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Téma vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych 
komunít nie je pre nás neznáma. V sieti našich komu‑
nitných centier už roky napĺňame obsahom a  organi‑
zujeme neformálne vzdelávacie aktivity – predškolské, 
mimoškolské, nízkoprahové i záujmové. Tieto činnosti 
organizujeme a vykonávame pre skupiny detí i jednot‑
livcov, v rámci tútoringu a mentoringu.

Vstup do školského prostredia v  jeseni 2013 bol pre 
nás veľkou neznámou. Preto naša úprimná vďaka patrí 
riaditeľkám a  riaditeľovi základných škôl, ktorí nás pri 
našom pôsobení v novom prostredí sprevádzali a cen‑
nými radami nám pomáhali vytvárať vhodné pod‑
mienky pre doplnkové dobrovoľné popoludňajšie 
vzdelávanie žiakov. Ďakujeme riaditeľke ZŠ Veľká 
Ida Mgr.  Terézii Besterciovej, riaditeľke ZŠ Podsadek 
Mgr. Slavomíre Gribovej, riaditeľke ZŠ Herľany Mgr. Alle 
Smykalovej a  riaditeľovi ZŠ Košice ‑Šaca Mgr. Vlastimi‑
lovi Borufkovi.

Do prípravy tejto publikácie sme vo väčšej či menšej 
miere zapojili aj všetkých vyškolených lektorov 
a učiteľov, ktorí každé popoludnie školského roka učili 
žiakov z  vylúčených rómskych komunít inovatívnymi, 
akceleračnými edukačnými postupmi. Patrí im naša 
veľká vďaka za nasadenie, s  ktorým sa práci s  deťmi 
venovali, za výdrž a  najmä dosiahnuté výsledky, no 
predovšetkým za to, že v „našich“ deťoch prebudili záu‑
jem o vzdelávanie, čím im otvorili cestu k priaznivejšej 
životnej perspektíve.

Ďakujeme za cenné rady o Feuersteinovej metóde, ktoré 
nám na samom začiatku poskytli liečebná pedagogička 
Mgr.  Mária Heveriová, psychologička Mgr.  Simona 

Šimková, a neskôr aj akreditované FIE trénerky PaedDr. 
Eva Váňová a Mgr. Zuzana Križková. Poďakovanie patrí 
aj lektorke FIE Bc.  Danke Pustulkovej za neoceniteľné 
poučenia o aplikácii akceleračnej metódy v praxi.

Uznanie patrí i  odborným pracovníkom Pedagogickej 
fakulty Karlovej univerzity v  Prahe za to, že zozbierali 
a  vyhodnotili výsledky testov kvantitatívnymi a  kvali‑
tatívnymi analýzami.

Normalizované zlepšenie kognitívnych schopností 
žiakov definoval, vypočítal a  so socioekonomickými 
charakteristikami rodinného prostredia žiakov po‑
rovnal, štatisticky vyhodnotil, grafy a  tabuľky v  časti 
Stručná prezentácia výsledkov výskumu pripravil pro 
bono Matej Mačák, PhD. za čo mu zo srdca ďakujeme.

Ing.  Martina Kubánová a  Mgr.  Radovan Ďurana, PhD. 
venovali svoj voľný čas a pomohli nám vypočítať straty 
verejných výdavkov, ak vzdelávanie detí z  rómskych 
osád ostane bez zmeny. Vypočítali aj očakávané úspo‑
ry verejných financií, ak sa navrhované odporúčania 
z  výskumu a  našich dlhoročných skúseností uvedú 
do každodennej praxe. Vysoko si vážime ich odborný 
vklad k  argumentom prezentovaným v  publikácii. 
Veľmi pekne ďakujeme.

Osobitné poďakovanie patrí doc.  PaedDr. Alici Petra‑
sovej, PhD., ktorá publikáciu recenzovala a  pomohla 
nám naformulovať odporúčania pre prax.

Za korektúru textu veľmi pekne ďajkujeme našej PR 
manažérke Beáte Hybačkovej.

POĎAKOVANIE
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Do tvorby publikácie sme vo väčšej či menšej miere zapojili aj všetkých vyškolených lektorov a učiteľov, ktorí strávili 
každé popoludnie školského roka v kluboch pri vzdelávaní inovatívnymi edukačnými postupmi žiakov z vylúčených 
rómskych komunít. Za cenné príklady z praxe, inšpiratívne nápady, námety a fotky vďačíme ETP tímu v teréne a spo‑
lupracujúcim pedagogickým a odborným zamestnancom:

Kluby v ZŠ Podsadek, Stará Ľubovňa

•	 Mgr. Slavomíra Gribová, riaditeľka ZŠ Podsadek

•	 Mgr. Anna Tvrdá, zástupkyňa riaditeľky  
a KK lektorka, ZŠ Podsadek

•	 Mgr. Tatiana Jarabínska, učiteľka a FIE lektorka, ZŠ 
Podsadek

•	 Mgr. Anna Hriceňaková, učiteľka a KK lektorka, ZŠ 
Podsadek

•	 Mgr. Soňa Pavlovská, výchovno‑vzdelávacia 
pracovníčka KC a FIE lektorka, ETP

•	 Lukáš Dunka, asistent učiteľa, ETP

Kluby v KC Rankovce, ktoré navštevovali 
žiaci ZŠ Herľany

•	 Mgr. Alla Smykalová, riaditeľka ZŠ Herľany

•	 Mgr. Daniela Kubínyová, učiteľka a KK lektorka, ETP

•	 ThLic. Mirón Duda PhD., výchovno‑vzdelávací pra‑
covník KC a FIE lektor, ETP

•	 Lucia Sameľová, asistentka učiteľa, ETP

Kluby v ZŠ vo Veľkej Ide 

•	 Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka ZŠ Veľká Ida

•	 PaedDr. Marta Borisová, zástupkyňa riaditeľky pre 
1. stupeň, ZŠ Veľká Ida

•	 Mgr. Natália Pilipčuková, učiteľka a FIE lektorka, ZŠ 
Veľká Ida

•	 Mgr. Jana Fečková, učiteľka a KK lektorka, ZŠ Veľká 
Ida

•	 Mgr. Vladimíra Fortunová, špeciálna pedagogička 
a FIE lektorka, ETP

•	 Veronika Borzová, asistentka učiteľa a KK lektorka, 
ETP

•	 Gabriela Valentovičová, asistentka učiteľa a  lek‑
torka FIE, ETP

•	 Jozefína Janová, asistentka učiteľa, ETP

a  Danke Pustulkovej, bývalej zamestnankyni ETP, 
vedúcej KC v Rudňanoch a FIE lektorke.
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ETP ako sociálne laboratórium dlhodobo rieši zložité, 
komplexné sociálne problémy. Navrhujeme a advoku‑
jeme za uplatnenie experimentmi overených riešení 
v  praxi. Už štvrtý rok spájame odborníkov z  praxe, 
zo základných škôl, pedagogicko ‑psychologického 
poradenstva, podnikateľskej sféry a  občianskej 
spoločnosti pri overovaní efektívnosti inovatívnych 
vzdelávacích programov  – programu Feuersteinovho 
inštrumentálneho obohacovania (FIE) a  programu 
Krížom ‑krážom (KK) vo vzdelávaní žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia.

So zámerom získať hodnovernú, údajmi podloženú evi‑
denciu o efektivite akceleračných vzdelávacích metód 
pri rozvoji kognitívnych schopností žiakov prvých 
ročníkov zo sociálne vylúčených segregovaných osád 
sme začali v máji 2015 spolupracovať s Pedagogickou 
fakultou Karlovej univerzity na výskumnom projekte. 
Cieľom rigorózneho výskumu bolo overenie efektivity 
metódy FIE v  porovnaní s  programom KK vo vzdelá‑
vaní žiakov z troch rómskych komunít: Veľká Ida, Stará 
Ľubovňa Podsadek a Rankovce.

