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1. MOTIVÁCIA  

Žiaci sa zamýšľali nad tým, čo je to motivácia a nazerali na tému z rôznych 

pohľadov. Ako sa prejavuje konkrétne motivácia? Ako môže niekto druhý 

motivovať iného človeka? Čo motivuje žiaka, aby sa učil? Odkiaľ sa berie 

motivácia?  

Výber ukážok: 

 

 

Báseň – Motivácia 

 

Porozprávame sa o motivácii, 

možno aj o kreácii. 

Čo to tá motivácia vlastne je? 

K čomu ju potrebujeme? 

 

Na to mám pár odpovedí, 

a na opis to dobre sedí. 

Motiváciu by mali mať všetci, 

pomôže nám uskutočniť rôzne veci. 

 

Motivácia nám pomôže, 

lebo ona všetky veci premôže, 

aby sme sa nebáli, 

a naše vytúžené sny dosiahli.  

 

Motivácia je ako odhodlanie, 

no môžeme pri nej zažiť aj sklamanie. 

Ale vážne nám pomôže, 

lebo na konci nám správnu cestu ukáže. 
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Motivácia 

 
Zazvonilo, ja som odovzdala test a vypochodovala z triedy ku skrinkám, kde ma už čakala Nika. 

Moja najlepšia kamarátka. Mávala mi pred tvárou nejakým papierom. Zastavila som jej ruku 

a popritom si šomrala popod nos nech prestane. Vtlačila mi do rúk papier s názvom – Stredná 

športová škola basketbalu -    „Pozri, tá škola je mega. Učia sa hrať basketbal a majú zápasy 

a chodia na sústredenia a...“  vybafla na mňa, ale ja som jej skočila do reči.  „Ty vieš hrať 

basketbal ? Lebo ja nie, pokiaľ si pamätám“  „Veď sa naučíme...ja viem, že keď tam prídeme 

tak tie baby budú oveľa silnejšie a skúsenejšie,  ale mohli by sme chodiť trénovať samé. Čakám 

ťa o pol tretej na ihrisku.“ Dopovedala a už jej nebolo. Ja som tam stála ešte stále zaskočená 

a môj vnútorný hlas mi pripomína,  že sa musím doma ísť učiť.  

Prišla som domov, hodila tašku na posteľ a dala do nej učebnice na zajtra. Vzala do rúk 

geografiu a pol hodinu sa venovala jej. Bolo pred pol treťou keď som si spomenula na Niku. 

Zobrala som mobil, nejaké peniaze pre istotu, kľúče a vyrazila z ňou na ihrisko. Došla som tam 

celá zadychčaná a pohľad mi zabehol na skupinu dievčat čo hrali basketbal proti sebe. Boli 

naozaj dobré. Prišiel k nim nejaký chlap a začal niečo vysvetľovať. Cúvla som a chrbtom 

narazila do Niki.  „ja som ti hovorila, že je to mega. Viem že je to až stredná ale dnes je prvý 

tréning. Len na skúšku.“ Nad prvou časťou vety som sa zapýrila lebo mala pravdu. Je to mega. 

Prišli sme k nim a pridali sa aj keď sme boli nešikovné. 

Prešiel deň, týždeň, dva týždne a potom dokonca aj mesiac. Chodili sme poctivo na tréningy 

a zlepšovali sa. Z tímu sme si vytvorili partiu kamarátok. Smiali sa, učili sa aj do školy kde sa 

nám veľmi zlepšili známky lebo sme sa na tú školu chceli veľmi dostať... tomu sa podľa mňa 

hovorí tvrdá práca. Z môjho nudného života sa začal tvoriť krásny pravdivý príbeh plný radosti, 

kamarátov a úspechu. Na hodine slovenčiny som dávala pozor snažila s ešte o čosi viac a naozaj 

prišli dobré známky. Síce som nikdy nič osobné nestíhala ale aj tak by som svoj život za nič iné 

na svete nevymenila. Preto ďakujem mojej najlepšej kamarátke za to, že tu pre mňa vždy je 

a dostala ma tam kde som teraz. 

Predsa len už nie som dieťa, som žiačka, dcéra, kamarátka, človek a basketbalistka. 
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Motivácia 

 

Motivácia pre mňa znamená cielenú činnosť, postup alebo aktivitu, na dosiahnutie nejakého 

cieľa. 

Každý môže sám seba motivovať, stačí sa zamerať na cieľ, ktorý si určím a vyjasním si 

možnosti pre jeho dosiahnutie. Môžem si urobiť plán, ktorý zahrnie jednotlivé kroky, môžem 

si dať najprv menšie úlohy a postupne idem k väčším, viem sa poradiť napr. s rodičmi, alebo 

niekým iným, ako najlepšie dosiahnuť cieľ, je aj veľa článkov, kníh, televíznych diskusií. 

Ľudí motivovať je dobré preto, aby podávali lepší výkon v škole, v práci, pre spoločnosť. 

Lepším výkonom sa zvýši aj sebavedomie, sebadôvera a sebahodnotenie človeka, taktiež je 

s jeho prácou spokojný učiteľ alebo šéf. 

Na každého človeka platí pri motivácii niečo iné, ale každý máme radi pochvalu a milé slovo. 

Keď už vopred niekomu povieme: „Ty to zvládneš, ty na to máš, si šikovný.“ hneď sa ten človek 

lepšie cíti a má pocit, že danú aktivitu ľahko zvládne. Mnohých motivuje aj možnosť odmeny, 

napr. dobrá známka, odmena v podobe darčeka, pochvala, dobrý pocit. 

Motivácia pomáha, keď sa nám nechce alebo sa vyhýbame urobiť nejakú činnosť, nie je to pre 

nás dôležité a pod. Vtedy, keď nás niekto motivuje, alebo sa sami motivujeme, vieme podať 

dobrý výsledok a je to prospešné  pre viaceré strany.  

Čo nás motivuje: - zameranie sa na výsledok, dobrá známka alebo finančná odmena, pochvala 

od rodiča, učiteľa, kamaráta, v práci od šéfa, posilnenie sebadôvery a dobrý pocit zo seba. 

V škole ma motivujú dobré známky. Zatiaľ som mal na vysvedčení vždy len samé jednotky 

a chcem, aby to tak zostalo. Tiež ma motivuje pochvala od rodičov a starých rodičov, že sú na 

mňa hrdí a tešia sa, že sa mi v škole darí. Ak by som mal zlé výsledky v škole, bola by aj doma 

zlá atmosféra a to nikto nechceme. Ja sa však aj učiť chcem, lebo viem, že je to dôležité pre 

moju budúcnosť. Nie vždy sa mi však chce a som aj trochu lenivý. Ja mám rád v škole všetky 

predmety a výsledky z nich ma ešte viac motivujú. Po škole si chcem aj oddýchnuť a ísť von. 

