, že žiaci

majú spomenúť iba jednu dobrú vec, ktorú si všimli.

• Ja som mala za tajnú priateľku teba, Anička, a všimla som si, že si

krásne utešila Emu, keď bola nahnevaná. A ty, Anička, koho si mala

za tajného priateľa?

• Všetci žiaci v triede teraz striedavo hovoria o svojom tajnom priateľovi,

pričom učiteľ usmerňuje.

• Keď sa toto kolo skončí, cvičenie ukončia vzájomným vyobjímaním.

marek
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Takéto cvičenie často vytvorí nové vzťahy medzi žiakmi. Dáva žiakom pocit, 

že si ich všimli a že si ich vážia. 

Učitelia môžu ešte viac posilniť zameranie na zručnosti tým, že žiakom 

kladú otázky. „Čo také Ema urobila, že si jej povedala, že je zlatá?“ 

„Prečo je to dobré?“ „Aký si z toho mala pocit?“ „Chceš teraz ešte niečo 

urobiť?“ 

V mnohých dánskych školách mávajú žiaci po celý december „tajného 

Ježiška“, ktorý potajomky dáva 2-3 krát týždenne svojmu spolužiakovi milé 

pozdravy alebo dobrotky. Vytvára to dobrú atmosféru a blízky vzťah 

medzi žiakmi. V posledný deň pred vianočnými prázdninami musí každý žiak 

uhádnuť, kto je ich tajný Ježiško. Často sa to spája s obrovskou radosťou 

a vzrušením. 
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Cvičenie možno použiť na zlepšenie spolupráce, zodpovednosti a hodnôt 

a noriem v partnerskej spolupráci, na posilnenie tela, na cvičenie a zlepšenie 

pohody. Keď sa darí, na triede je zvyčajne vidieť dôveru, pocit bezpečia 

a ochotu. Keď dôjde k nespokojnosti, tak vznikajú situácie neistoty, 

dochádza k podpichovaniu, pocitom žiakov, že vyzerajú hlúpo a prejavuje 

sa u nich nedostatok empatie a ochoty pomôcť. 

Preto je vždy nutné pracovať zodpovedne, pozorne a so zreteľom 

na spoluprácu. 

Hlavnými cieľmi sú rozvoj spolupráce, dôvery a pocitu bezpečia. Cieľom je 

tiež to, aby sa žiaci hlásili k zodpovednosti, ktorú si to vyžaduje, keď sa 

príležitostne musia navzájom dotýkať a spolupracovať v situáciách, kde je 

potrebný fyzický kontakt. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

• Učiteľ požiada žiakov, aby vytvorili dvojice. Učiteľ upozorní, že nie je

také dôležité, s kým sú, pretože budú musieť pravidelne partnerov

striedať.

• Žiaci sa majú držať za ruky alebo za predlaktie a kráčať s hudbou,

pričom majú vycítiť pohyby toho druhého. Po dvoch minútach ich učiteľ

zastaví. Učiteľ objasní, že nesmú hovoriť, iba komunikovať s telom.

Učiteľ pochváli: 

• Výborne! Teraz sústreďte na to, že keď kráčate, obaja sa

riadite/vediete ale sa aj nechávate ovládať a viesť, dobre?

• Teraz sa budete striedať tak, že raz vediete vy a následne sa necháte

viesť. Ten, kto vedie, musí navodiť dobrý dojem a pocit bezpečia a ten,

kto je vedený, musí sa nechať viesť so zatvorenými očami. Pokojne

môžete meniť smer aj tempo. Jednou rukou sa držte a druhú ruku

položte položte partnerovi okolo ramena. Precíťte to, aby ste svojmu

partnerovi mohli dopriať príjemný zážitok.
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Po 1 až 2 minútach si úlohy vymenia a cvičenie sa opakuje. 

• Čo to obnáša, keď sa máte cítiť bezpečne, ak ste ovládaní, respektíve
vedení?

• Aké to je, keď si uvedomujete jeden druhého? (Udržiavajte očný

kontakt, držte sa blízko, pevne, rešpektujte sa, vyhýbajte sa dotyku

intímnych miest).