Kontrolovaný experiment sme uskutočnili v  školskom 
roku 2015/2016. Základom kvantitatívnej časti štúdie 
bol klasický dizajn – pretest, intervenčná fáza a retest. 
V rámci oboch testovacích fáz sa zisťovali rečové scho‑
pnosti detí, úroveň myslenia a matematické zručnosti. 
Kvalitatívnymi metódami sa zisťoval kontext v  rodi‑
nách, školách a kluboch.1

Štatistické analýzy potvrdili, že prakticky vo 
všetkých sledovaných kognitívnych, matematic-
kých a  rečových schopnostiach došlo v  priebehu 
školského roka v  celom súbore detí k  štatisticky 

významnému zlepšeniu.2 Efekt lokality vystupuje 
ako významná premenná, podieľajúca sa na zlepšení 
dieťaťa v  sledovaných oblastiach. Ďalším identifiko‑
vaným faktorom je celkový čas tréningu.3 Potenciálne 
vplyvný faktor zlepšenia kognitívnych schopností, 
ktorý vyžaduje ďalšie experimentálne potvrdenie je aj 
vek detí.4 Druh aplikovaného edukačného programu – 
FIE alebo KK – nepreukázal štatisticky významný vplyv 
na zlepšenie sledovaných schopností detí.5

Na základe analýzy získaných kvantitatívnych a  kvali‑
tatívnych údajov uvádzajú výskumní pracovníci Peda‑
gogickej fakulty Karlovej univerzity v  zhrnutí výs‑
kumu: Efektívne učenie detí zo znevýhodnených 
rómskych komunít prebieha „v prostredí vedenom 
dospelými autoritami s  dlhodobou pedagogickou 
odbornosťou a reflexiou a s uplatňovaním vrúcnej 
autority, ktorá vytvára prehľadné a  zrozumiteľné 
pravidlá. Pri získavaní odbornosti pedagógov sa 
ako kľúčové javia vlastné skúsenosti pri tvorbe ak-
tivít s deťmi a odborné diskusie.“6

ZHRNUTIE

1Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 7
2 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 32
3 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 190

4 Viď ďalšie štatistické analýzy od strany 65.
5 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 75, s. 73 ‑ 80
6 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 196
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Túto publikáciu predkladáme odbornej aj širšej verej‑
nosti z troch dôvodov.

Prvý dôvod je humanistický, ľudsko ‑právny, alebo 
ho môžeme nazvať aj férovosť, spravodlivosť. Sme 
presvedčení, že každý človek bez rozdielu rasy, 
náboženstva, pôvodu a postavenia má hodnotu. A pre‑
to je našou zodpovednosťou vytvoriť každému dieťaťu 
primerané podmienky a  prostredníctvom účinných 
nástrojov dosiahnuť želaný efekt – aby sa každé dieťa 
stalo absolventom povinného vzdelávania so základ‑
nými kognitívnymi zručnosťami a  kompetenciami, 
ktoré mu umožňujú pokračovať vo vyšších stupňoch 
vzdelávania a  neskôr získať kvalifikované pracovné 
miesto.

Druhý dôvod je sociálny. Vzdelávacie inštitúcie (mater‑
ské, základné a stredné školy) a obdobie počas povinnej 
školskej dochádzky vytvárajú predpoklady a  priestor 
na to, aby sa deti z  rôzneho kultúrneho, jazykového, 
etnického, rasového, národnostného, náboženského 
prostredia a rôznych spoločenských vrstiev prirodzene 
stretávali, spoznávali a  skamarátili. Počas obdobia na 
základnej a strednej škole si vytvárame vzťahy s inými 
ľuďmi, ktoré pretrvávajú aj do dospelosti. Pri výbero‑ 
vých pracovných pohovoroch rozhodnutie o  pri‑
jatí alebo neprijatí uchádzača nezriedka ovplyvňujú 
skutočnosti ako napríklad, akú strednú alebo vysokú 
školu uchádzač ukončil, kto z  firmy alebo inštitúcie 
študoval na tej istej škole, kto pozná uchádzača ale‑
bo niekoho z  jeho rodiny. Aj preto, aby sme umožnili 
i  deťom z  chudobného prostredia v  dospelosti sa 
zamestnať, mali by sme im dopriať možnosť zažiť čo 
najviac rovnakých skúseností, zážitkov a  záuj-
mových aktivít aké majú ich rovesníci s lepšou adre-

sou. V opačnom prípade sa možnosť socializácie a in‑
tegrácie zastaví už na samom začiatku základnej školy.

Tretí dôvod je ekonomický. Nami sledované výdavky na 
realizáciu popoludňajších akceleračných vzdelávacích 
klubov pre žiakov zo sociálne vylúčených spoločenstiev 
sú podstatne nižšie ako budú neskoršie výdavky verej‑
ných financií na dávky v hmotnej núdzi, terénnych so‑
ciálnych pracovníkov a  ďalšie sociálne transfery. V  zá‑
vere prvej časti uvádzame porovnanie odhadovaných 
výdavkov na navrhované komplexné akceleračné do‑
plnkové vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia prístupom „od kolísky po kariéru“ s  odha‑
dovanými budúcimi príjmami pre verejnú správu za 
zamestnaných v podobe daní a odvodov.

Vďaka Erike

V  roku 2002 sme zriadili prvý neformálny predškolský 
klub v  Rudňanoch v  miestnosti s  rozlohou 20 m2 v  by‑
tovom dome v  MRK s  názvom 5RPII, oddelenej od obce 
lesom a  dva kilometre dlhou hradskou. Klub pravidelne 
navštevovalo jedenásť päť‑ a šesťročných detí. V tom čase 
ani jeden obyvateľ 5RPII nemal stredoškolské vzdelanie 
a väčšina ukončila povinnú školskú dochádzku v šiestom 
alebo siedmom ročníku základnej školy. Predškolský klub 
iniciovala Erika Sabová, v tom čase dôchodkyňa, bývalá 
dlhoročná učiteľka nižších ročníkov základnej školy (ZŠ) 
v  Rudňanoch, ktorá mala viac ako 15 rokov odučených 
medzi rómskymi deťmi (pôsobila aj ako zástupkyňa  
miestnej špeciálnej základnej školy). Päťkrát týždenne po 
dve hodiny denne viedla predškolskú výučbu. Práca klu‑
bu pokračovala aj počas prázdnin, dvakrát týždenne po 
dve hodiny pred nástupom detí do základnej školy, aby 
si všetky naučené vedomosti pravidelne opakovali. Deti 

DÔVODY: ĽUDSKO ‑PRÁVNE, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ
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mali väčší priestor na hry. Spolupracovali aj rodičia detí, 
bývalí žiaci učiteľky Sabovej.

Pozitívne výsledky sme videli hneď na začiatku ďalšieho 
školského roka: Ani jedného absolventa predškolského 
klubu v Rudňanoch nezaradili do špeciálnej triedy alebo 
špeciálnej základnej školy, všetci získavali vedomosti 
v hlavnom vzdelávacom prúde.

Dnes z  týchto jedenástich bývalých predškolákov ôsmi 
majú výučný list v  dvojročnom odbore, jeden chlapec 
pokračuje v  štúdiu v  inom dvojročnom štúdiu. Traja 
chlapci si urobili vodičský preukaz. Napriek tomuto úspe‑
chu perspektívy týchto mladých ľudí dokončiť úplné 
stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie, prípadne 
študovať na vysokej škole, nájsť si a  udržať prácu, so‑
ciálne sa začleniť a vymaniť sa z chudoby, sú bez dlhodo‑
bej neprerušovanej pomoci zvonka limitované. Stabilnú 
prácu nemá nikto z  nich, jeden muž a  sedem žien je na 
materskej (rodičovskej) dovolenke. Jeden z  nich nemá 
dieťa, šiesti majú po jednom, dvaja po dve deti, jedna žena 
má tri a ďalšia žena, ktorá vôbec nenastúpila na strednú 
školu, má päť detí. Dvaja zo skupiny prvých predškolákov 

sú aj s deťmi v Anglicku.

Už pri vzniku predškolského klubu Erika Sabová 
zdôrazňovala potrebu pomáhať deťom, najmä na pr‑
vom stupni ZŠ: „Žiaci potrebujú pravidelnú poobedňajšiu 
„starostlivosť“ niekoho, kto by s nimi zopakoval prebraté 
učivo, pomohol im pri príprave na vyučovanie a domácich 
úlohách, ale aj vypočul ich radosti, starosti a  problémy, 
s  ktorými sa počas dňa stretli.“ Jej slová potvrdil sám 
život, pretože aj napriek tomu, že naši prví absolventi 
predškolského klubu zvládli nástup do základnej školy, aj 
štúdium na prvom stupni, pri prestupe na druhý stupeň 
základnej školy deviati z nich opakovali ročník.

Aj preto sme od roku 2009 k  výchovno ‑vzdelávacím ak‑
tivitám pre deti v komunitných centrách pridali nový pro‑
gram pre starších žiakov – Mentorský program7, ktorého 
cieľom je pomôcť deťom z  MRK rozširovať sociálne kon‑
takty, vytvárať vzťahy mimo svojej vlastnej komunity, 
naučiť sa riešiť životné situácie a tiež aj pomôcť s prípra‑
vou na vyučovanie a  v  rozhodovaní sa o  pokračovaní 
v štúdiu na strednej škole.