Motivujem sa tým, že si predstavím, že už mám nejakú úlohu alebo projekt urobený a že mám 

z toho dobrú známku. 

Spolužiaci by sa mohli v škole motivovať navzájom, aby si pomáhali, povzbudzovali 

a podporovali sa. Taktiež sú dôležití dobrí učitelia, aby dokázali vytiahnuť zo žiaka to najlepšie. 

Je dôležité byť aj odpočinutý, mať dobrú stravu, otvorené okno pre kyslík a dobrú náladu. 

 

 

 

Podstatné mená – zelenou farbou označené 

Slovesá – červenou farbou označené 
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Malá jesenná básnička: 

 

Keď vietor vonku silno duje 

Von ma to ísť motivuje 

Miesto lastovičiek vrany na poli 

Rozdelím si s niekým hrušku napoly 

A tie otravné komáre 

Už ma neštípu do tváre 

Rád behám vonku, lebo chcem byť fit 

V slúchadlách pustím si najnovší hit 

Pozerám na opadané listy 

Je tu ďalšia jeseň, som si istý 

A keď padnú prvé gaštany 

Radšej pod perinu ako pod stany. 
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2. EMPATIA 

Žiaci sa zamýšľali nad empatiou z rôznych pohľadov a zisťovali,  čo je to 

empatia. Ako sa prejavuje empatia? Dá sa empatia naučiť? Odkiaľ sa berie 

empatia? Zažil si niekedy empatiu/neempatiu? Popíš konkrétne príklady. 

Výber ukážok: 

 

Empatia je takzvané v cítenie sa do iného človeka, zvieraťa. Sú to ľudia, ktorí sa vedia vcítiť 

do nijakého živého stvorenia. Prejavuje sa, tak že človek cíti to čo ty a rozumie tomu, čo chce 

ten druhý povedať. Čiže sa snaží vám pomôcť s vašou fantáziou a zväčšovať vašu fantáziu. 

Nemusí to súvisieť len s fantáziou, môže to súvisieť aj s inými citmi. Najviac sa prejavuje, keď 

človek je smutný a iný sa ho snaží rozveseliť. Empatia sa berie hlavne od blízkych ľudí. 

Rôznymi emóciami a správaním sa k vám. V cítenie sa do druhého môže mať ktokoľvek. Je 

však možné, že niektorí nemajú také šťastie a nemajú nikoho, kto by sa k nim správal 

empaticky.  Empatia je dôležitá, keď má človek v živote ťažké obdobie a má iného blízkeho, 

ktorý ho vie podporovať. Keby neexistovala empatia, kto vie ako by to dopadlo. Mohlo by sa 

stať, že by bol každý proti sebe. Alebo ako vo vojnách pred 100 rokmi, žiadne city a úcta k 

iným ľudom. Všade bolo iba zlo. Podľa mňa sa Empatia nedá naučiť. Pretože sa to nedá prečítať 

v knihe ako sa vcítim do iného človeka. Dá sa však budovať s ľuďmi, ktorých poznáme. Sú 

však aj situácie, kedy aj s cudzími sa to dá i nedá.  Stalo sa mi, že bol niekto neempatický ku 

mne. Bolo to dávno. Bol to bezdomovec, ktorý mal túžbu si kúpiť ďalší alkohol. Lenže nemal 

peniaze, tak si odo mňa pýtal. Tak som od neho šla rýchlo preč, počula som ako ide za mnou. 

Kričal na mňa, že som blbá a bol by rád, keby ma už nevidel. Bolo to hnusné od neho. Tajne 

som dúfala, aby sa už mojom živote nezjavil. Od toho momentu som cítila zlo k bezdomovcom. 

Raz som však jednému pomohla a porozprávali sa aj. Boli sme k sebe empatický, a taký by sme 

mali byť všetci. Chápem, že to nie je jednoduché, ale je to krajšie, keď človek rozumie tomu 

druhému. Malo by to tak byť aj v škole, že sme si nápomocný jeden-druhému. A nie, že keď 

niečo náhodou nespravíme dobre začnú sa nám ostatný hneď smiať. Radšej by sme sa mali 

viacej podporovať a prejavovať k sebe úctu. Keby sme sa správali k sebe viac s pochopením, 

určite by bolo všetko jednoduchšie. Empatia je pre život dôležitá, keby sme ju nemali boli by 

sme bezcitný. Teda bez žiadneho citu, neboli by sme ani šťastný. Najjednoduchšie je keď si 

najskôr predstavíme, ako by sa to páčilo nám. A podľa toho sa správali. Určite by sme boli 

empatickejší. 
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Empatia 

 

Čo je to empatia?  

Empatia je schopnosť vycítiť potreby druhých napríklad: Keď je niekto smutný 

a potrebuje spoločnosť. 

Môže mať každý empatiu? Áno môže ale v inej podobe.  

Dá sa odmerať/pozorovať empatia u ľudí? U zvierat? Áno, empatia sa dá 

pozorovať u ľudí, ale aj u zvierat.  

Prejavuje sa u všetkých ľudí empatia? Nie, nemusí sa u niektorých ľudí 

prejavovať empatia.  

Kedy si v škole zažil empatiu? Vtedy, keď som mal zlú náladu. 

Bol niekedy niekto k tebe neempatický? Áno bol. 

Sú žiaci empatickí voči učiteľovi? Niekedy áno niekedy nie. 

Sú učitelia empatickí voči žiakom? Áno sú. 

Videl si/zažil si niekedy v škole/medzi ľuďmi neempatiu/empatiu? Áno videl 

som u ľudí z našej školy empatiu.  
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Prípady, kedy neboli ľudia vôbec empatickí 

 

Druhá svetová vojna V Pacifiku:  

Začala sa 7. decembra 1941 útokom japonského letectva na Americkú vojenskú 

základňu Pearl Harbour kvôli nerastným surovinám. Američania potrebovali 

neustále napĺňať nádrže svojich vojenských lodí, preto tam udržovali veľké 

zásoby týchto surovín. Počet obetí bol okolo 2000 mŕtvych, 200 nezvestných 

a 300 zranených. A tým sa začala 2.svetová vojna pre Ameriku. To, že Amerika 

sa zapojila do 2. svetovej vojny potvrdila tým, že vypustili 300 km od Japonska 

bombardéri, ktoré neskôr zaútočili na japonské hlavné mesto Tokio.  