V tomto dialógu učiteľ počúva a všíma si, či samotní žiaci rozlišujú medzi 

vedením chlapca alebo dievčaťa a tiež rozdiely v tom, čo jednotliví žiaci 

(osoby) vnímajú ako príjemné. Samotní žiaci to často komentujú napríklad 

takto: „To je ťažké, čudné alebo blbé viesť niekoho s opačným pohlavím“. 

Učiteľ má pri tom vynikajúcu príležitosť počuť ich hovoriť o rešpekte 

a vidieť prejavy ohľaduplnosti. 

• Ako viesť partnera ľahkými a presnými pohybmi?

• Aké je to pre vášho partnera, keď je to príjemné a bezpečné

alebo keď je to nepohodlné a máte pocit neistoty, keď ho

vediete?

• Ako je to so vzájomnými dotykmi? Kde a ako je to v poriadku alebo nie je
v poriadku?

Nemusíte s tým úplne súhlasiť, ale je dôležité, aby ste sa o tom 

rozprávali, aby ste si v budúcnosti mohli navzájom prejavovať 

ohľaduplnosť a spolupracovať. 

Smiech, súdržnosť a radosť. 

Učiteľ môže dodať cvičeniu ďalší rozmer, keď jeden pár sa chytí za ruky 

a vytvorí bránu, popod ktorú prechádzajú ďalšie páry. 
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Je dôležité žiakov zapájať a apelovať na mimoriadneho úsilie a výsledky, 

pokiaľ ide o ich vlastné dobro. Často oni sami najlepšie vedia, čo je potrebné 

na to, aby došlo k začleneniu, prejavom láskavosti a dôvery 

v triedu, pretože sú jej súčasťou a pocítia dôsledky, ak tieto veci 

nedosiahnu. Žiakom treba načúvať a chváliť ich za to, akým spôsobom 

k tomu prispievajú. 

Cieľom tejto aktivity je upriamiť pozornosť žiakov na to, čo vedia 

spoločne robiť, čo pozitívne prispieva k pohode a empatickej nálade 

v triede. 

Papier, farby - kreativita. 

Inštruktor vysvetlí: 

Povedzte triede, že musia pracovať ako triedny kolektív, čo trieda dokáže 

a čo robí dobre. 

Rozdeľte triedu do dvojíc (takých, ktoré sa dobre poznajú). Nech 

sa 10 minút rozprávajú podľa nasledujúcich vzorových otázok 

(pracovný list v prílohe): 

• Je pekné chodiť do takej triedy, čo...

• Na vyučovaní sme dobrí v...

• Cez prestávky sme dobrí v...

• Pomáhame si, keď...

• Učitelia majú radi, keď...

• Naši rodičia si myslia, že sme dobrá trieda, keď...

• Deň v škole je krajší, keď...

• Môžeme vymenovať nejaké veci, čo robíme spolu?

Potom ich rozdeľte do väčších skupín po 4-6 žiakov. Tie väčšie skupiny 

by mali byť zmiešané so žiakmi, ktorí sa až tak dobre nepoznajú. 
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Nech skupiny spoločne pripravia prezentáciu toho, čo sa triede už spoločne 

darí. Môžu napríklad zahrať roly niekoho, kolektívne niečo namaľovať, urobiť 

koláž, videoklip, mapu mysle alebo vizuálny model napríklad pomocou 

stavebníc. 

Keď všetky skupiny odprezentujú svoje vnímanie toho, čo charakterizuje 

ich triedu, učiteľ zhromaždí materiály skupín a zavesí ich na nástenku 

pod nápisom „V našej triede“. 

Takto sa minimalizujú konflikty, posilňuje sa vzájomná úcta v triede 

a vzťahy medzi žiakmi a všeobecne sa viac dbá o dobro pre každého. 

Sústredenie sa na to pozitívne spôsobuje, že sa viac pozitívneho 

aj objavuje. 
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Hra, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dánskej tradície, je pre žiakov 

v Dánsku zásadná! Výskumy jasne ukazujú, že hrou sa budujú spoločenské 

zručnosti, sebakontrola, sebadôvera, zvládanie zručností a znižuje sa stres 

a úzkosť. Pri hre žiaci cítia väčšiu dôveru vo svoje telo. Zoznamujú sa s tým, 

čo môžu a čo nie. Toto porozumenie im pomáha lepšie sa vo svete uplatniť. 

