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Úvod

V súčasnej dobe  sa problematika týkajúca sa sociálnych kompetencií detí stáva čoraz aktuál-
nejšou.  Moderná  doba  prináša  na  jednej  strane  výhody v podobe  nových komunikačných 
prostriedkov (internet, mobilná komunikácia), na strane druhej ich časté používanie neumož-
ňuje v žiaducej miere rozvíjať sociálne zručnosti detí. Pribúda detí, ktoré sa nevedia vhodne 
prispôsobiť  kolektívu,  primerane  komunikovať  s okolím,  rešpektovať  sociálne  pravidlá 
a autority. 

Program na rozvoj sociálnych kompetencií je určený pre žiakov 1. stupňa základných škôl, 
ktorí sa v jeho priebehu učia zážitkovou formou osvojovať si pravidlá kooperácie, vhodný 
spôsob komunikácie,  či  snahu chápať ľudí  vo svojom okolí.  Na základe  spätných väzieb 
učiteľov  sme  formulovali  5  tém.  Názvy  jednotlivých  okruhov  sme  prispôsobili  slovníku 
žiakov. V rámci každej témy sme pripravili viacero aktivít vo forme hier a cvičení. 

Úlohou pedagógov a ich žiakov bolo zrealizovať nimi vybraté aktivity v priebehu školského 
roka. Každý učiteľ si  mohol  z danej  témy vybrať aktivity,  ktoré sa mu páčili,  vyhovovali 
aktuálnym potrebám a podmienkam jeho triedy. 

Pred začatím a po skončení samotnej realizácie programu boli žiakom predložené výskumné 
škály  na  meranie  spokojnosti  a duševnej  pohody  vo  vzťahu  ku  škole  a spolužiakom. 
Pedagógovia mali po skončení programu za úlohu zhodnotiť a zdokumentovať klady a zápory 
programu,  ako  aj  nimi  vybratých  aktivít,  ktoré  sa  v priebehu  školského  roka  podarilo 
zrealizovať. Uvítali sme aj vyjadrenia týkajúce sa akýchkoľvek viditeľných zmien, ktoré sa 
vďaka programu podarilo dosiahnuť.

Program

Každá téma programu obsahovala viaceré aktivity. Ako príklad uvádzame nasledovné: 

Téma č. 1: Ako sa lepšie dohodnúť. 

Zameranie  témy:  prostredníctvom  hier  učíme  žiakov  vzájomne  sa  počúvať  a vhodných 
spôsobom rozvíjať dialóg. 

V rámci  spomínanej  témy  spomenieme  aktivitu  s názvom  Eskimáci.  Cieľom  aktivity  je 
uvedomiť  si  potrebu  kooperácie  v skupine  pri  dosahovaní  spoločného  cieľa,  plánovanie 
a deľba  úloh  v skupine.  Skupiny  žiakov  (6-8)  predstavujú  eskimácke  rodiny,  ktoré  sa 
pripravujú  na  polárnu  zimu.  V krutých  podmienkach  majú  šancu  iba  tí,  ktorí  sa  dokážu 
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stmeliť a spolupracovať, v rodine je každý člen dôležitý. Úlohou každej eskimáckej rodiny je 
zabezpečiť si vhodné ubytovanie (iglu), kožušiny a stravu vo forme rýb (Obr.1). V skupine je 
veľmi dôležitá spolupráca a dobré rozdelenie úloh. Vyhráva skupina, ktorá ako prvá zabezpečí 
všetko  potrebné  na  polárnu  zimu,  poprípade skupina,  ktorá  po  uplynutí  časového  limitu 
získala  najviac  surovín.  Vyžaduje  sa  prítomnosť  troch  organizátorov  na  jednotlivých 
stanovištiach (1. ryby, 2. medvede, 3. snehové kvádre potrebné na výstavbu  iglu). 

Pedagógovia hodnotili spomínanú úlohu veľmi pozitívne. Označili ju za pomerne zaujímavú, 
zábavnú a ako aktivitu, ktorá učí deti užšie spolupracovať. Hra vyžaduje väčší priestor a je 
využiteľná aj v rámci telesnej výchovy. Do aktivity je možné zapojiť aj triednych outsiderov, 
ktorí môžu byť v rámci hry poverení dohľadom nad jednotlivými stanovišťami.     

Téma č. 2: Ďakujem, prosím, prepáč... 

Zameranie témy: učíme žiakov zdvorilému správaniu a precvičovaniu používania „čarovných 
slovíčok“. 

