
AktivitA 1:   
Čoho som schopný sa vzdať pre iných

Ročník:  5. ročník 
 

Témy ISCED: 

Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých 
Pozitívne hodnotenie druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších (rodina, kamará-
ti, učitelia...), hľadanie dôvodov pre pozitívne hodnotenie iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne písomné  
vyjadrenie pozitív iných, reflexia dobra alebo úvaha nad dobrom, ktoré od iných prijímame. Úcta k postih- 
nutým, starým, chorým a pod. 

Téma Detského činu roka: Pomoc rovesníkom   

Čas: 45 minút 

Ciele: 

 - žiak dokáže pozitívne hodnotiť svojich spolužiakov, písomne opísať ich pozitívne vlastnosti

 -  žiak vykonáva reflexiu dobra, alebo zamýšľa sa nad dobrom, ktoré od iných prijímame a ktoré sme 
schopní sami dať 

Pomôcky: 
Príloha č. 1 – list (samostatne zalomený, je na učiteľovom rozhodnutí, koľkokrát ho vytlačí), zoznam mien 
žiakov nastrihaných na samostatné papieriky, klobúk

Postup: 

EVOKÁCIA – 10 minút 
 1.   vyzvite žiakov, aby na malý papierik napísali niečo materiálne, po čom veľmi túžia. Lístočky potom  

vyzbierajte a dajte na zvláštnu kopu. 

 2.   Žiakom rozdajte vytlačený list zaslaný do Detského činu roka (do dvojíc, alebo do skupín, prípadne dajte 
kolovať  jeden výtlačok, ktorý budú žiaci postupne čítať: 

   „Prednedávnom mala naša pani riaditeľka telefonát, v  ktorom sa jej na druhej strane ozvala mamička 
dievčatka trpiaceho na zákernú chorobu – rakovinu. Vyrozprávala jej tento skutočný príbeh. Anežka  
Kolmanová, žiačka 5. triedy, cestovala so svojou matkou autobusom, v ktorom jej dlhé vlasy upútali mamičku 
chorého dievčatka. Možno aj preto, že jej dcérka mala holú hlávku. Spomínaná pani hladkala Anežku po vla-
soch, keď sa rozhodla požiadať ju o ne pre svoju dcéru. Anežka odpovedala „áno“. A tak sa vzdala hustých 
vlasov a v podobe 50 cm parochne ich zaslala do Bratislavy, kde na ne čakala nová majiteľka. A čím sa zdvo-
jnásobila hodnota tohto nádherného skutku lásky? Že Anežka sa ním sama nepochválila a že museli prejsť  
tri roky, kým sme sa o ňom všetci dozvedeli.“       
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UVEDOMENIE – 20 minút
 1.  vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad tým, či sa už niekedy vzdali niečoho, čo malo pre nich veľkú hodnotu, 

alebo niečoho, čo si veľmi priali, len aby urobili niekomu druhému radosť. 

Pomáhajte si otázkami: 

 - Čoho sme schopní sa vzdať kvôli iným?

 - kvôli komu by sme boli ochotní sa niečoho vzdať?

 -  vzdal sa už niekto niečoho vzácneho kvôli vám? 

 -  Čo to o človeku vypovedá ak sa vie niečoho vzdať kvôli inému?

 2.  Zapíšte spoločne na tabuľu príklady zo života žiakov, kedy sa vzdali niečoho vytúženého alebo vzácneho 
kvôli niekomu inému, kto to viac potreboval.   

 3.  to, po čom túžime, alebo čo si ceníme, nemusí byť vždy len materiálne. vyzvite žiakov, aby uviedli 
príklady nemateriálnych vecí, ktoré si môžeme ceniť (pohodu, slobodu, priateľstvo, lásku, mier, úspech, 
tvorivosť....atď.)

 4.  Obíďte triedu s klobúkom, v ktorom budú nastrihané papieriky s menami žiakov. každý žiak si vytiahne 
meno spolužiaka (ak by si vytiahol vlastné, žrebuje ešte raz). Povedzte žiakom, aby vyžrebované meno 
spolužiaka nikomu neprezrádzali. ich úlohou bude napísať k  vyžrebovanémi menu niečo pekné, čo si  
na tomto človeku vážia, čo na ňom oceňujú. Lístočky potom vyzbierajte. 

REFLEXIA  – 15 minút
Do klobúka vložte lístky so želaniami z evokácie. Lístočky s menami otvorte a postupne volajte deti k tabuli, 
kde si budú môcť nahlas prečítať niečo pekné o sebe a z klobúka vyžrebovať „darček“, ktorý si niekto želal, 
a ktorý im takto symbolicky „podaroval“. 

Tipy pre učiteľov

Je potrebné žiakom dostatočne zdôrazniť, aby k menám spolužiakov písali len pozitívne odkazy, aby sa tak 
predišlo nepríjemným situáciám. Ak pochybujete o  tom, že žiaci budú dodržiavať toto upozornenie, dajte  
im za úlohu sa pod svoje vyhlásenie o inom spolužiakovi podpísať. 



Príloha č. 1 – list

„Prednedávnom mala naša pani riaditeľka telefonát, v ktorom sa jej na druhej strane ozvala mamička dievčatka 
trpiaceho na zákernú chorobu – rakovinu. Vyrozprávala jej tento skutočný príbeh. Anežka Kolmanová, žiačka  
5. triedy, cestovala so svojou matkou autobusom, v  ktorom jej dlhé vlasy upútali mamičku chorého dievčatka. 
Možno aj preto, že jej dcérka mala holú hlávku. Spomínaná pani hladkala Anežku po vlasoch, keď sa rozhodla 
požiadať ju o  ne pre svoju dcéru. Anežka odpovedala „áno“. A  tak sa vzdala hustých vlasov a  v  podobe  
50 cm parochne ich zaslala do Bratislavy, kde na ne čakala nová majiteľka. A čím sa zdvojnásobila hodnota tohto 
nádherného skutku lásky? Že Anežka sa ním sama nepochválila a že museli prejsť tri roky, kým sme sa o ňom všetci 
dozvedeli.“       
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