Bitka o Singapur: začala sa 8. decembra a skončila medzi 8. až 15. februárom 

1941  

Bitka o Korálové more: začala 4. mája a skončila 8. mája 1942 

Bitka o Midway : začala 4. Júna a skončila 7. júna 1942 

Bitka o Guadalcanal: začala sa 7. augusta 1942 a skončila 9. februára 1943 

Bitka pri ostrove Savo: začala sa 8. augusta v noci a skončila 9. augusta 1942 

Bitka pri Tassafaronge: začala sa aj skončila 30. novembra 1942 

Bitka pri Rennellovom ostrove:   začala sa 29. januára a skončila 30. januára 1943 

Bitka o Tarawanu: začala 20. novembra a skončila 23. novembra 1943 

Bitka pri Leyte: začala sa 23. októbra a skončila 26. októbra 1944 

Bitka o Iwó-džimu. začala sa 19. februára a skončila 26. marca 1945 

Bitka o Okivanu: začala sa 1. apríla a skončila 22. júna 1945 

Straty na obidvoch stranách boli kruté, Američania hlásili vyše 4 000 000 milióny 

vojakov mŕtvych a vyše  26 000 000 miliónov civilistov mŕtvych.  Japonsko 

hlásilo vyše2 500 000 mŕtvych vojakov a 1 000 000 mŕtvych civilistov.  

Väčšina bojov na svete bola kvôli získavaniu územia a nerastných surovín na 

rozvoj krajiny. Vládcovia krajín nebrali ohľad na obyčajných ľudí, ktorí vo 

vojnách bojovali. 
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3. ŠŤASTIE 

Žiaci sa zamýšľali nad šťastím a skúmali, čo je to šťastie. Ako sa konkrétne 

prejavuje šťastie? Môže niekto druhý vyvolať v inom človeku pocit šťastia? 

Kedy je človek šťastný? Kde sa človek cíti šťastne? Popíš konkrétne príklady 

šťastia/nešťastia. 

Výber ukážok: 

 

 

Čo je to šťastie? Kde hľadať šťastie? Má šťastie každý? Je šťastie neobmedzené? Zažil 

šťastie už každý? Má šťastie hmotnú podobu? Pomáha nám niečo k šťastiu? Sú všetci 

ľudia šťastní? Vieme šťastie odmerať? Prežívame šťastie každý deň?  

 
Od začiatku školského roka som začala chodiť na basketbal. V prvý týždeň, ktorý som tam mala 

ísť, som ochorela. Celý týždeň som bola doma, pila čaje a snažila sa, aby som sa čo najskôr 

uzdravila. Moja najlepšia kamarátka tam chodila od prvého tréningu a mne bolo ľúto, že si tam 

našla kamarátky a že keď tam prídem nebudem vedieť veci, ktoré sa oni za ten týždeň naučili. 

Keď som sa uzdravila, dohodli sme sa s kamarátkou, že nás jej tatino odvezie na tréning. V ten 

deň som sa strašne bála a snažila sa ten čas čo najviac oddialiť. Prišla som pod jej dom a jej 

tatino nás odviezol na tréning. Už počas cesty jej volala jedna baba odtiaľ, že tam nie je ani 

tréner, ani ostatné baby, ktoré tam chodia dlhšie a sú tam, len tie ktoré sú nové. Došli sme tam 

a pobrali sa do školy, kde mal byť basketbalový tréning. Došli sme tam a baby nám vysvetlili, 

že tam nikto neprišiel a väčšinou tam o takom čase je plno dievčat. Šli sme sa pozrieť do šatne 

a zistili, že je zamknutá. Pobrali sme sa von zo školy a popozerať sa po okolí. Mysleli sme si, 

že možno je tréning niekde inde. Cestou som sa dala do reči s jednou babou. Predstavili sme sa  

a zistila som, že je tam len druhý tréning. Vraj okrem basketbalu chodí aj na gymnastiku a zistili 

sme, že máme veľa spoločného. Spolu sme sa všetky zoznámili a dali sa do reči. Po dlhšej dobe 

si jedna z nás spomenula, že má číslo na jednu babu a zavolala jej. Zistili sme, že tréning nie 

je. Domov sa nám však ísť nechcelo a tak sme si posadali na zem a keďže bolo teplo a svetlo 

dohodli sme sa, že tam ostaneme. Celkovo nás tam bolo päť a začali sme si vymieňať čísla, aby 

sme si vedeli písať, keby nebol tréning a rovno sme si založili aj spoločnú skupinu. Vymysleli 

sme si prezývky a rozhodli sme sa, že si zahráme fľašu. Začali sme sa hrať a dávali si rôzne 

otázky a úlohy, aby sme sa spoznali. Po dlhšej chvíli sme sa rozhodli spraviť si zopár fotiek. 

Bolo ich viac ako zopár, veľmi sme sa na tom zasmiali. Pomaly sme sa rozlúčili a pobrali sa 

každý svojou cestou. S kamarátkou sme si šli ešte zahádzať na kôš a celý večer sme si písali. 

Okrem toho som si začala písať s tou babou a veľmi sme sa skamarátili. Na druhý deň sme mali 

tréning a tentoraz už bol ozajstný. Všetky sme sa pobrali do šatne a zašli sme až na záchody. 

Tam sme sa prezliekli a začali trénovať. Tréning bol super a okrem báb, s ktorými som sa bavila 

deň predtým ,som spoznala mnoho ďalších nových báb. Večer keď sme si stále písali a zistila 

som, že sú to fakt super baby a mám ich veľmi rada. Večer som v posteli rozmýšľala, čo všetko 

som za tieto dva dni zažila. Určite patria k jedným z mojich najšťastnejších dní, lebo od tej 

doby, odkedy ich poznám je môj život omnoho viac šťastnejší. Sú dni, kedy sme šťastnejší 

a dni, kedy máme pocit, že nás šťastie trochu opustilo. Šťastie môžeme buď nechať ísť, alebo 

si ho chytiť. Je len na nás, ako sa rozhodneme. Dôležité je, aby sme nezabudli, že šťastie je 

v každom z nás. A hlavne máme pri sebe niekoho, kto je pre nás najväčšie šťastie. 
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Šťastie 

 

 

Šťastie  je slovo s dvoma významami. 

Keď poviem vetu: Adam má šťastie. 

Neviete, čo pod tým myslím. Môže to 

byť šťastie ako výhra v lotérii, alebo 

šťastie byť s kamarátmi. Angličtina 

má na to 2 slová Luck a Happiness. 

Teraz poviem príklady šťastia. 