7 Stašáková, Mačáková. Mentorský program, 2015
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Prvá (A) časť publikácie je určená tým zamestnan‑
com odborných pracovísk verejnej správy, vrátane 
zriaďovateľov škôl, riadiacim a  pedagogickým pra‑
covníkom škôl a  neziskových organizácií, ktorí sa 
venujú téme výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. S  čitateľmi sa podelíme 
s  našimi skúsenosťami, ktoré sme nadobudli počas 
štvorročného využívania akceleračných program‑
ov v  popoludňajšom neformálnom vzdelávaní detí 
v školských kluboch a komunitných centrách. Prezen‑
tujeme aj odporúčania zahraničných pedagógov a výs‑
kumných pracovníkov.

V prvej časti stručne popisujeme výskum, ktorého me‑
todológiu navrhli odborní pracovníci Pedagogickej 
fakulty Karlovej univerzity v Prahe na základe podnetu 
neziskovej organizácie ETP Slovensko. ETP sa prezento‑
vaným výskumom snaží získať argumenty na potvrde‑
nie hypotézy: Ak sa deti zo sociálne vylúčených róm-

skych komunít majú možnosť pravidelne, dlhodobo 
a  od skorého veku zúčastňovať na odborne pri-
pravených vzdelávacích aktivitách, ktoré dopĺňajú 
ich výchovu v  sociokultúrne odlišnom prostredí 
a  povinné vzdelávanie v  školách a  ktoré im vhod-
ným spôsobom sprostredkuje učiteľ  – mediátor 
(sprostredkovateľ8), tak sa úspešne začlenia me-
dzi svojich rovesníkov z  majoritného prostredia 
a neskôr do spoločnosti.9

Naše inkluzívne pôsobenie vnímame ako vytváranie 
možností pre deti z vylúčených lokalít, aby boli takými, 
akými chcú byť ony samé. Naše programy a vzdelávacie 
aktivity sú dobrovoľné, ich obsah a  formu pravidelne 
prispôsobujeme a dotvárame na základe spätnej väzby 
z terénu, od detí, rodičov, našich zamestnancov a od‑
borných spolupracovníkov.

Výsledky výskumu ukázali, že „všetci zúčastnení 
(učitelia, lektori i  rodičia) prikladajú vzdelaniu veľkú 
hodnotu a  považujú školu za dôležitú skúsenosť 
v živote detí.“10 Na konci prvej časti publikácie formulu‑
jeme odporúčania pre verejné politiky a pre praktické 
využitie skúmaných vzdelávacích programov v školách 
a neformálnom prostredí komunitných centier.

Druhá (B) časť publikácie podrobnejšie predstavuje 
dva akceleračné výchovno ‑vzdelávacie programy  – 
Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie a Krížom‑
‑krážom a skúseností učiteľov a lektorov s ich aplikáciou 
v popoludňajších kluboch v troch základných školách. 
Učitelia nájdu v  druhej časti konkrétne odporúčania, 
pedagogické postupy a  úlohy pre prácu s  deťmi 
v každodennej školskej praxi.

ŠTRUKTÚRA PUBLIKÁCIE

8 Termín sprostredkované učenie je vysvetlený ďalej v texte 
9 Ďalej v  texte uvádzame výsledky nášho doterajšieho pôsobenia 
prostredníctvom výchovno ‑vzdelávacej činnosti komunitných cen‑
tier

10 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 189
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1. 1. 1. Spoločné východiská klubovV  tejto časti vysvetľujeme niektoré z  pojmov, ktoré 
často používame v publikácii.
Dieťa a žiak:
•	 pojem dieťa sme používali v  kontexte 

popoludňajších klubov;
•	 pojem žiak v kontexte dopoludňajšieho vyučova‑

nia a pre účely výskumu.
Lektori a učiteľky:
•	 osoby, ktoré viedli FIE kluby, absolvovali akredito‑

vaný FIE kurz a pretože bol medzi nimi aj muž, pre 
pomenovanie ich funkcie sme používali pojem lek‑
tor;

•	 všetky osoby, ktoré viedli KK kluby, boli ženy s pe‑
dagogickým vzdelaním, preto sme pre pomeno‑
vanie ich funkcie používali pojem učiteľky.

Aktivita a projekt:
•	 aktivitou v  tejto publikácii rozumieme činnosť, 

ktorá v  kluboch prebehla jednorázovo (hľadanie 
obrázka v pracovnom liste, lepenie postavy), alebo, 
ak sa uskutočnila opakovane, jej obsah a forma sú 
takmer rovnaké (rozcvičky na hrubú a jemnú mo‑
toriku, hra na autobus, chrbátiková pošta a pod.),

•	 projektom rozumieme činnosť, ktorá prebiehala 
v  kluboch pravidelne, v  dlhšom časovom období 
a neustále sa vyvíjala (projekt Kalendár, dramatické 
projekty, projekt Človek – JA).

Program:
•	 ucelený postup obsahujúci východiská (z  čoho?), 

obsah (čo?), formy (kde, ako?), metódy (akým 
spôsobom?).

Metóda:
•	 v pedagogickom kontexte spôsob, ako dosiahnuť 

edukačné ciele.
Popoludňajšie kluby:
•	 forma našich klubov, realizovaná po vyučovaní 

v  škole alebo v  komunitnom centre; nemyslíme 
tým školský klub, ktorý je súčasťou školského sys‑
tému.

Sociálne znevýhodnené11 prostredie:
•	 V publikácii používame termín sociálne znevýhod‑

nené prostredie so skratkou SZP. Komunity, ktoré 
v  publikácii popisujeme, sú chudobné, sociálne 
vylúčené, marginalizované, etnicky homogénne 
osídlenia prevažne Rómov na okraji obcí a  seg‑
regovaných lokalít.

•	 Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia je 
ten, „ktorého rodinné prostredie spĺňa minimálne 
tri z uvedených kritérií:
•	 aspoň jeden rodič poberá dávky v  hmotnej 

núdzi,
•	 aspoň jeden rodič je nezamestnaný,
•	 najvyššie ukončené vzdelanie aspoň jedného 

z rodičov je základné,
•	 neštandardné bytové a  hygienické pod‑

mienky (napr. žiak nemá vyhradené miesto 
na učenie, nemá vlastnú posteľ, v byte nie je 
zavedená elektrická prípojka…),

•	 vyučovací jazyk školy je iný ako jazyk, ktorým 
hovorí dieťa doma.“12

Odlišné sociokultúrne prostredie
•	 prostredie, v  ktorom sú deti vychovávané podľa 

odlišného vzorca správania a iných sociokultúrnych 
noriem v  porovnaní s  majoritnými strednosta‑ 
vovskými obyvateľmi.

ZÁKLADNÝ POJMOVÝ RÁMEC

11 Termín sociálne znevýhodňujúce prostredie definované in: 
Kovalčíková, Džuka. Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce 
prostredie, 2014 by bol možno vhodnejší, ale vzhľadom na množstvo 

odbornej literatúry, ktorá používa termín „znevýhodnené“ ostali sme 
pri tomto viac zaužívanom pojme.
12 Kolektív. Prieskum o postavení žiaka…, 2016
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SKRATKY

•	 FIE  – Feuersteinova metóda Inštrumentálneho 
obohacovania

•	 KC – komunitné centrum

•	 KK kluby – kluby Krížom ‑krážom

•	 MAT – matematika

•	 MRK – marginalizované rómske komunity

•	 MŠ – materská škola

•	 PedF UK – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej 
v Prahe

•	 PL – pracovný list

•	 SJL – slovenský jazyk a literatúra

•	 SŠ – stredná škola

•	 SR – Slovenská republika

•	 SZP – sociálne znevýhodnené prostredie

•	 ŠkVP – školský vzdelávací program

•	 ZUUP – zvlášť upravené učebné plány

•	 ZŠ – základná škola
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UČÍME SA UČIŤ SA
ČASŤ A

Táto časť publikácie je určená odborným pracovníkom inštitúcií 
a škôl, ktorí v rámci svojich kompetencií a každodennej praxe 
rozhodujú o podobe a obsahu vzdelávania žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia a všetkým tým, ktorých táto téma 
zaujíma a majú záujem sa angažovať. 
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1. PREČO SME NAPÍSALI 
TÚTO PUBLIKÁCIU
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1. 1. ŠESTNÁSŤ ROKOV PÔSOBENIA ETP V SEGREGOVANÝCH KOMUNITÁCH

„Ak nie si pripravený všímať si silné stránky svojich 
žiakov, nedotýkaj sa ich slabých stránok.” 