Rozširuje sa ich povedomie o sebe a o svojom okolí a rozširujú sa im obzory. 

Tak sa môžu podieľať na akciách, zážitkoch, dojmoch, rozhovoroch a práci, 

ktoré školský život prináša. Prostredníctvom svojho tela lepšie chápu sami 

seba a svet okolo seba. Spolu s ich vedomím a myšlienkami sa rozvíjajú 

celiství, empatickí a vyrovnaní žiaci. 

Toto cvičenie by sa malo vykonávať v spolupráci s učiteľmi v danej triede 

a v rámci predmetov, akými sú výtvarná výchova, pracovné vyučovanie 

a matematika. 

Nácvik počúvania, spolupráce, vyjednávania, kompromisov, delegovania 

a schopnosti riešiť problémy s cieľom vytvoriť výstavku pre blížiace 

rodičovské stretnutie alebo inú akciu. 

Kartónové krabice, vodové farby, prírodné materiály, škatuľa od topánok, 

zvyšky látky, lepidlo, nožnice, fixky, pravítko, klince, kladivo a tak ďalej. 

Inštruktor vysvetlí: 

Prvý deň 

Požiadajte žiakov, aby si nasledujúci týždeň priniesli kartónovú 

krabicu (alebo jednu pre každú skupinu). Oboznámte ich s tým, že 

budú so spolužiakom stavať, tvoriť a zariaďovať svoju vysnívanú 

izbu. 

Nech vytvoria dvojice a nech sa začnú baviť o tom, ako by taká miestnosť 

mala vyzerať. Môžu využiť pracovný list z prílohy. 
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• Čo je potrebné v našej izbe? (napr. posteľ, stôl, zrkadlo, knihy,

skriňa, závesy atď.)

• Čo by malo byť na stenách? (Vymaľované farbou, plagátmi alebo inými

druhmi dekorácií)

• Akú náladu tam chceme vytvoriť? (Jednoduchú, útulnú, teplú, praktickú)
• Čo môžeme priniesť z domu, aby sme to využili? (Krabicu od topánok ako

posteľ, nejaké zvyšky látky na záclony, vankúš a perinu a podobne.)

Pri spoločnom stretnutí skupín si povedzte, čo si prinesú z domu 

na nasledujúci deň/týždeň. 

Druhý deň 

Kartónové škatule zhromaždite v triede. Inštruktor vysvetlí: 

• Žiaci musia vyrezať otvory pre okná a obrátiť škatuľu opačne.

• Učitelia môžu vziať žiakov so sebou do lesa pohľadať konáre, mach,

kamene a ďalší materiál na výrobu nábytku.  Alebo môžu

na výrobu postele použiť krabicu od topánok.

• Učiteľ matematiky môže žiakom pomôcť zmerať a vypočítať pomery

veľkostí.

• Môžu ušiť záclony a utkať koberce.
• Nakoniec môžu kartónovú krabicu natrieť vodovými farbami, aby bol

dom snov pekný a útulný. Hranice sú dané len predstavivosťou.

Vy pripravte rámec tomuto dňu a pýtajte sa nasledujúce otázky: 

• Pamätáte si všetci, čo ideme dnes robiť?

• Tí, ktorí idú do lesa, pôjdu s pani učiteľkou XY.

• Tí, ktorí budú vyrezávať otvory v kartónovej krabici, idú s pánom

učiteľom MK.

• Tí, ktorí budú šiť, idú s pani učiteľkou JH.
• Vy ostatní začnite ako chcete.

Postupne sa skupiny budú striedať podľa toho, kde potrebujú pomoc 

a vedenie. Učitelia môžu mať pracoviská (vyhradené triedy), kde budú, 

a kam sa žiaci môžu obrátiť, ak potrebujú pomoc. 
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POZNÁMKA 
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Poslednou fázou je príprava na výstavu, kde každá skupina postaví svoje 

majstrovské dielo, napíše popisku s názvom svojej miestnosti (miestnosť 

Hulahoop, miestnosť so sladkosťami, vesmírna miestnosť, princezná) 

a uvedie mená žiakov. Takto to bude pripravené na rodičovské stretnutie 

v daný deň večer alebo na akúkoľvek inú blížiacu sa akciu, ktorej sa môžu 

rodičia zúčastniť. 