Šťastie ako radosť (happiness) a 

šťastie ako náhoda (luck). 

Každý už zažil radosť vo 

svojom živote. Moja najväčšia radosť 

bola, keď  sme s kamarátmi išli na prespávačku do Bostonského múzea. Nebola to normálna 

prespávačka v rodine kamaráta, avšak prespávali sme v múzeu a boli tam aj naši rodičia. 

Organizovala to naša škola. Do múzea sme prišli po škole o 16. hodine. Čakala tam moja celá 

trieda a všetci 24 sme vedeli a tešili sa aká zábava nás čaká. Keď sme vošli dovnútra, prvé, čo 

sme urobili, sme išli na všetky predstavenia, čo sme mohli. Išli sme na show o bleskoch, do 

kupole vesmíru a hrali sme sa tam do polnoci, až kým nám nevypli svetlo. Spali sme v expozícii 

o ľudskom tele. To neznamená však, že sme skutočne hneď zaspali. Boli sme hore a rozprávali 

sme sa v kúte až pokým sme nezaspali. Tam som bol veľmi šťastný. Mal som dobrý pocit, 

nemal som starosti a bolo to perfektné dobrodružstvo. Veľmi rád si na to spomínam.       

Druhý význam šťastia je náhoda. Jednoducho niečo, čo zvyčajne nemožno ovplyvniť. 

Ani nemusíš mať špeciálne zručnosti. Napríklad výhra v lotérii je úplná náhoda. Ja som ešte 

takú veľkú náhodu nemal. Poznám však niekoho, kto ju mal. Môj pradedo mal veľmi rád šport. 

Každý týždeň aj so svojimi kamarátmi tipoval športové výsledky pre peniaze. Raz, keď to robil, 

moja prababka povedala, že aj ona sa chce zapojiť do súťaže. O futbale nevedela nič moc a 

netipovala že vyhrajú tie najlepšie tímy. Stavila na tie tímy, ktoré reprezentovali mestá, ktoré 

ona mala rada. Pradedo sa na tom veľmi smial a zabával, pretože tie jej tipy sa skoro nemohli 

stať. Napriek pradedovým očakávaniam prišla za nejaký čas pošta a v nej bolo napísané, že 

prababka vyhrala prvú cenu. Za peniaze, ktoré vyhrala, si kúpila klavír. Má ho dodnes. To je 

príklad šťastia - náhody.  
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Šťastie 

Šťastie.. čo to je? 

Kto ho potrebuje? 

Na to sa nedá presne odpovedať, 

no môžeme nad tým uvažovať. 

 

Šťastie by mal prežiť každý z vás, 

pretože prebudí silu pokojnosti v nás. 

Ja som zažila šťastie, 

s vďačnosťou stále rastie. 

 

Keď je niekto šťastný, 

je voľný a bezstarostný. 

Užíva si okamžiky života, 

opúšťa kút nevľúdneho sveta. 

 

Šťastie môže človek stratiť, 

no môže ho naspäť vrátiť. 

Je to však ťažšie, 

lebo do nešťastia sa spadne ľahšie. 

 

Nešťastie je smutné, 

no nie je jeho prežívanie nutné. 

Môžeme mu predísť, 

a opäť k šťastiu prísť. 

 

Preto robme veci, ktoré nás robia šťastnými, 

aby sme nemuseli ísť cestami komplikovanými. 

Lebo to je správne rozhodnutie, 

tým si uľahčíme ľudské bytie.  
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4. ÚCTA A REŠPEKT 

Žiaci sa zamýšľali nad tým, čo je to úcta a rešpekt. Ako sa konkrétne 

prejavuje úcta? V akých konkrétnych situáciách sa prejavuje úcta 

a rešpekt? Čo konkrétne musí  mať alebo robiť človek, aby ho druhí mali 

v úcte a rešpektovali ho? Prečo niektorí ľudia nerešpektujú pravidlá a iných  

ľudí? 

Výber ukážok: 

 

 

Príbeh na tému rešpekt a úcta 

Bolo raz jedno mestečko a v ňom žila dievčina menom Sofia. Nebola to princezná, nežila na 

zámku a nebola ani predurčená k vládnutiu. Bolo to len obyčajné dievča, ktoré vlastnilo malú 

pekáreň uprostred dedinky.  

Aj napriek tomu dúfala, že raz stretne svojho rozprávkového princa. O dokonalom princovi 

snívala odkedy bola celkom malá. A tak dlho čakala, každý deň chodila do pekárne a dúfala,  

že to je ten deň, kedy ju vyslobodí láska.  

Avšak, žiadneho princa sa nedočkala. Namiesto toho každý deň stretávala muža, ktorý jej skôr 

pripomínal otravného žabiaka. Ten záhadný cudzinec jedného dňa prišiel do pekárne, stratil sa 

medzi regálmi a dlho sa neukázal. Až o niekoľko minút sa vrátil bez tovaru a podišiel 

k pokladni.  

„Kúpili ste si niečo?“ opýtala sa Sofia a zodvihla obočie, keď zbadala, že v rukách nič nedrží. 

„Nie, nekúpil,“ priznal záhadný muž. 

Sofia sa zamračila. „Takže si chcete niečo vybrať zo zadného regálu?“ položila ďalšiu otázku 

a ukázala na vysoký regál, ktorý stál za pokladňou. 

Muž pokrútil hlavou: „Nie, nie. Ďakujem, ale nie.“ 

A odvtedy sa to opakovalo stále dookola. Muž prichádzal a odchádzal, nikdy nič nekúpil. 

Opakovalo sa to tak každý deň, takmer celé dva mesiace. 

Po čase si Sofia na muža zvykla. Najprv sa na neho snažila byť milá. Predsa aj v rozprávkach 

sa zo zeleného žabiaka vykľul krásny princ a ona dúfala, že to tak bude aj teraz. Avšak, nič sa 

nezmenilo, preto sa ani Sofia nesnažila zmeniť. Nebola na muža práve príjemná – mračila sa, 

vždy keď prešiel okolo a na všetko, čo jej povedal len niečo nepríjemne odsekla. 

Raz, keď sa Sofia prezliekla zo zástery do plášťa, lebo mala po službe a chystala sa domov, 

opäť do obchodu vstúpil ten záhadný muž. 

„Už zase,“ pomyslela si a chystala sa odísť. 