V rámci témy spomenieme aktivitu s názvom  Symboly. V rámci aktivity je úlohou žiakov 
spomenúť si na niečo pozitívne, čo pre nich niekto druhý urobil v poslednom čase. Vystrihnú 
si  z papiera  rôzne  tvary  (kvietok,  srdiečko,  ai.).  z ktorých  každý  jeden  symbolizuje  iné 
„čarovné  slovíčko“  (ďakujem,  prepáč,  mám ťa  rád/rada,  ai.).  V závere  aktivity  je  úlohou 
pedagóga  porozprávať  sa  so  žiakmi  o tom,  komu  by  chceli  konkrétne  symboly  darovať 
a z akého dôvodu.

Z pohľadu  pedagógov  je  možné  aktivitu  realizovať  v kratšom či  dlhšom časovom úseku, 
v priebehu ktorého majú žiaci neustále možnosť pridávať nové postrehy a pripomienky. Hra je 
podľa pedagógov vhodná aj pre menšie deti, bez schopnosti čítať, ktoré symboly jednoducho 
nakreslia. Aktivita ponúka žiakom možnosť zamyslieť sa, čo pozitívne pre nich okolie robí, 
nepovažovať to za samozrejmosť, ale naopak – vážiť si ich snahu a náležite ju oceniť. Je 
vhodné usmerniť deti, aby dávali svojim spolužiakom len pozitívne hodnotenia.

Téma č. 3:  Čo robiť, keď ma niečo naštve. 

Zameranie  témy:  snažíme  sa  poukázať  na  neefektívnosť  impulzívneho  správania  a učíme 
žiakov konštruktívnym spôsobom zvládať hnev. 

K téme sa viaže aktivita s názvom Hnev a pokoj. Žiaci majú v skupinách vytvoriť koláž na 
tému  Hnev  a Pokoj.  Na  dve  časti  papiera  postupne  nalepujú  obrázky,  ktoré  vyjadrujú 
a vystihujú  tieto  dve  protichodné  kategórie,  zamýšľajú  sa  nad  tým,  ako  sú  v časopisoch 
a novinách zobrazované. Na záver každá skupina predstaví svoju koláž ostatným.

Z pohľadu  pedagógov  bola  aktivita  pre  žiakov  veľmi  zaujímavá,  páčila  sa  im skupinová 
práca,  ako  aj  záverečný  spoločný  výtvor.  Naučili  sa  rozpoznávať  pocity  podľa  výrazu 
a ovládať svoje reakcie v rámci konfliktu.
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Téma č. 4: Mám aj inú možnosť? 

Zameranie  témy:  učíme  deti  asertívnemu  správaniu,  ako  sa  nestať  obeťou  manipulácie, 
zneužitia,  šikanovania,  ako  sa  vyhnúť  ponižovaniu,  ako  sa  obrániť,  prijímať  pomoc,  ako 
povedať nie, ako zvládať impulzivitu druhých. 

V rámci témy spomenieme aktivitu s názvom  Zdravé odpisy. Cieľom aktivity je vedieť sa 
ubrániť  pomocou  humoru,  nebyť  obeťou,  získať  pomocou  humoru  v konfliktnej  situácii 
ostatných na svoju stranu, vedieť sa brániť asertívne. Porozprávame deťom o tom, že sa často 
dostanú do situácií, keď im niekto chce ublížiť nejakým odpisom. Vtedy je najlepšie sa brániť 
takým spôsobom, aby zobrali tomu druhému zbraň z rúk, vietor z plachiet. Ich úlohou bude 
v skupinkách  vymyslieť  čo  najvtipnejšie  protiodpisy,  také,  pomocou  ktorých  by  útočnú 
poznámku využili vo svoj prospech, ale zároveň by nezaútočili na toho druhého. Deti zapisujú 
svoje poznámky do prázdnych „bubliniek“, v rámci predložených kreslených príbehov. Na 
záver deti prečítajú svoje výroky a porovnávajú ich s ostatnými.

Pedagógovia považovali spomínanú tému za veľmi aktuálnu. Aktivitu označili ako zaujímavú, 
tvorivú, umožňujúcu žiakov učiť odpovedať na nevhodné poznámky vtipne bez prítomnosti 
fyzickej či verbálnej agresivity. V rámci realizácie aktivity sa však ojedinele môžu vyskytnúť 
verbálne agresívne odpovede, ktoré sa odporúča v spoločnej diskusii citlivo rozobrať.

Téma č. 5: Aj hry majú svoje pravidlá. 

Zameranie témy: aktivity rozvíjajúce osvojovanie si pravidiel a noriem vo vzťahoch, učenie 
sa  hrať  „fair-play“  v živote  a v neposlednom  rade  pochopiť  rôznorodosť  sociálnych  rolí 
a pravidiel. 