Profesor Reuven Feuerstein

Rok 2016 je šestnásty rok pôsobenia neziskovej organi‑
zácie ETP Slovensko  – Centrum pre udržateľný rozvoj 
(ETP) v  marginalizovaných rómskych komunitách 
(MRK), v osadách, v ktorých sa podmienky života dia‑
metrálne odlišujú od životných podmienok v ostatných 
mestách a  obciach na Slovensku, kde žije väčšinové 
obyvateľstvo.

Odlišnosť je najmä v  extrémnej chudobe, veľmi níz‑
kej úrovni vzdelania, dlhodobej nezamestnanosti, 
preľudnenosti a  zlých podmienkach bývania, chýba‑
júcej infraštruktúre (cesty, kanalizácia, verejné osvetle‑
nie, vodovod, obchod, služby, zdravotné stredisko, 
materská škola a  ďalšie). V  porovnaní s  väčšinovým 
obyvateľstvom je odlišná aj veková štruktúra 
obyvateľov osád – 50 a viac percent tvoria deti do 18 
rokov. Deti, ktoré sa narodili v segregovanej osade, 
si miesto svojho narodenia, ani rodinu, do ktorej sa 
narodili, samy nezvolili.

Prostredie, v  ktorom deti vyrastajú, vplýva na rozvoj 
ich duševného a  osobnostného potenciálu, na 
zdokonaľovanie zručností a schopností. Deti a dospelí 
z  osád majú minimálne alebo často žiadne kontakty 
s vonkajším svetom. Bývajú v nevyhovujúcich, niekedy 
až život ohrozujúcich príbytkoch, kde nemajú ani vlast‑
nú posteľ, nieto ešte pracovný stôl. V chatrčiach nemajú 
tečúcu vodu, neustále zápasia s nedostatočnou hygie‑
nou, nezriedka s  nepríjemným hmyzom, hlodavcami 
a  odpadkami. Ich strava neobsahuje výživné látky 
potrebné na správny vývin v  detstve a  veľmi často je 

jej nedostatok. Rodičia a  aj starí rodičia majú buď 
neukončené základné vzdelanie alebo základné vzde‑
lanie, výnimkou sú dospelí s  výučným listom. Všetky 
tieto faktory prispievajú k  následkom na zdravotnom 
stave, psychickej pohode, strate sebadôvery, nezriedka 
aj k rôznym závislostiam, vrátane spoliehania sa na nie‑
koho, niečo, alebo k „závislosti od sociálnych dávok“.

V  studený novembrový deň roku 2000, neskoro popo‑
ludní, som prvýkrát vo svojom živote prišla do rómskej 
osady. Bola to osada neďaleko Prešova. Vonku bola už 
tma, bolo po daždi, ešte fúkal studený vietor. V osade žila 
asi tisícka ľudí, niektorí v  obecných, nájomných bytoch, 
iní v  chatrčiach. Zrazu z  jedného domu vybehlo nahé 
dieťa, ani nie dvojročné a  pobehovalo okolo nás, malej 
skupinky zababušených „gádžov“ v  teplých kabátoch 
so šálmi a  rukavicami. Dvere domu ostali otvorené, dnu 
sa svietilo. Vo vnútri sedeli traja dospelí ľudia, o  čomsi 
diskutovali. Na zemi sa hralo ďalšie nahé dieťa. Nikto sa 
ani nepohol. Prešlo niekoľko dlhých sekúnd, možno aj 
celá minúta. Mala som chuť skríknuť, na dospelých, aj na 

Lokality, ktoré v tejto publikácii nazývame „osada“, 
marginalizované rómske komunity alebo sociálne 
znevýhodnené1 prostredie (SZP) definuje Školský 
zákon2 takto: „prostredie, ktoré vzhľadom na so‑
ciálne, rodinné, ekonomické a  kultúrne podmien‑
ky nedostatočne podnecuje rozvoj mentálnych, 
vôľových, emocionálnych vlastností dieťaťa alebo 
žiaka, nepodporuje jeho socializáciu a neposkytuje 
mu dostatok primeraných podnetov na rozvoj os‑
obnosti.“

1 V  odbornej literatúre sa používa aj termín „znevýhodňujúce pros‑
tredie“

2 Podľa zákona č.  245/2008 Z. z. o  výchove a  vzdelávaní (školský 
zákon), § 2, odsek p
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dieťa. Antropológ, ktorý v osade roky pracoval, videl zde‑
senie v mojej tvári a povedal mi: „Nechaj to tak.“ „Nie, to 
nemožno nechať tak,“ povedala som si v duchu.

Považujeme sa za sociálne laboratórium, pretože v  osa‑
dách dlhodobo riešime zložité, komplexné sociálne pro‑
blémy. Dlhodobo, opakovane z  rôznych uhlov pohľadu, 
zapájaním odborníkov rôznych profesií, rôznych sektorov 
spoločnosti, ale aj nadšencov, pristupujeme k sociálnemu 
problému, hľadáme jeho uspokojujúce riešenie pros‑
tredníctvom prototypov. Sľubné riešenia overujeme a ak 
sa osvedčia, usilujeme sa o to, aby sa uplatnili aj v praxi 
ostatných segregovaných komunít. Našim hlavným 
zámerom je pomôcť zlepšiť kvalitu života na Slovensku, 
aby všetci obyvatelia, vrátane tých, ktorí sú dnes sociálne 
a  ekonomicky vylúčení, mohli prežiť  svoj život dôstojne, 
bezpečne a  aby mali už od útleho detstva vhodné pod‑
mienky na výchovu a vzdelávanie a neskôr na zaradenie 
sa na trh práce. Konkrétnymi aktivitami a  programami 
komplexných služieb narúšame status quo súčasných 
viacnásobných štrukturálnych znevýhodnení ľudí z osád 
a  prinášame návrhy pre tých, ktorí nečakajú na ideálnu 
stratégiu alebo novú reformu, ale už dávno začali konať 
a chcú svoje pôsobenie zintenzívniť.

Od roku 2001 sme v  spolupráci s  miestnymi samosprá‑
vami na východnom a  strednom Slovensku zriaďovali 
v  blízkosti alebo priamo v  rómskych osadách komu‑
nitné centrá (KC). Komunitné centrá sú opornými mies‑ 
tami a  križovatkami stretnutí tých, ktorí prichádzajú so 
svojimi starosťami, s  tými, ktorí im chcú pomôcť.3 Terén‑
ni, sociálni a  komunitní pracovníci poskytujú služby 
znevýhodneným obyvateľom priamo v  osadách alebo 
v priestoroch KC. Klienti tu nájdu pomoc a radu, sociálnu, 
zdravotnú, finančnú, ale aj možnosť vzdelávať sa, učiť sa 
novým poznatkom. Učitelia, pedagogickí pracovníci, tú‑
tori a  mentori, sústreďujú svoju pozornosť na rozvíjanie 
osobnosti detí a  mladých ľudí, ich vnútornej motivácie, 

vytrvalosti, húževnatosti, empatie, sebadisciplíny, men‑
tálnych a duševných zdrojov. Naše skúsenosti potvrdzujú, 
že šance detí z osady prospievať v škole a neskôr v dospe‑
losti si nájsť prácu, sa úmerne zvyšujú, ak majú možnosť 
dlhodobo a  pravidelne sa zúčastňovať na aktivitách 
v  útulných priestoroch komunitných centier, ktoré vedú 
zanietení, empatickí a  odborne pripravení pracovníci, 
s láskavým a spravodlivým prístupom. Nebolo to však tak 
od začiatku našej práce v osadách.

V  roku 2011 už boli výsledky rozvojových aktivít ETP: 
funkčné komunitné centrá, terénna sociálna práca 
a  najmä úspech desiatok rodín a  jednotlivcov, ktorí sa 
postupne sociálne začlenili v odborných kruhoch na Slo‑
vensku dobre známe a  uznávané. Už dva roky predtým 
sme získali Cenu Roma (Gypsy) Spirit „…za komplexnú, 
vysoko odbornú a  autentickú prácu a  služby znevýhod‑
neným a  marginalizovaným skupinám obyvateľstva, za 
boj s chudobou a sociálnym vylúčením na Slovensku s oso‑ 
bitným zreteľom na Rómov v  segregovaných osadách. 
Za uplatňovanie konceptu sociálnej mobilizácie, ktorý 
povzbudzuje k  vzájomnej pomoci a  podpore, konkrétne 
za vytváranie a  spoluvytváranie dočasných pracovných 
príležitostí a trvalých pracovných miest.“ V roku 2011 naša 
práca získala uznanie Nadácie ERSTE Cenu za sociálnu 
integráciu. V  tom istom roku sme sa na medzinárodnej 
konferencii v  Bratislave pýtali vysokopostavenej štátnej 
zamestnankyne vecne príslušného ministerstva: „Čo 
máme urobiť, aby sa osvedčené intervencie a  metódy 
práce ETP replikovali v  čo najväčšom počte osád, aby 
čo najviac rómskych rodín mohlo žiť slušný a  dôstojný 
život?“ Odpoveď bola stručná: „Zariaďte politickú ob-
jednávku.“

3 Mačáková, Pollák et al. Komunitné centrá…, 2008, s. 3
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4 Mušinka et al. Atlas rómskych komunít…, 2014
5 Šprocha. Reprodukcia rómskeho obyvateľstva…, 2014, s. 143
6 Šprocha. Reprodukcia rómskeho obyvateľstva…, 2014, s. 143

7 Mušinka. Prosba – údaje z Atlasu, 2016
8 Kolektív. Prieskum o postavení žiaka…, 2016

Na úvod sprostredkovávame údaje a zistenia nedávnych 
výskumov o  počte obyvateľov sociálne vylúčených 
komunít. V  závere prvej časti tieto konkrétne údaje 
využijeme pri zdôvodnení ekonomickej výhodnosti 
nami navrhovaného riešenia pre verejnú správu.