Majte na pamäti, že žiakom musí byť umožnené rozvinúť svoju 

kreativitu. Učiteľ má viesť a pomáhať, aby sa žiakom darilo, 

podľa vlastných predstáv a možností. Takýto projekt je možné realizovať 

za jeden deň a väčšina žiakov tvorbu miluje. 

Ide o zapojenie, motiváciu a to, že môžu zažiariť aj tí žiaci, ktorí 

spravidla nedosahujú také dobré výsledky v náročnejších predmetoch. 

Učitelia si musia postrážiť, aby sa prípadné nezhody, ktoré môžu 

kedykoľvek vzniknúť, riešili s porozumením a uznaním. Frustrácie nastávajú 

vtedy, keď žiaci nepracujú rovnakým tempom, keď nemajú jasné pokyny, 

kto čo robí, keď stratia koncentráciu alebo keď sa niečo nedarí. Súčasťou 

cvičenia je, aby ste to spoločne zvládli najlepším možným spôsobom. 

Dáni sa zameriavajú na rozvíjanie vnútorného centra kontroly žiaka. 

Centrum kontroly je miesto, z ktorého u človeka vychádza pocit kontroly 

nad svojim životom. Keď žiaci veria, že majú tú silu svoj život ovládať. 

Dôvera v žiakov, keď robia a skúšajú nové veci, a poskytnutie priestoru 

pre nich na vybudovanie si dôvery v seba samého, je zásadným faktorom 

pri formovaní „dieťaťa ako osobnosti“. Učitelia im poskytujú čosi ako 

„lešenie“ pre ich rozvoj a pomáhajú im budovať sebavedomie a empatické 

schopnosti. 
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Primárnym účelom tohto cvičenia je objasniť, ako na žiakov pôsobia 

nevedomé emocionálne stavy učiteľa; telesné, zmyslové a jazykové. 

Ak nie je súlad medzi tým, čo hovoria, a tým, čo robia, stávajú sa ako 

učitelia nedôveryhodnými a strácajú autoritu, čo sa následne odrazí 

v atmosfére triedy. Pamätajte si, že žiaci tento emocionálny stav 

zaregistrujú oveľa skôr, než si to vôbec uvedomia, a preto je toto cvičenie 

príležitosťou na náuku o podvedomí, pretože 80 % toho, ako vidia učiteľov 

ostatní, prebieha prostredníctvom neverbálnych podnetov. 

Cvičenie poskytuje obraz o tom, ako žiaci alebo kolegovia a rodičia vnímajú 

učiteľa pri vstupe do triedy. Naznačuje reč tela, že sú unavení a veľa 

nechýba, aby sa vzdali? Vyjadrujú úprimnú radosť z prítomnosti žiakov? 

Je tu zhoda medzi tým, čo vidia žiaci, a tým, ako by chceli byť vnímaní? 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie).

Inštruktor vysvetlí: 

Z publika sa vyberie učiteľ, ktorý vyjde za dvere a je poučený o úlohe. 

Učiteľ má pri vstupe do triedy plnej  žiakov fingovať vyčerpanosť a zlý 

emočný stav. 

 Večer deň predtým došlo k nejakej hádke s partnerom, ktorá zostala 

nevyriešená, a učiteľka takmer nespala. Cestou do triedy sa učiteľka stretla 

aj s kolegyňou, s ktorou sa vždy porozpráva, čo ju tiež veľmi frustrovalo. 

Keď učiteľka vojde do triedy, všetky tieto pocity má v sebe, ale musí ich 

potlačiť, ak chce zvládať celú triedu. Učiteľ musí improvizovať a sledovať, 

čo sa deje a ako by to prebiehalo v skutočnosti. 

Zatiaľ čo je tento učiteľ inštruovaný mimo miestnosť, niektorí z publika 

dostanú iné úlohy. 
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ČO SI TREBA 
VŠÍMAŤ 

• Jeden hrá žiaka, ktorý sa potĺka dookola, a tým vyrušuje zvyšok triedy.

• Ďalší kladie učiteľovi množstvo otázok.