„Tak moment,“ zastavila sa pri dverách, „budem ho sledovať, aby som zistila, čo tu každý deň 

robí. Čo ak kradne!“ 

A tak sa pomaly začala zakrádať medzi regálmi. Vždy, keď sa za ňu začali ľudia obzerať, tvárila 

sa, že rozmýšľa, ktorý chlieb je dobrý na toasty alebo či si naozaj kúpiť iba dve čokoládové 

taštičky. 
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Nakoniec našla muža pri regáli s tortami. Sledoval pani, ktorá sa naťahovala za čokoládovou 

tortou, ale akokoľvek sa snažila, nedočiahla na ňu. Pán k nej pristúpil a sladkosť jej podal. Pani 

sa mu poďakovala a odišla. 

To Sofiu prekvapilo. Nečakala, že by to spravil. Ale aj tak v hlave trvala na tom, že je to len 

náhoda a ďalej ho sledovala. 

Potom muž prešiel o pár regálov ďalej. Tam vedľa seba stáli dve malé deti, obidve nahlas 

plakali. Muž k nim podišiel a potichu sa s nimi zhováral. 

„Čo sa stalo?“ pýtal sa. 

„Stratila som peniažky,“ vzlykalo blonďavé dievčatko, „a teraz nemôžem kúpiť bagety. Ocko 

sa bude veľmi hnevať.“ 

Muž sa na ňu usmial a z peňaženky vytiahol niekoľko mincí. Podal ich dievčaťu, ktoré 

okamžite prestalo plakať. S úsmevom na tvári sa rozbehla k polici s bagetami rôznych druhov. 

Muž podišiel k malému chlapcovi: „A čo ty?“ 

„Stratil sa mi Alík. Je to môj psík. Keď som prišiel nakúpiť muffiny, rozbehol sa a ja som ho 

odvtedy nevidel,“ plakal nahlas. 

Muž ho pohladil po vlasoch a povedal: „Neboj, my ho spolu nájdeme.“ 

Spolu kúpili psie granule, ktoré sa v obchode tiež predávali a o chvíľu k nim Alík pribehol. 

„Ďakujem Vám pane. Ste moc milý,“ hovoril chlapec a objímal svojho psíka. 

Sofia o tom začala premýšľať, keď muž pristúpil ku ďalšiemu dievčaťu a poradil mu, kde nájde 

škoricové trubičky. Možno nebol taký zlý. Len pomáhal ľuďom v obchode. Zrazu voči nemu 

pocítila rešpekt. Nemohla uveriť, že bola taká hlúpa a stále na neho bola zlá. 

Na druhý deň, akoby ju vymenili. Muž pristúpil k pokladni so smutným výrazom, nechcel Sofiu 

znova nahnevať. Lenže ona sa na neho usmiala. 

„Dobrý deň pane, kúpili ste si dnes niečo?“ spýtala sa. 

Muž prekvapene odvetil: „Nie, opäť nič.“ 

Sofia sa zamyslela. Vytiahla jahodový zapletaný rožtek, zabalila ho do papierovej taštičky 

a podala ju mužovi.  

„Vyskúšajte. Možno si zajtra kúpite aj niečo iné,“ usmiala sa. 

Odvtedy sa Sofia k mužovi správala pekne. Po čase sa z nich stali veľmi dobrí kamaráti. Sofia 

bola veľmi šťastná. Pretože zo žabiaka sa predsa len vykľul pravý princ. Aj naďalej k nemu 

mala rešpekt a on ho mal k nej. Pretože rešpekt je potrebný v škole, v práci aj v láske. Tiež sa 

však naučila, že sa nezíska len z postavenia či veku. Človek ho získava na základe svojich 

činov. 

Sofia už nikdy nemala predsudky, lebo pochopila, že ľudia vôbec nemusia byť takí, ako sa na 

prvý pohľad zdajú.  
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Úcta a rešpekt 

         Všetci túžime po úcte. Táto vnútorná túžba, aby nás mali ľudia v úcte nám 

ukazuje, aký potenciál máme vo zvýšení vlastnej sebaúcty.  

       To čo mnohí vo vzťahu k iným považujeme za prirodzené, oveľa menej uplatňujeme  

sami k sebe. V podstate úcta, rešpekt znamená, že človek nepoškodí iného človeka fyzicky, 

ani psychicky, ale  bude  mu nápomocný. Rešpekt a úcta umožňujú ľuďom vytvárať 

spoločenstvo a tvoria základ presvedčenia, že je možná spravodlivosť, sloboda a právo. 

Myslím si, že človek musí mať v úcte v prvom rade seba samého. Úcta k sebe je schopnosť 

človeka vyrovnať sa s problémami života, schopnosť prežívať šťastie, dôverovať si, robiť 

rozhodovania s úctou a rešpektom. Keď sa zo správania ľudí stráca rešpekt, tak sa 

zároveň stráca niečo podstatne ľudské. Potvrdzujú to nielen strašné vojnové udalosti, ale 

aj dehumanizácia, s ktorou sa stretávame aj v čase mieru.  Často vidíme, ako ľudia 

strácajú rešpekt k svetu ako k domovu, ale aj vzájomný rešpekt. Rodina, s ohľadom na 

druhých, ako prvá vytvára potrebnú vzťahovú a sociálnu sieť. Každá snaha o posilnenie 

úcty a rešpektu v rodine a k rodine, má veľký význam a zmysel. Keby sme mali odpovedať 

na otázku, kedy treba začať s výchovou k úcte a rešpektu, odpoveď by znela :,, Čím skôr, 

tým lepšie.´´ Úlohou rodiča je usmerniť dieťa a ukázať mu, čo sa pokladá za dobré a čo 

za zlé. Rešpekt k autorite, si dieťa vo veľkej miere osvojuje zo správania svojich rodičov. 

Rodičia ako prví musia dávať pozor na slová, ktoré vyjdú z ich úst, na tón reči a postoje, 

ktoré  v rodine i navonok prezentujú. Dieťa sa vždy pozerá na rodičov, či sú láskaví, 

zdvorilí a či prejavujú úctu a rešpekt. Je to celoživotná záležitosť. Vyžaduje si to veľa 

láskavej vynaliezavosti, aby rešpekt a úcta sa stali hrou, aby sa deti naučili deliť sa o veci 

s druhými, pretvárať i vytvárať, robiť kompromisy, povzbudzovať druhých a používať 

,,čarovné,, slovíčka prosím a ďakujem. Aj dobré vzťahy medzi učiteľom a žiakom ,by 

mali byť založené na vzájomnom rešpekte. Žiak by si mal vážiť učiteľa pre jeho učiteľské 

schopnosti, osobné kvality, vedomosti a profesionalitu. Učiteľ si zase ctí individualitu 

každého žiaka a váži si jeho snahu. Kde niet rešpektu a úcty, tam prichádza hnev,  

agresivita, žiarlivosť, závisť, pohŕdanie, ignorancia,  arogancia a strach. Kde nie je 

rešpekt a úcta, tam dochádza k narušeniu vzťahov, ktoré človeku znemožňujú žiť šťastný, 

pokojný, zdravý život v hojnosti, dostatku radosti a šťastí. 