Podľa údajov z  Atlasu rómskych komunít4 v  krajine 
žije odhadom 402 810 Rómov, čo tvorí takmer 7,45  % 
všetkých obyvateľov Slovenska. V  rozptyle medzi ma‑
joritným obyvateľstvom býva odhadom 187 305 (46,5   
%), zvyšok, t. j. približne 215 505 osôb (53,5  %), býva vo 
viac ‑menej etnicky homogénnych osídleniach vnútri 
miest a obcí, na ich okrajoch alebo v urbanisticky seg‑
regovaných osídleniach (tzv. rómske osady, štvrte, uli‑
ce, časti ulíc a pod.).

Stredný variant dlhodobej prognózy do roku 2030 
Branislava Šprochu5 očakáva „rastúci počet narodených 
rómskych detí až do roku 2020. V posledných 10 rokoch 
prognózy by mohlo dôjsť k  poklesu, no ten bude len 
veľmi nízky. Od roku 2017 až do roku 2026 by tak podľa 
tohto variantu počty narodených Rómov prekračovali 
hranicu 11,2 tisíc detí ročne.“

Porovnaním údajov z  Atlasu so Šprochovými  prog‑
nózami6 je možné pomerne presne odhadnúť počet 
detí v  sociálne vylúčených komunitách, teda aj počet 
žiakov v primárnom vzdelávaní. V roku 2011 sa na Slo‑
vensku narodilo 60 598 detí. Podľa Alexandra Mušinku 
sa „v sledovaných obciach narodilo v roku 2011 odha‑
dom 40 910 detí, z ktorých 10 164 bolo rómskych, t. j. 
16,8  % všetkých narodených detí na Slovensku. Z uve‑
deného počtu 10 164 rómskych detí sa odhadom 
približne 6 891 (67,8  %) narodilo vo viac ‑menej etnicky 
homogénnych osídleniach.“7 Tieto deti dovŕšia šesť ro‑

kov, vek nástupu na povinné vzdelávanie, v roku 2017.

Metodicko ‑pedagogické centrum (MPC) Bratislava, 
regionálne pracovisko v  Prešove a  jeho integrálna 
súčasť Rómske vzdelávacie centrum (ROCEPO) od roku 
2005 realizuje prieskum, v rámci ktorého zisťuje údaje 
o  žiakoch zo SZP v  základných školách. Vzhľadom 
na dobrovoľnosť poskytovania údajov školami, úda‑
je, ktoré zozbieralo MPC/ROCEPO v  rokoch 2005, 
2007, 2009, 2012 a  2015 prezentujú údaje za 35   % 
až 42   % z  celkového počtu žiakov základných škôl. 
V školskom roku 2015/2016 školy, ktoré poskytli údaje, 
navštevovalo celkom 161 394 žiakov, z nich bolo 32 534 
(20  %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.8 

Aká je šanca, že približne jedna pätina detí prekoná 
prekážky prostredia, z ktorého pochádzajú a ich školské 
výkony budú porovnateľné s  výkonmi ostatných 
rovesníkov?

Vyše 200 tisíc segregovaných
Na úvod sprostredkovávame údaje a zistenia nedávnych 

Vyše 200 tisíc segregovaných
Na úvod sprostredkovávame údaje a zistenia nedávnych 

1. 2. VYŠE 200 TISÍC SEGREGOVANÝCH
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Slovensko v  porovnaní s  ostatnými krajinami EÚ má 
najnižšie percento, 77,4  % detí v predškolskom vzde‑
lávaní (na porovnanie Francúzsko 100   %, Veľká Bri‑
tánia 98  %).9 Situácia rómskych detí je alarmujúca: Iba  
28  %10rómskych detí starších ako štyri roky navštevo‑
valo materské školy.

„Na tvorbu predstáv žiaka o jeho ďalšom stupni 
vzdelávania rozhodujúco vplývajú najmä jeho minulé 

výkony a úspechy.“11

V  porovnávajúcom medzinárodnom testovaní 
matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti 
15‑ročných žiakov OECD PISA 2012 žiaci zo Slovenska 
„dosiahli v  priemere vo všetkých troch gramotnos‑
tiach štatisticky významne horšie výsledky než je prie‑
mer krajín OECD“12 a  žiaci s  najnižším socioekonom‑
ickým statusom zaostávajú najviac. „Negatívny vplyv 
nezamestnanosti rodičov na výsledky žiakov je na Slo‑
vensku jeden z najväčších v rámci krajín OECD.“13

1. 3. AKO SI VEDIEME V POROVNANÍ SO SVETOM?

Tab. 1: Porovnanie testovania PISA žiakov z rôznych krajín so Slovenskom, rok 2012

Priemer OECD

Gramotnosť
Informatívny súčet

Matematická Čitateľská Prírodovedná

494 496 501 1 491

Šanghaj ‑Čína 613 570 580 1 763

…

Fínsko 519 524 545 1 588

Estónsko 521 516 541 1 578

Holandsko 523 511 522 1 556

Švajčiarsko 531 509 515 1 555

…

Česká republika 499 493 508 1500

…

Slovensko 482 463 471 1 416

…

Peru 368 384 373 1 125

Zdroj: PISA 201214

9 Europe 2020 indicators…, 2016
10 Roma survey…, 2014, s. 16
11 Szalai. Ethnic differences in education…, 2011, s. 17

12 Šiškovič, Toman. PISA: výsledky Slovenska v kocke, 2014, s. 1
13 Ibid. s. 1
14 PISA 2012…, 2014, s. 5
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15 Szalai. Ethnic differences in education…, 2011, s. 17
16 Kusá, In: Krčmárik. Rómske deti vyháňa zo škôl bieda, 2011
17Voľný preklad z Bloem, Brüggemann. Cross ‑country Comparison…, 
2016, s. 18
18 Voľný preklad z Roma survey…, 2014, s. 3
19 Report on the living conditions of Roma households…, 2012, s. 97

20 Na porovnanie: 75  % majoritného obyvateľstva z geograficky blíz‑
kych lokalít uviedlo ako najvyššie vzdelanie ISCED 3
21 Kolektív. Komparácia výsledkov…, 2016
22 Kolektív. Prieskum o postavení žiaka…, 2016
23 Kolektív. Prieskum o postavení žiaka…, 2016, vlastné výpočty

Odborníci medzinárodného výskumného projektu 
Edumigrom15 z roku 2011, ktorý sa uskutočnil v devia‑
tich štátoch vrátane Slovenska, potvrdzujú: „Na školské 
výsledky detí rozhodujúcou mierou vplýva vzdelanie 
rodičov, dokonca viac ako etnicita.“16 Dieťa sa učí odpo‑
zorovaním a opakovaním činností, ktoré vidí u svojich 
rodičov. Vzdelaní rodičia očakávajú od svojich detí aka‑
demické úspechy, rodičia s nižším vzdelaním sú menej 
nároční na školské výkony svojich detí.

Závery výskumu Rómskeho vzdelávacieho fondu, ana‑
lyzujúceho údaje z testovania PISA 189 žiakov rómske‑
ho pôvodu zo Slovenska, sú varujúce: „80 až 95 percent 
žiakov zaradených do vzorky PISA, ktorí doma hovoria 
rómskym jazykom, nenadobudlo základné kognitívne 
zručnosti a  kompetencie, a  preto majú obmedzené 
možnosti nájsť si kvalifikované pracovné miesta 
a  zvládnuť zložité požiadavky súčasnej spoločnosti.“17 

Ak sa nezlepšia školské výsledky rómskych žiakov, 
nemôžeme očakávať, že si v dospelosti nájdu prácu.