V rámci realizácie programu bola pri piatej téme často používaná aktivita s názvom Výpadok 
prúdu.  Cieľom hry je uvedomiť si prostredníctvom vlastného zážitku, že ak niekto kazí hru 
a nedodržiava pravidlá, nikto z nej nemôže mať radosť, môže pociťovať frustráciu, keď ich 
niekto oberá o túto radosť. Ide o tzv. hru na elektrinu. V úvode aktivity pošleme jedného žiaka 
za  dvere.  Ostatní  si  sadnú  do  kruhu  a pochytajú  sa  rukami  za  chrbtom,  vrátane  učiteľa. 
Vytvoria  takto  elektrický  okruh  –  žiak  stisnutím ruky  vedľa  sediaceho  posiela  elektrický 
impulz,  ten  zase  stisne  ruku  ďalšiemu atď.  V skupine  sa  rozdelia  úlohy.  Niekto  je  zdroj 
elektriny – na začiatku „púšťa“ elektrinu a ak sa znova dostane k nemu, môže zmeniť jej smer 
a poslať ju znova tomu istému hráčovi. Zaradíme aj rôzne súčiastky, ktoré reagujú, keď nimi 
prechádza prúd – napr. žiarovka povie „blik“, zvonček „cink“, odpor urobí odpornú grimasu, 
cievka  sa  zvinie,  atď.  Keď máme rozdelené  úlohy,  zavoláme  žiaka  spoza  dverí,  a ten  sa 
postaví do stredu kruhu. Jeho úlohou je vypátrať zdroj elektrického prúdu, t.j. hráča, ktorý 
posiela prvotný impulz a mení smer prúdu. Háda dovtedy, až kým neuhádne. Potom pošleme 
za dvere ďalšieho hráča. Takto sa vystriedame asi trikrát, kým si deti nemyslia, že už veľmi 
dobre chápu princíp hry. Potom pošleme za dvere žiaka, ktorý často pri hrách nedodržiava 
pravidlá, robí si „srandičky“. Našou úlohou teraz bude narúšať nenápadne priebeh hry. Keď sa 
prúd dostane k nám, nepošleme ho ďalej. Deti začnú protestovať, že kto to kazí. Vtedy je 
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vhodné povedať niečo ako: „No, dobre, ale teraz už naozaj, nekazte hru. Ideme od začiatku.“ 
A ďalej párkrát takto hru prerušiť. Deti začnú byť nespokojné, že takto sa nedá hrať. Teraz im 
môžeme povedať, že výpadky prúdu sme spôsobovali my. Spýtame sa detí, ako sa cítili, či sa 
hnevali. Povieme im, že presne o tom to je – na to, aby bola skupinová hra zábavná, musia 
hrať všetci podľa pravidiel.

Z pohľadu pedagógov má aktivita jednu podstatnú výhodu – učí žiakov akceptovať pravidlá. 
Žiaci sami prišli na to, nakoľko sú pravidlá dôležité a ak niekto nehrá fér, kazí radosť z hry. 
Odporúča sa pracovať s nižším počtom žiakov a v priebehu samotnej hry je potrebné jemné 
usmerňovanie, nakoľko sa medzi deťmi môžu vyskytnúť hádky. 

Záver

Pedagógovia hodnotili program prevažne pozitívne. Uviedli mnoho jeho prínosov a kladov. 
Program bol realizovaný zážitkovou formou spestrujúcou vyučovací proces, ktorá pre žiakov 
predstavovala  novú  formu  učenia  plnú  atraktivity  a zábavy.  Celý  program  sprevádzala 
uvoľnená  atmosféra.  V rámci  rozvoja  komunikačných schopností  sa  žiaci  naučili  počúvať 
jeden druhého, ako aj rozvíjať a viesť dialóg. Deti  nadobudli schopnosť kvalitnejšie riešiť 
konfliktné situácie bez prítomnosti agresívnych reakcií. Rozvíjala sa kooperácia, zlepšili sa 
vzťahy medzi žiakmi, súdržnosť triedneho kolektívu sa upevnila, vznikali nové kamarátstva. 
Dôležitým  prínosom  programu  bolo  zlepšenie  sebareflexie  u mnohých  žiakov,  ktorí  sa 
následne naučili hodnotiť seba samého a najmä vidieť svoje pozitíva. Podstatnou výhodou 
programu je v neposlednom rade jeho finančná a materiálna nenáročnosť.

Ako hlavnú nevýhodu videli pedagógovia v krátkosti času. Zhodovali sa v tom, že program 
by  bolo  vhodné  realizovať  počas  celého školského  roku.  Viacerí  sa  vyjadrili,  že  aktivity 
programu plánujú použiť aj v nasledujúcom školskom roku.

Príloha
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Obrázok 1 – Hra Eskimáci
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