       Vychovávať k rešpektu a úcte znamená niečo viac, ako len vyžadovať dodržiavanie 

predpisov. Je to dar vzájomného hľadania spôsobu, ako byť spolu, byť s ostatnými, s 

celým svetom. 
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5. ŠIKANOVANIE 

Žiaci sa zamýšľali nad tým, čo je to šikanovanie. Ako konkrétne sa prejavuje šikanovanie? 

Je šikanovanie viditeľné voľným okom? Prečo niektorí ľudia potrebujú druhých 

šikanovať? Ako sa cíti človek, keď ho niekto šikanuje? Môže si človek sám za to, keď ho 

niekto šikanuje? Aký je to človek, ktorý šikanuje druhých? 

Výber ukážok: 

 

Sprevádzam Vás mojím dňom - Som nespratník Šimon 

 

Budík zvoní, vypínam svoj telefón, 

hľadím bezducho na biely plafón, 

opúšťam teplý, vyhriaty paplón. 

Oblečiem sa, umyjem - zas vyzerám jak ufón. 

Najem sa, šlohnem ségre čaj, “Fúúj, zase si tam dala citrón.” 

Na wécku sadnem na trón a spravím rýchlo každodenný úkon. 

 

 

V terárku mi od hladu umiera pytón, 

v kúte sedí môj papylón, pýta sa von - odvlečiem ho teda na balkón, 

nech si tam označkuje svoj rajón. 

 

 

Starká sa so mnou milo lúči, do vrecka mi bonbón strčí, 

ja len “Čuuuus babiiii”, nasadím na ňu „sladký“ tón. 

Odchádzam z domu von, 

ona za mnou ešte volá „Ach ty jeden neohrabaný slon!“ 

 

 

Míňam futbalový štadión, 

okolo prefrčal hlučný kamión. 

Prešiel som už aj poisťovňu UNION 

a ségrin obľúbený AVION. 

 

 

Bežím ako odtrhnutý vagón,  

veď v škole už dávno zazvonil zvon, 

môj výkon je hoden aj na maratón. 

 

 

Vkĺznem do triedy ako špión, 

spolužiaci ma však natrú – „Došiel triedny patrón...“ 

Neunúvam sa učiteľke povedať ani „Meškám, pardón.“ 

 

 

V prvej lavici sedí malý Ramon. 
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Nemôže už robiť triatlon, 

minule som ho dokopal a spravil mu výron. 

 

Na biológii srandy robím, 

vymýšľam každému zviera, čo sa k nemu hodí: 

Alica je tučná ako bizón, 

Rado škaredý jak škorpión, 

Zuza je dnes farebná ako chameleón, 

Vlado už dávno nenavštívil kadernícky salón,  

zarastený je ako muflón. 

 

 

Na hudobnej učiteľka tvorí orchester,  

na inšpekciu má prísť zo školstva minister. 

 

Peťo trúbi na heligón, 

Juro udiera na xylofón, 

Miša naťahuje akordeón  

a Jana sa snaží hrať na saxofón. 

Čumím na nich ako mimoň, 

„Falošní ste!“, rehocem sa ako kôň. 

„No poď a ukáž sa ty šampión“, 

strčila mi do ruky mikrofón, 

no zo mňa nevyliezol žiadny tón. 

 

 

Na fyzike odpovedal som, 

„Tak Šimon, popíš mi anión a katión...“ 

„A čo som ja nejaký Isac Newton?“  

No poviem vám, bola to odpoveď za “milión”. 

 

 

Vyučovaniu je koniec, na obed už čaká detí kopec.  

V polievke mi pláva jeden šampiňón, 

Nine som už zas do nej hodil feferón, 

očervenela ako balón. 

Danovi podhodím presolený patizón,  

vždy z toho vyvádza ako pokazený gramofón. 

Porušil som ďalší bontón, 

Erike som zožral melón. 

Zrevala na mňa na celý pavilón, 

„Skľudni už konečne ten svoj hormón!!!!!!!!!!“ 

 

 

  

 

 

 

  Napísal pre Vás Šimon Barón. 
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ŠikanovaNIE 

 

Bol raz jeden Šimon, 

Myslel si že mu patrí trón. 

Hneď ako vyšiel  von, 

Obézneho volal slon. 

Slabšieho citrón nútil zjesť, 

Dokým to už nemohol zniesť. 

Učiteľ si to raz všimol , 

Ale zvon už zazvoniť stihol. 

Po hodine telefón schytil, 

Šimona hneď prichytil. 

Šimon šikanovať prestal, 

aj sa za to potrestal 

 

 

 

 

Ypsilon 
 

Jedného dňa prišiel do školy nový žiak - Ypsilon, 

Jeho jediný známy bol chlapec z ulice – Omikron. 

Ypsilonovou záľubou bol biatlon, 

Podával celkom slušný výkon. 

Spolužiaci sa mu smiali, že je blázon, 

Keď  verí, že z neho raz bude svetoznámy šampión. 

Ostal sám ako Robinson, 

No aj tak stále rád chodil von. 

Neraz ho spolužiaci sotili tak, že padol hlavou na betón, 

Až raz z jeho úst unikol tichý ston... 

O pár dní zazvonil telefón... 

A jemu zazvonil poslednýkrát zvon... 
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Šikana  

Šikana je podľa mňa istá forma vybíjania si hnevu, nervov alebo smútku na niekom inom. Mne 

samej ani keď so nahnevaná mi nepríde práve najlepšie riešenie niekoho šikanovať, väčšinou 

sa však do seba uzavriem a je mi všetko jedno. Nevyrovnať sa zo stresom, hnevom alebo 

smútkom je vo väčšine prípadov vysvetlenie, prečo šikanátori šikanujú iných. Šikanátori chcú 

väčšinou nad svojimi obeťami cítiť pocit prevahy, moci... Pre šikanovanie je typický veľký 

rozdiel síl medzi šikanátorom a obeťou. Šikanované sú väčšinou slabšie osoby či už psychicky 

alebo fyzicky alebo akokoľvek výraznejšie odlišné. 

Prostriedkom šikany môže byť napr. násilie, ponižovanie, urážky, posmievanie ale aj niečo 

menej nápadné ako je ignorovanie, robenie naschvál. Pravidelné šikanovanie môže osobu 

dostať do psychických problémov a v tom horšom prípade aj fyzické problémy. 