Podľa správy Európskej agentúry pre ľudské práva 
(Fundamental Right Agency) 82 – 85  % Rómov na Slo‑
vensku vo veku 18 – 24 rokov nedokončí stredoškolské 
vzdelanie.18 Podľa správy UNDP19 z  roku 2012 na Slo‑
vensku uviedlo ako najvyššie dosiahnuté stredoškolské 
vzdelanie (ISCED 3) 17   % Rómov20, v  segregovaných 
lokalitách len 14  %.

Komparatívny prieskum MPC21 a  prieskum MPC/RO‑
CEPO22 naznačujú, že celkový počet žiakov zo SZP na 
stredných školách rastie, viď tabuľka č. 2 nižšie.

„80 až 95 percent žiakov zaradených do vzorky 
PISA zo Slovenska, ktorí doma hovoria rómskym 
jazykom, nenadobudlo základné kognitívne 
zručnosti a kompetencie, a preto majú obmedzené 
možnosti nájsť si kvalifikované pracovné miesta 
a zvládnuť zložité požiadavky súčasnej spoločnosti.“

Tab. 2: Vývoj umiestnenia žiakov základných škôl v daných rokoch na stredných školách23

Rok Celkový počet žiakov ZŠ Počet žiakov zo SZP na SŠ Percento z celkového počtu žiakov

2005 15 403 1 266 8,22  %

2007 26 008 1 716 6,60  %

2009 19 355 1 446 7,47  %

2012 18 726 1 823 9,74  %

2015 16 080 1 915 11,91  %

Zdroj: MPC, ROCEPO, vlastné usporiadanie, tabuľka uvádza údaje za 35 – 42 % celkového počtu žiakov stredných 
škôl na Slovensku
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Aj keď počet žiakov stredných škôl rastie, z  našich 
skúseností z terénu vieme, že najviac žiakov zo segrego‑
vaných komunít navštevuje tzv. elokované pracoviská 
stredných odborných škôl, ktoré zriadili stredné školy 
priamo v  obciach s  vylúčenými komunitami. Rodičia 
i  deti svoje rozhodnutie o  mieste a  odbore štúdia na 
strednej škole často urobia nie na základe záujmu žiaka, 
kvality školy alebo počtu absolventov, ktorí po skončení 
štúdií získali zamestnanie, ale na základe dostupnosti 
školy alebo miesta, kde študujú kamaráti. Terénny výs‑

kum24 ukázal, že vzdelávanie žiakov v elokovaných pra‑
coviskách stredných škôl je „neefektívne, nekvalitné, 
pre štát zbytočne finančne nákladné a  predovšetkým 
si neplní svoj účel,“ ktorým by malo byť  začleňovanie 
žiakov z rómskych vylúčených komunít.

Podľa údajov Centra vedecko ‑technických informácií 
(CVTI) SR25 počet žiakov, ktorí opustili štúdium na stred‑
nej škole pred získaním príslušného osvedčenia medzi 
rokmi 2012 a 2016, narástol o viac ako 100  %.

24 Balážová. Elokované pracoviská…, 2015, s. 44
25 Výpočty na základe podkladov CVTI SR. Drop ‑out rate na Slovensku, 
2016

26 ZUUP – zvlášť upravený učebný plán
27 Štatistická ročenka…, 2016

Tab. 3: Počet žiakov stredných škôl, ktorí opustili štúdium bez získania osvedčenia

Celkom 
žiakov SŠ

Celkom 
žiakov 

v školách 
s odbormi 
so ZUUP26

Celkom 
žiakov, kto-

rí opustili 
SŠ štúdium 

bez zís-
kania 

osvedčenia

Žiaci, ktorí 
opustili 
štúdium 

na bežných 
SŠ (bez 
ZUUP)

Percento 
z celko-

vého počtu 
žiakov

(bez ZUUP)

Žiaci, ktorí 
opustili 
štúdium 

(žiaci v SŠ 
so ZUUP)

Žiaci, ktorí 
opustili 
štúdium 

(žiaci v SŠ 
so ZUUP)

2012/2013 247 413 4 753

2013/2014 234 654 5 585 6 871 5 475 3,10 % 1 396 37,30 %

2014/2015 226 902 6 039 11 923 10 152 5,85 % 1 771 40,02 %

2015/2016 221 061 6 078 13 983 11 981 7,07 % 2 002 42,37 %

Zdroj: CVTI SR, vlastná úprava

Veľký podiel na tzv. „drop ‑outoch“ žiakov majú tzv. od‑
bory so zvlášť upravenými učebnými plánmi (ZUUP), 
kde si menej zdatní žiaci len dopĺňajú povinnú školskú 
dochádzku a po prvom roku štúdia zo školy odchádza‑
jú. Na stredné školy s odbormi so ZUUP sa ročne zapíše 
viac ako 6 000 žiakov.38 V  školskom roku 2015/2016, 

podľa údajov CVTI SR, odišlo zo všetkých stredných 
škôl bez získania osvedčenia o  štúdiu 13 983 žiakov  
(8  % z celkového počtu žiakov), stredné školy s odbor‑
mi so ZUUP opustilo bez osvedčenia 2002 žiakov (42  % 
z celkového počtu žiakov škôl so ZUUP).
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Tab. 4: Prehľad o „drop ‑out“ žiakoch stredných škôl na Slovensku

Údaje za všetky SŠ na Slovensku Údaj za SŠ so zvlášť upravenými učebnými plánmi

žiaci absolventi novoprijatí rozdiel žiaci absolventi novoprijatí rozdiel

2014/15 226 902 52 710   174 192 6 039 1 314   4 725

2015/16 221 061   60 852 160 209 6 078   3 355 2 723

drop out žiaci 13 983 2 002

Percentuálny  
podiel 8,03 % 42,37 %

Zdroj: CVTI SR, vlastná úprava
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Minulý školský rok ukončilo štúdium na strednej škole 
bez získania osvedčenia takmer 14 000 žiakov stred‑
ných škôl. Ich šance zamestnať sa sú podľa nášho ná‑
zoru veľmi malé.

Ak chceme pomôcť žiakom zo SZP nielen sa dostať na 
strednú školu, ale aj vybrať si školu na základe kva‑ 
lity školského vzdelávacieho programu, referencií a  up‑
latnenia sa absolventov, je potrebné dlhodobo žiakov 
sprevádzať a  pomáhať im urobiť správne rozhodnutie. 
Odborní pracovníci podporných organizácií (akými sú 
napríklad komunitné centrá, neziskové organizácie, cir‑
kev) by mali pracovať nielen so žiakmi, ale aj s ich rodičmi. 
Nie je nič horšie, ako keď rodič pri prvom konflikte, ktorý sa 
dá riešiť, povie svojmu dieťaťu, študentovi strednej školy: 
„Dáš výstup a hotovo. Načo tam budeš chodiť, veď aj tak 
nebudeš mať robotu.“28

V obciach a mestách, kde pôsobíme, sme zažili niekoľko 
desiatok premrhaných šancí šikovných žiakov, ktorí sa 
rozhodli študovať na elokovanom pracovisku strednej 
školy, po jej skončení si prácu nenašli a sú evidovaní na 
úrade práce. Vysunuté pracoviská stredných škôl v blíz‑
kosti rómskych osád robia aj z „jednotkárov budúcich 
robotníkov s  minimálnou mzdou alebo nezamest‑
naných.“29

Mesačné štatistické údaje Ústredia práce, sociálnych 
vecí a  rodiny SR o počte a štruktúre nezamestnanosti 
z roka na rok potvrdzujú, že najväčší počet uchádzačov 
o  zamestnanie (v  auguste 2016 takmer 60 %) tvoria 
uchádzači s  neukončeným základným, základným, 
nižším stredným odborným a  stredným odborným 
vzdelaním.

28 Pustulková. Text do príručky…, 2016 29 Cuprik. Školy pripravujúce piliarov…, 2016
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Počtom obyvateľov 5,4 milióna30 je Slovensko medzi 
dvadsiatimi ôsmimi členmi Európskej únie na devät‑
nástom mieste, pričom naši obyvatelia predstavu‑
jú len jedno percento (presne 1,07 %) z  celkového 
počtu obyvateľov únie. Sme počtom obyvateľov malý 
štát, z  ktorého každý rok desaťtisíce31 mladých ľudí 
odchádzajú do zahraničia študovať alebo za prácou, 
a len veľmi malá časť32 z nich sa mieni vrátiť domov.