• Tretí odmietla robiť, čo mu bolo povedané.

• Dve dievčatá gúľajú očami a chichotajú sa.

• Ostatní sa správajú tak, ako by to zvyčajne robili ich žiaci.

Počas tohto sedenia je dôležité hovoriť o tom, aké to bolo pre toho 

učiteľa, ktorý vstupoval do miestnosti s hlavou plnou myšlienok 

a nevyriešených problémov. 

• Aké stratégie ste využívali na zvládnutie stretnutia so žiakmi?

• Dalo sa s nimi jednať empaticky?

• S otvoreným srdcom?

• Bez toho, aby ste sa nechali vyprovokovať?

• S láskavosťou a zvedavosťou?

• Dalo sa vytvoriť prepojenie so žiakmi?

• Čo vo vás prebiehalo?

• Ako ste prešli od napätosti k vyrovnanosti?

Tu je potrebné byť úprimný a zamyslieť sa nad skutočnou situáciou. 

Počas sedenia je tiež potrebné položiť si otázku, aké to mohlo byť 

pre žiaka, ktorý učiteľa provokoval (často nevedome) a nedokázal 

sa sústrediť. Pre ktorékoľvek dieťa zväčša nebýva zábavné, ak má 

vystúpiť z radu. Rozdiely treba prediskutovať a treba zvážiť ich vplyv 

na žiakov, resp. učiteľa. 

Aj ako učiteľ ste len človek. Je to v poriadku, ak niekedy nie ste vo svojej 

koži a je v poriadku povedať svojim žiakom, že dnes nemáte toľko energie, 

aby ste sa rozdávali. Povedzte im len, že to s nimi nemá nič spoločné a že 

ste v poriadku. Ste jednoducho unavená. Začnite v triede dychovým 

cvičením, môžete si vypočuť upokojujúcu hudbu a uvidíte, ako vy aj trieda 

pomaly premeníte negatívnu a odčerpávajúcu energiu na starostlivé 

a súcitné povedomie. 
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Súčasťou profesionálneho správania učiteľa by malo byť sledovanie svojich 

vlastných pocitov. Je lepšie obetovať 10 minút na to, aby ste sa dostali 

s triedou do rovnováhy, ako zostať v nepríjemnej nálade a byť skľúčený 

a vystresovaný učiteľ. Učiteľovi to pomôže k tomu, aby lepšie vychádzal 

s jednotlivými žiakmi, aby pochopil ich zámery a nevnímal len ich zlé 

správanie. 

Toto cvičenie je možné realizovať aj so žiakmi. Zapojte ich a urobte z toho 

zábavu, pretože často vedia veľmi dobre napodobniť situácie, pocity 

a prinesú vám riešenia, ktoré vedú k lepšiemu spojeniu so sebou samým 

a so svojim srdcom. 
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Spoločné akcie sú pre celú triedu a sú plánované a organizované skupinami 

rodičov tejto triedy. Takto sa žiaci stretávajú mimo vyučovacích hodín 

na spoločných aktivitách, ako sú spoločné narodeniny a najčastejšie 

cez víkendy. Škola pripraví návrhy pre rodičovské skupiny ešte pred prvým 

rodičovským stretnutím, aby sa zabezpečilo, že budú o tejto dôležitej 

iniciatíve vedieť všetci rodičia školy. Potom zástupcovia rodičov z každej 

triedy zostavia štyri skupiny (jeseň, zima, jar a leto). Rodičia zo širšieho 

rodičovského výboru spolu so žiakmi sú potom vyzvaní, aby sa spojili 

so skupinou s názvom príslušného ročného obdobia, v ktorom sa narodeniny 

ich dieťaťa oslavujú. Keďže to prebieha mimo vyučovania, dánske školy 

nepreberajú žiadnu zodpovednosť, ale napriek tomu tieto akcie podporujú. 

Spoločné akcie pomáhajú stmeľovať triedy, a tým prispievajú k tomu, 

aby sa každý cítil príjemne. Plánovanie a realizácia spoločných akcií je 

jedinečnou príležitosťou na vybudovanie sociálnej komunity medzi rodičmi, 

čo je tiež nevyhnutné pre dobro triedy ako celku. Tieto akcie sledujú 

predovšetkým o zlepšovanie kolektívu a pohody všetkých žiakov, pri ktorých 

sa chlapci a dievčatá učia vzájomne komunikovať, a to aj medzi rôznymi 

pohlaviami, podeliť sa o skúsenosti, vytvárať spomienky, spájať sa 

a zabávať sa. 