 

Typy šikany 

 

Bullying- šikana medzi mládežou žiakmi v škole. Najčastejšie bitkou, nadávkami, posmechom, 

vyčleňovanie z kolektívu, ohováraním... 

Mobbing- šikanovanie kolegami na pracovisku, napr. obmedzovanie, teror... 

Bossing- šikanovania sa dopúšťa priamo nadriadeným, napr. zadávanie nezmyselných úloh, 

zvaľovanie viny, neoprávnená kritika... 

Staffing- podobné mobbingu, ale šikanátorom je však podriadený 

Kiberšikana- šikanovanie cez internet, napr. nadávanie, urážanie, vyhrážanie cez sociálne 

siete... 

 

Šikanovanie môže byť psychické alebo fyzické. Ľudia sa zvyknú hádať, ktoré z nich je tá horšia 

možnosť. Podľa mňa sú však obidve hnusné. Všade nás učia, že kedykoľvek sa niečo stane, 

máme to nahlásiť dospelému, alebo tomu komu veríme. Požiadať o pomoc aby sa problémy 

vyriešili. Ale stále je viac prípadov, kedy je šikana dlho tajená a to kvôli tomu, že sa obeť 

šikanátora bojí. Šikanátori si práve preto vyberajú slabšie obete. 

Šikanátori bývajú väčšinou nepochopení, nevypočutí a potrestaní. Veľa šikanátorov sa 

v dospelosti, alebo len dohovorením polepší, a zažila som prípady, kedy si kvôli tomu dokonca 

všetko vyčítali. Treba preto  pochopiť aj šikanátora. Nikto totiž nevie, čím si musel prejsť alebo 

čím si práve prechádza, aké vzťahy má s rodinou alebo v akej rodine vyrastal.  
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6. ÚSPECH 

Žiaci sa zamýšľali  a vyjadrovali nad úspechom. Čo je to úspech? Ako 

konkrétne sa prejavuje? Čo musí človek robiť, aby bol úspešný? Opíš 

konkrétny príklady úspechu/neúspechu v živote človeka. 

Výber ukážok: 
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Úspech  

 

 

Úspech je pozitívny výsledok buď človeka alebo skupiny, kde dosiahli určitý cieľ.  Je v živote 

dôležitý, lebo nás poháňa vpred. Cesta k úspechu nie je vždy ľahká, človek si musí prejsť aj 

neúspechom, čo je podľa mňa tiež veľmi dôležité. Neúspech nás veľmi motivuje, podávať 

lepšie výsledky. Preto zohráva v živote veľkú úlohu. Človek sa tým aj učí, že v živote nie je 

všetko podané na zlatom podnose, tým pádom sa musí sám o to pričiniť a určite má z toho 

potom oveľa lepší pocit.  

Úspech v škole – byť úspešný v škole je dôležité, ale neznamená to, že budeme úspešný aj 

v budúcnosti. Záleží to od viacerých faktorov, keď sa žiak dobre učí, má viacej možností ako 

napríklad výber lepšej školy. Ale ak chce byť naďalej úspešný, musí sa ďalej snažiť. To, že má 

v škole dobré známky, neznamená, že v práci bude úspešný. Musí sa ďalej aj vzdelávať, byť 

cieľavedomý a stále napredovať. Aby sa neuspokojil s tým, čo má, pretože vždy môže prísť 

niekto šikovnejší, aktívnejší.  

Úspech v práci, kariéra – začína to celé správnym výberom školy. To znamená, že je veľmi 

dôležité pre úspech vzdelanie. Ostatné má už človek v rukách sám, samozrejme je dobre, mať 

naklonené šťastie pri sebe, ale najdôležitejšie je snažiť sa, motivovať sa a nevzdávať sa. Aj keď 

nám nemusí ísť robota tak, akoby sme chceli, netreba sa prestať snažiť a domotivovať sa. Určite 

človeku dobre padne keď ho v práci za niečo pochvália alebo povzbudia, že to bude nabudúce 

lepšie. 

Úspech v rodine –  na úspešnosť človeka vplýva určite aj rodina. Rodina je základ, motivuje 

nás, ťahá nás dopredu, aj keď nemáme dobré dni. A hovorí sa, že za každým úspešným chlapom 

sa skrýva jeho žena       . Ja si to myslím tiež, lebo mu vytvára rodinné podmienky, na to, aby si 

vytvoril úspešnú kariéru. Len nie všetci si to vážia.  

Úspešní môžeme byť v každej činnosti, ktorú robíme, len to závisí od nás. Aj tak najväčší 

úspech v živote čo môže byť je, že sme zdraví. Nie každý má to šťastie, že sa narodí zdravý, 

alebo prekoná nejakú závažnú chorobu, úraz. Pre ľudí, ktorí prekonávajú závažnú chorobu, je 

úspech to, že sa ráno môžu zobudiť. A keď sa vyliečia, tak to je neopísateľný pocit, je to pre 

nich určite najlepší úspech v ich živote. Zdravie je na prvom mieste. Úspech celkovo je dôležitý, 

ale nemusíme byť úspešný vo všetkom. To ani nejde. Každému človeku ide niečo iné. Preto by 

sme sa mali zamerať na to, v čom sme dobrí, a čo nás hlavne baví. Naučiť sa dá síce skoro 

všetko, ale nemusí nás to robiť šťastným. Úspech môže človeka aj negatívne ovplyvniť. Človek 

si môže začať myslieť, že je niečo viac ako ostatní, zabúda na blízkych ľudí, ktorí mu pomohli, 

a stáli pri ňom keď to potreboval. Začne sa pohybovať “vo svojom úspešnom kruhu” a tí čo mu 
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boli dovtedy dobrí a podporovali ho, zrazu už nie sú. Ale časom v tom lepšom prípade pochopí, 

že by bez nich nebol tam, kde je. Nezabúdajme na tých, čo pri nás stáli od začiatku.   

Veľmi sa mi páči citát ,, ak niečo naozaj chceme urobiť, nájdeme spôsob. Ak nechceme, 

nájdeme si výhovorku”.  
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7. SMÚTOK 

Žiaci sa zamýšľali nad tým, čo je to smútok, ako konkrétne sa prejavuje 

smútok.  Žiaci hľadali odpovede na otázky: Môžu smútok človeka vidieť iní 

ľudia? Dá sa odmerať veľkosť smútku? Môže smútok pomôcť človeku? 

Prečo je človek smutný? Ako konkrétne sa prejavuje smútok?  