Demografické údaje nás varujú, Slovensko starne, silné 
populačné ročníky 70‑tych rokov minulého storočia 
budú po roku 2030 odchádzať do dôchodku. Pokiaľ sa 
nezvýši miera zamestnanosti Rómov, na pracovnom 
trhu v roku 2030 bude chýbať takmer 95 000 zamestnan‑
cov.33 Podľa štúdie Antona a  Ľubice Marcinčinovcov34 
„je to kvôli prognózovanému starnutiu majoritnej 
populácie, nárastu rómskej populácie v aktívnom veku 

a veľkému nepomeru v mierach zamestnanosti Rómov 
a  majority.“ Miera zamestnanosti Rómov v  roku 2015 
bola na úrovni 15  %, miera zamestnanosti majoritného 
obyvateľstva 65 %.35

Nasledujúca tabuľka znázorňuje dva modely počtu 
pracujúcich na Slovensku prognózované do roku 2030. 
Model 1 predpokladá, že miera zamestnanosti Rómov 
ostane rovnaká ako v roku 2015, t. j. 15  %. V takom prí‑
pade bude, kvôli úbytku zamestnancov z majoritného 
obyvateľstva, chýbať takmer 95 000 zamestnancov. 
Model 2 predpokladá, že počet Rómov v  zamestnaní 
sa postupne bude zvyšovať a  v  roku 2030 dosiahne 
takmer 56 %. V takom prípade by počet zamestnaných 
Rómov mal narásť v porovnaní s rokom 2015 o viac ako 
170 000 ľudí.

30 Eurostat – počet obyvateľov Slovenska k 1. 1. 2016
31 Trebulová. Ročne odíde…, 2014
32 Kremský. Talenty pre Slovensko, 2015, s. 14

33 Marcinčin. The Cost of Non ‑Inclusion, 2014
34 Marcinčin, Marcinčinová. Trh práce a Rómovia…, 2014, s. 142
35 Marcinčin. The Cost of Non ‑Inclusion, 2014

1. 4. PROGNÓZY



30

Tab. 5: Prognóza miery zamestnanosti do roku 2030

2015 2020 2025 2030

MODEL 1 – Miera zamestnanosti ostane rovnaká

Rómovia 15,0 % 15,0 % 15,0 % 15,0 %

Majoritné obyvateľstvo 65,2  % 67,2 % 67,8 % 68,3  %

Slovensko 61,3 % 62,6 % 62,6 % 62,6 %

Počet zamestnaných

Rómovia 44 179 48 873 53 478 57 989

Majoritné obyvateľstvo 2 299 801 2 265 671 2 215 639 2 191 428

Slovensko 2 343 980 2 314 544 2 269 116 2 249 417

MODEL 2 – Miera zamestnanosti sa postupne zvyšuje

Rómovia 15,0 % 32,3 % 48,8 % 55,7 %

Majoritné obyvateľstvo 65,2 % 66,8 % 66,8 % 66,8 %

Slovensko 61,3 % 63,8 % 65,0 % 65,6 %

Počet zamestnaných

Rómovia 44 179 105 093 174 090 215 207

Majoritné obyvateľstvo 2 299 801 2 252 950 2 183 953 2 142 837

Slovensko 2 343 980 2 358 044 2 358 044 2 358 044

Zdroj: Marcinčin: Trh práce, in: Prognostické práce, 6, 2014, č. 2, str. 158

Na jednej strane „mnoho spoločností (firiem) mesiace 
neúspešne hľadá nových pracovníkov, a to aj v robot‑
níckych profesiách a  pre manuálnu nekvalifikovanú 
prácu,“36 na druhej strane robíme len veľmi málo 

pre to, aby tisíce detí z  osád v  školách prospievali 
a  neopúšťali vzdelávací systém bez ukončeného 
úplného stredoškolského vzdelania, ktoré je jedným 
z predpokladov uplatniť sa na trhu práce.

36 Marcinčin. The Cost of Non ‑Inclusion, 2014
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Vyššie spomenutých takmer 7 000 detí, ktoré sa narodi‑
li v  roku 2011 v  etnicky homogénnych osídleniach, 
dovŕši v roku 2017 šesť rokov, vek nástupu do základnej 
školy. Sú pre ne v školách vytvorené dobré podmienky 
na naplnenie ústavného práva na vzdelanie? Môže sa 
každé dieťa, aj to z  rómskej osady, vzdelávať v  škole, 
ktorá poskytuje sociálne spravodlivé a  inkluzívne 
vzdelávanie? Zaraďujú školy v  blízkosti rómskych 
osád všetky deti do bežných tried? Koľko percent zo 
7000 prvákov, ktorí nastúpia do školy v  septembri 
2017, ukončí v  roku 2026 základnú školu deviatym 
ročníkom a  bude pokračovať v  štúdiu maturitného 
odboru na strednej škole (ISCED 3 A)? Koľko z nich sa 
zamestná? Ak bude súčasný trend pokračovať, podľa 
našich odhadov sa to podarí približne tisíc žiakom.37 

Aké sú šance budúcoročných prvákov z rómskych osád 
uplatniť sa v roku 2030 na pracovnom trhu? Dokážeme 
ich pripraviť, aby uspeli na stredných školách v maturit‑
ných odboroch? My si myslíme, že áno. 

Často sa stretávame s názorom, že deti z rómskych osád 
sú „nevzdelávateľné“. Je to naozaj tak? Väčšina (72  %)38 

rómskych detí starších ako štyri roky nenavštevovala 
materské školy (MŠ). Ako dôvody uvádzajú ich rodičia 
finančné náklady spojené so zápisom a  pravidelnou 
účasťou v  MŠ, nezriedka predsudky a  diskrimináciu 
od zástupcov MŠ, ale aj rodičov iných detí, menej 
často vzdialenosť. Materinským jazykom detí z MRK je 
najčastejšie rómčina, vyučovacím jazykom v  školách 
slovenský alebo maďarský jazyk. Sociálne a  ekono‑
mické podmienky, v ktorých deti z osád vyrastajú, im 
neposkytujú dostatok podnetov na rozvoj kognitívnych 
schopností, potrebných pri nástupe do prvého ročníka. 
Preto nie div, že pri vstupných otázkach učiteľov pri 

zápise do školy deti zlyhávajú a  zaraďujú ich buď do 
nultého ročníka, špeciálnej triedy alebo špeciálnej 
základnej školy. Dokážeme to zmeniť? Podľa nášho ná‑
zoru určite áno.

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je 
přesně tím, co otevírá dveře zlu.” 

Václav Havel

37 Predpokladáme súčasnú 15 % mieru zamestnanosti Rómov
38 Roma survey…, 2014, s. 16

1. 5. KTO ZAPLNÍ VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA?
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2. VZDELÁVANIE DETÍ ZO 
SEGREGOVANÝCH KOMUNÍT
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„Správa občianskej spoločnosti o  implementácii 
stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Ró‑
mov do roku 2020 a  revidovaného akčného plánu 
dekády na Slovensku obsahuje aj údaje z  výskumu 
UNDP, ktoré poukazujú na to, že viac ako 55   % róm‑
skych detí pochádzajúcich zo segregovaných osídlení 
navštevovalo v  roku 2010 čisto rómsku školu.“1 Dve 
z  troch základných škôl, v  ktorých sme realizovali vý‑
skum v školskom roku 2015/2016, navštevujú iba róm‑
ski žiaci.

Základné školy v obciach s veľkým počtom detí z róm‑
skej osady rozdelia žiakov do nultých a  prvých tried 
podľa výsledkov vstupných rozhovorov pri zápise do 
ZŠ. Takmer všetci žiaci zo sociálne vylúčenej komu‑
nity sú zaradení do nultého alebo 1. ročníka (ak má 
škola nultý ročník zriadený). Do nultého ročníka sú za‑
radení na základe odporúčania školy, vyšetrenia centra 
pedagogicko ‑psychologického poradenstva a súhlasu 
rodiča. Skrytá prax ukazuje, že školy rozdelia žiakov 
z nultého ročníka do tried 1. ročníka na základe prospe‑
chu. Najlepší žiaci sú umiestnení v tzv. zmiešaných trie‑
dach (ak v  škole sú). Menej úspešní žiaci sú zaradení 
do zvyšných tried, kde sú výlučne žiaci zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. Zmiešané triedy majú 
odlišný učebný plán ako triedy so žiakmi zo SZP. ZŠ 
zriaďujú aj špeciálne triedy pre menší počet žiakov 
so špecifickými vývinovými poruchami, ktorých učia 
špeciálni pedagógovia.