(Nie je potrebné žiadne materiálne zabezpečenie). 

• Rodičia sú rozdelení do troch skupín, organizovaných a určených

zástupcom triedy.

• Každá skupina dohodne termín akcie a oznámi ho komunikačnými

kanálmi školy, aby bolo možné nastaviť dátum v kalendári. Rodičia

spravidla korešpondujú prostredníctvom e-mailu alebo

prostredníctvom zavedených školských kanálov.

• Skupiny sa stretnú, aby prediskutovali, akú akciu by chceli zorganizovať.

- Ako dlho by mala akcia trvať?

- Mohlo by to byť prenocovanie na chate, bowling, jazda na bicykli,

táborák alebo zábavná akcia pri bazéne. Rodičia môžu dokonca 

vymyslieť hľadanie pokladu, návštevu rodičovských pracovísk alebo 

tematickú párty. 

Možnosti sú neobmedzené. 

 - Ako stanoviť úroveň očakávaní? Dobrá rada je - NEBUĎTE príliš 

ambiciózni, stačí, aby to bolo jednoduché a zábavné.
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• Keď je už rámec nastavený, zorganizujte malé stretnutie

so zainteresovanými deťmi.

• Vypočujte si ich návrhy a dbajte, aby všetky deti mohli niečo povedať.
• Pred stretnutím sa môžu jednotlivé rodičovské páry krátko

porozprávať so svojim dieťaťom o želaniach, ako by ten deň mal

v dohodnutom rámci vyzerať a pomôcť im pochopiť, že

pri spoločných akciách o tom rozhoduje viac ľudí.

Povedzte deťom, že ste si zapísali ich želania a že si spoločne sadnete

s ostatnými a akciu naplánujete.

• Potom si stanovte deň a postarajte sa o to, aby sa k tomu vyjadrili

všetky deti. Rodičia môžu potom svojim deťom povedať, aká je

predstava o tomto dni.

• Teraz si rodičia musia rozdeliť úlohy medzi seba; Praktické veci závisia

od plánovaných aktivít a miesta konania, zatiaľ čo jedlo a pitie je

možné rozdeliť medzi rodičov.

• Napíšte pozvanie, ktoré sa odovzdá triede a odošle sa v súlade

s komunikačnými postupmi školy.

• Nezabudnite uviesť miesto stretnutia, dátum a čas a zaistite, aby

boli deti vyzdvihnuté a privezené na akciu, ak si to ich rodičia

nemôžu zariadiť. Mimoriadne dôležité je tiež meno, telefónne číslo

a kontaktná e-mailová adresa.

• Urobte všetko pre to, aby sa všetky deti zapojili do spoločnej akcie.

Zavolajte rodičom, ktorí sa neohlásili v stanovenom termíne.
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Organizovanie spoločných večerí je koncept prevzatý od zoznamovacích 

večierkov pre nezadaných. Slobodní sedia pri stole 2 minúty a potom 

prejdú k ďalšiemu stolu, aby sa stretli s novým potenciálnym 

priateľom/priateľkou. Zámerom nie je organizovať večere v školách. Ide 

o to, že aby sa čo najlepšie podporilo vzdelávanie žiakov, je dôležité,

aby rodičia vedeli navzájom dobre komunikovať o témach, ako sú 

konflikty, spoločné narodeniny, dohody týkajúce sa času stráveného 

pred obrazovkou, pravidlá proti šikane a podobne. Takéto ťažké 

konverzácie a rozhodnutia sa dajú ľahšie zvládnuť, ak sa rodičia vedia 

spolu zabaviť. 

Takáto akcia uľahčí rodičom spoluprácu a nepríjemné rozhodnutia. Žiaci 

zároveň zažijú „priaznivé vibrácie“, ktoré sa na nich následne priaznivo 

prejavia. Mnoho rodín sa spriatelí a potom sa stretávajú aj v súkromí. 