Výber ukážok: 
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8. ODMIETNUTIE 

Žiaci sa zamýšľali nad tým, čo je to odmietnutie.  Ako sa človek cíti, keď ho 

niekto odmietne alebo odmietne niečo, čo druhý od neho vyžaduje? Je 

podstatné so všetkým súhlasiť? Musí človek všetko vykonať, keď mu niekto 

niečo prikáže? Prečo by mal človek vedieť aj niečo odmietnuť? Čo by mal 

človek vedieť odmietnuť? Bol si niekým niekedy odmietnutý? Odmietol si 

niekomu niečo? Čo konkrétne? 

Výber ukážok: 

Príbeh, v ktorom odmietli človeka pre jeho vzhľad a on sa napriek tomu stal 

úspešným 

Napadá mi príbeh našej úspešnej modelky, moderátorky a „influencerky„ Sone Skoncovej. 

Soňa pochádza z Prievidze a ako školáčka, ako sama hovorí, bola samá ruka a noha, nosila 

okuliare s veľkými sklami a bola až taká pehavá, že ju spolužiaci prezývali „grahamový rožok“. 

Rovesníci ju šikanovali a odmietali pre jej vzhľad. Neskôr od rodiny odišiel aj otec a Soňa sa 

ešte viac utiahla do seba a cítila sa smutná a sklamaná. 

O pár rokov neskôr, keď mala 16 rokov, rozhodla sa skúsiť robiť modelku a podarilo sa. 

Presadila sa doma aj vo svete, žila v 

Los Angeles v USA, dokonca sa 

dostala aj na Oscarov na červený 

koberec. Stretla veľa známych ľudí a 

hercov. Zo Sone vyrástla „krásna 

labuť“ a perfektne nás vo svete 

reprezentovala. Po návrate z Ameriky, 

kde žila štyri roky, pracovala najprv 

ako moderátorka pre Fashion TV a 

neskôr pre TV JOJ, kde je dodnes. 

Soňa je spokojná aj v súkromí, má 

šťastný vzťah s rovnakým mužom od 

svojich štrnástich rokov, má jedného 

synčeka. Soňa nezaháľa, podniká aj v 

oblasti kozmetiky, vyvinula svoj 

vlastný rúž na pery značky Kuku, 

náramky na ruky a obojky pre psíky. 
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Soňu sleduje veľa ľudí (aj moja mama a babka, preto o nej viem aj ja), lebo je inšpiratívna, 

nebojácna, odvážna, zastane sa slabšieho, má rada ľudí aj zvieratá a už v tak mladom veku 

dosiahla toľko veľa vecí. 

Soňu jej trpké skúsenosti z detstva neodradili, práve naopak, povzbudili a ako sama hovorí, 

preto je tam, kde je teraz, lebo sa nevzdala a posilnilo ju to.  

 

Príbeh, v ktorom niekto odmietol niečo a vďaka tomu sa nedostal do 

problémov. 

Ocko nám so sestrou často hovorí o úskaliach mladosti, ktoré na nás môžu čakať. Ja so sestrou 

neznášame cigarety a ich dym. Myslím, že fajčiť určite nebudem. Ocko hovoril, že keď bol 

mladý, začalo sa to na strednej škole, často ho rovesníci ponúkali drogami. Stávalo sa to v škole, 

po škole a na sídlisku. Ocko vždy odmietol. Vedel, čo sa stane, ak by začal. V čase jeho mladosti 

sa na Slovensko dostali aj tvrdé drogy a bola to ťažká doba pre mladých ľudí. Videl, čítal a 

počul o známych hudobníkoch, hercoch, ako zle dopadli. Mnohí zomreli, mnohých drogy 

zničili. Finančne, fyzicky aj psychicky. Drogy ničia životy. Vzťahy, všetko. Môj ocko 

rozmýšľal a rázne vždy všetkým povedal 

NIE. Bol svedkom toho, ako jeho 

najmúdrejší spolužiak, do ktorého 

vkladali všetci učitelia na gymnáziu 

veľké nádeje, prepadol drogám a neskôr 

sa dopočul, že ho rodina už odmietla, 

vylúčila, býval s bezdomovcami a 

nakoniec zomrel. Veľmi smutný príbeh. 

Som rád, že môj ocko bol silný a odolal 

tým hrozným veciam. 

Dúfam, že aj ja budem natoľko silný a 

nebudem musieť bojovať so zlými 

ľuďmi a situáciami. Páči sa mi aj projekt 

„Zober loptu, nie drogy“. 

Je dobré, že sa o tom hovorí a mladí ľudia 

sa dozvedia čo najviac informácií. Je už 

potom na každom, ako sa k tomu 

zachová. Je lepšie odmietnuť celú partiu, 

ktorá ma nahovára na zlé veci ako 

odmietnuť môj vlastný život. 
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9. POCITY 

Žiaci sa zamýšľali nad pocitmi. Aké sú pocity? Príjemné alebo nepríjemné? 

Kedy prežívame pocity? Kto určuje, kedy človek má prežívať pocity a kedy 

nie? Je podstatné počúvať svoje pocity a pocity druhých? Aké pocity 

prežívaš v škole a doma? Ktoré pocity sú pre teba príjemné a ktoré pocity sú 

nepríjemné? 

Výber ukážok: 
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Trápenie 

 

Prežívame trápenie, 

útechy vraj pre nás niet. 

Avšak šťastie sa ukrýva, 

v každom z nás, kto o ňom sníva. 

 

Trápime sa pre školu, 

že nezvládneme skúšku zlú. 

Trápime sa pre priateľov, 

pre hádky dôsledkov. 

 

Prežívame trápenie, 

vnútorný hlas v nás znie: 

„Šťastie nájsť nedokážeš, 

ak sa trochu neusmeješ!“ 

 

Trápime sa pre rodičov, 

keď sú smutní z našich činov. 

Pre lásku sa trápime, 

Pre ľudí vždy smútime. 

 

Ale aj to šťastie, 

stále rastie. 

Usmej sa! Veď na naše trápenia, 

existujú riešenia.  
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10. HODNOTENIE 

Žiaci sa zamýšľali nad tým, čo je to hodnotenie a riešili rôzne reálne situácie.  

Kedy človek hodnotí niečo? Prečo ľudia hodnotia? Čo konkrétne ľudia 

hodnotia? Ako by si chcel byť hodnotený v škole? Aký má zmysel 

hodnotenie? Kto teba hodnotí? Ako sa cíti pedagóg, keď musí hodnotiť 

žiakov? Ako by si vyriešil hodnotenie známkami v škole? 

Výber ukážok: 
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