Žiakom to príde sympatické a skutočne milé a tiež to obmedzí šikanovanie 

a posilní empatiu. 

Excel a veľa pozitívnych vibrácií. 

Organizátori po konzultácii s rodičmi na prvom rodičovskom stretnutí 

rozhodnú, že buď na akciu každý prispeje jedlom a nápojmi, alebo sa jedlo 

objedná a nechá doviezť dodávateľským spôsobom. 

Vo väčšine tried v Dánsku zaplatia rodičia sumu 200-300 DKK na osobu, 

ktorou pokryjú všetky náklady súvisiace s touto akciou. 

Obidve alternatívy fungujú dobre, takže závisí od energie a možností. Ak sa 

z akcie zvýšia peniaze, putujú triednemu učiteľovi žiakov, ktorý potom môže 

kúpiť nové zásoby alebo vziať triedu do divadla. 

Inštruktor povie: 

Stretnete sa tak s mnohými rodičmi na dvoch príjemných večerách, ktoré 

trvajú asi po 2 hodiny (v dohodnutom čase). Nakoniec sa všetci rodičia 

stretnú na jednom mieste pri dezerte, vínku a zabavia sa, porozprávajú 

až do sýtosti. 

marek
Čiara
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Toto podujatie pre rodičov triedy organizuje spoločne 4-5 zástupcov 

rodičov, koná sa v niektorú dohodnutú sobotu počas školského roka (je to 

podujatie, ktoré sa každoročne opakuje). Pred oboznámením s plánovaným 

večerom sa niekoľko rodičov (zo 10 rodín v závislosti od počtu žiakov 

v triede) dobrovoľne prihlási a usporiada večeru. Toto podujatie je bez 

účasti žiakov. 

Rodičia sú rozdelení do 5-6 skupín (oddelení od partnerov). Tieto 

skupiny sa potom stretnú v tých 5-6 domoch/bytoch a dajú si prvé jedlo. 

Na prvom mieste majú 2 hodiny a hostitelia si večeru zariadia po svojom. 

Niektorí sa postupne pred jedlom dookola predstavia, ak je to po prvý 

krát, čo sa v súkromí stretli. 

 Niektorí sú kreatívnejší a zahrajú si pred jedlom zábavné hry. 

Skupiny sa potom pomiešajú podľa plánu, ktorý všetci rodičia dostali ešte 

pred večierkom. Takže sa vytvorí 5-6 nových skupín, ktoré potom 

spoločne jedia hlavný chod na inom mieste. Na túto druhú časť majú 

vyhradené 2 1/2 hodiny. 

Okolo 23. hodiny sa všetci rodičia zídu na treťom mieste, kde si dajú 

dezert, zatancujú si, porozprávajú sa a zabavia sa do skorých ranných 

hodín alebo tak dlho, ako sa im chce. 

Spoločné chvíle zábavy a smiechu spájajú a vznikajú tak priateľstvá, 

z ktorých majú potom žiaci úžitok. 

Zavolať potom rodičom spolužiaka a povedať im, že ich dieťa niekoho 

obťažuje alebo úmyselne vytáča, je pre rodičov mimoriadne 

nepríjemné. Rodičia sa však tejto zodpovednosti nemôžu vzdať 

a nechávať všetko na učiteľoch. Preto musia svojim deťom ukázať príklad, 

že takýmto situáciám sa musia naučiť čeliť. Rodičia spolužiaka musia 

o incidente vedieť, aby sa mohli so svojim dieťaťom porozprávať o tom,

čo sa stalo. Je tiež dôležité mať vždy na pamäti, že každý príbeh má dve 

strany. 
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V takých prípadoch je pre rodičov dobré, keď vedia, komu volajú. Je to 

rodina, ktorú poznajú? Je to rodina, ktorá nebude veľmi prístupná 

a spolupracujúca? Je to rodina, ktorá je z nejakého dôvodu v kríze? Zároveň 

je oveľa jednoduchšie začať takýto rozhovor spomienkou na večeru, kde 

sa rozhodne bolo na čom zasmiať. Rozviaže to nepríjemnú konverzáciu 

a uľahčí to nájsť perfektný spôsob vyriešenia konfliktu žiakov. 
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