Ak uvážime, aký je prevažujúci obsah školského 
vyučovania a  akým spôsobom sa overujú vedomosti 
žiakov (písomné úlohy, testy, Monitor, PISA), tak nás 
neprekvapí, že sa školy a učitelia sústreďujú prevažne 

na rozvíjanie čitateľskej, matematickej a prírodovednej 
gramotnosti žiakov. Učitelia využívajú frontálny spôsob 
výučby, prednášajú v triede vpredu pred celou triedou 
žiakov a pri výučbe kladú dôraz na fakty a informácie. 
Deti z odlišného sociokultúrneho prostredia, pre ktoré 
sú v  živote dôležité úplne iné zručnosti, v  tradičnom 
školskom prostredí zlyhávajú. Hudobné, pohybové, 
manuálne nadanie alebo interpersonálne zručnosti, 
v  ktorých deti z  osád nezriedka predbehnú svojich 
rovesníkov, základná škola rozvíja minimálne a hodnotí 
len okrajovo. Súčasťou Štátneho vzdelávacieho pro‑
gramu nie je napr. samostatné a tvorivé riešenie úloh, 
ktoré súvisia s  bežnými životnými situáciami žiakov 
z  osád, chýbajú aj metakognitívne stratégie, výučba 
pomocou vrstovníkov (peer ‑to ‑peer), výchova k  jazy‑ 
kovým, rečovým a  komunikačným zručnostiam, tí‑
movej spolupráci. Rovnako tam nenachádzame ani 
prezentáciu prejavov jedinečných žiackych talentov.

2. 1. AKÁ JE SÚČASNÁ PRAX NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH?

1 Balážová. Elokované pracoviská…, 2015, s. 15
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Potvrdzuje to aj výskum Edumigrom: „… zistenia 
ukázali, že prevládajúce školské systémy fungujú tak, 
že produkujú a  udržiavajú znevýhodnenie (žiakov) 
v  prístupe ku kvalitnému vzdelaniu a  zároveň majú 
sklon devalvovať výkon (žiakov) z kultúrnych dôvodov 
a tak ich odklonia z ciest k ich ďalšiemu rozvoju.“2

Žiaci zo sociálne vylúčených osád sa zvyčajne vzde‑
lávajú v triedach so zameraním na praktický život alebo 
v  špeciálnych triedach. Podľa Feuersteina špeciálne 
vzdelávanie má mať len jeden cieľ: pripraviť problé-
mové deti na návrat do bežných škôl a spoločnosti. 

Veľmi dôležité je, aby deti so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami neboli „nikdy odtrhnuté 
od svojich rovesníkov.“3 Pravidelný a  neprerušený 
kontakt s ostatnými deťmi je predpokladom a súčasne 
podmienkou bezproblémového návratu žiakov zo 
špeciálneho do hlavného prúdu vzdelávania. Na Slo‑
vensku je prax zvyčajne iná: žiaci, ktorí spolu začali 
šúchať lavice ako nulťáci, v  špeciálnej triede alebo 
v  špeciálnej základnej škole, zvyčajne pokračujú 
spoločne v tom istom kolektíve až do ukončenia povin‑
nej školskej dochádzky.

2 Szalai. Ethnic differences in education…, 2011, s. 35 3 Sharron, Coulter. Changing Children’s Minds…, 2004, s. 25
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„Školenie FIE nám otvorilo oči a ponúklo iný pohľad 
na prácu s deťmi, iný prístup.“ 

Učiteľka ZŠ

Dr.  Lee Elliot Major, spoluautor Teaching & Learning 
Toolkit manuálu pre školy4 a riaditeľ výskumu a politík 
v britskej neziskovej organizácii Suton Trust na otázku 
„Čo skutočne zlepšuje učenie sa detí?“ odpovedal: 
„Zďaleka najlepšou nádejou na lepšie výsledky je 
zlepšiť kvalitu výučby v triede. Na čom záleží najviac, je 
interakcia medzi učiteľom a žiakom.“5

Veľký rozdiel medzi učením jedného učiteľa a učením 
iného učiteľa zbadá aj laik pri „učiteľskom koncerte“ 
liečebnej pedagogičky Márie Heveriovej. Hovorí sa, 
že učiť je umenie. O  učení našich detí to platí dvoj‑
násobne. Mgr.  Heveriová žiakom vždy preukazovala 
úctu, lásku, neváhala sa s nimi postískať, pohladiť ich, 
objať, ale aj napomenúť, ak si to situácia vyžadovala. 
Úprimný záujem o  deti, ich prežívania, pocity, ale aj 
vtipkovanie s  deťmi boli neoddeliteľnou súčasťou 
každej vyučovacej hodiny. V knihe Andal o dživipen 2 
(Zo života 2) vydanej v roku 2015 priblížila svoj prístup 
vlastnými slovami: „Každé dieťa beriem ako jedinečné 
stvorenie a všetky mám rada. Viem, že každé má svoj 
osud, špecifické vlastnosti, problémy, dary, pochádza 
z  prostredia, ktoré Ho (veľké písmeno je namieste, 
hoci gramaticky neodôvodnené) formuje. Aj ľudia, 
vrátane rodičov, s  ktorými prichádza do styku, sú ov‑
plyvnení svojím okolím. Chcem tým povedať, že aj 
keď sa deti v  niečom môžu podobať, majú podobnú 
diagnózu, každé je iné. Každé vyrastá v určitom rodin‑
nom systéme, ktorý je dôležité poznať a  pracovať 
s ním. S deťmi i rodičmi si budujem vzťah, založený na 

úcte, prijatí, pravde a akceptovaní limitov… Snažím sa 
vytvoriť pre každé dieťa program na mieru. Taký, aby 
ho posúval vpred, nebol preň frustrujúci a demotivu‑
júci, rešpektoval jeho hranice. Dieťa by malo mať pri 
práci pocit úspechu a napredovať.“6

Naše skúsenosti po troch rokoch intenzívnej spo‑
lupráce s  učiteľmi štyroch základných škôl potvr‑
dzujú slová Dr.  Majora. Učiteľ, jeho vzťah k  žiakom 
a  jeho schopnosť vyvolať v  žiakoch záujem učiť sa, 
je „kľúčom k  dverám úspechu“. Dobrý vzťah učiteľa 
so žiakom, založený na dôvere a  viere v  schopnosti 
žiaka je osvedčený spôsob ako rozvinúť vnútornú mo‑
tiváciu žiakov k učeniu sa. Ak učiteľ pozná podmienky, 
v ktorých dieťa vyrastá, tzv. „inak podnetné prostredie“ 
a pri vyučovaní používa pojmy a príklady, ktorým žiak 
rozumie, je na správnej ceste. Postupne žiakovi spros‑
tredkováva reálie nového prostredia, v ktorom sa žiak 
ocitol po nástupe do základnej školy.

Učenie a učenie sa („teaching and learning“) je vzťah. 
Žiaci potrebujú učiteľov, ktorí sú s  nimi spojení. 
A  predovšetkým, potrebujú učiteľov, ktorí im veria.7 
„Keď sa študentov alebo pracovníkov, ktorí žili kedysi 
v chudobe (a prepracovali sa do strednej triedy), pýtali, 
ako sa im to podarilo, deviati z  desiatich tvrdili, že to 
bolo vďaka vzťahu – s učiteľom, poradcom, trénerom, 
nadriadeným a  podobne, ktorí sa o  nich zaujímali 
a radili im.“8

„Človek sa nič podstatné nenaučí  
bez podstatného vzťahu.“ 

James P. Comer9

4 Teaching and Learning Toolkit, 2016
5 Major. What really improves children’s learning?, 2012
6 Kolektív. Andal o dživipen, 2015, s. 114
7 Robinson, Lou. Creative schools…, 2016

8 Payne et al. Mosty z chudoby, 2010
9 Dr.  James P.  Comer, profesor, detský psychiater, Yale Child Study 
Center, USA

2. 2. ČO POMÁHA ZLEPŠIŤ ŠKOLSKÝ VÝKON ŽIAKOV?
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Eric Hanushek zo Stanfordskej univerzity uvádza, že 
„počas jedného školského roka sa žiaci, ktorých učí do‑
brý učiteľ, naučia učivo 1,5 školského roka. Zlý učiteľ 
(10‑ty percentil efektívnosti) naučí žiakov za jeden rok 
polročné učivo.“10 Inú perspektívu poskytuje výskum 
zameraný na úspešnosť porovnaním výučby žiakov do‑
brým učiteľom (85‑ty percentil) s priemerným učiteľom: 
„Ak majú žiaci tri až štyri roky po sebe dobrého učiteľa, 
podľa dostupných odhadov sa rozdiely v  školských 
výkonoch žiakov z  nízkopríjmových rodín a  žiakov 
z  rodín s  dobrým príjmom, odstránia. Odstránenie 
„black ‑white“11 rozdielov v školskom prospechu žiakov, 

ktoré sú trochu väčšie ako rozdiely vyvolané príjmami, 
bude trvať dobrému učiteľovi tri a pol až päť rokov“.12

Rita Pierson, učiteľka s  viac ako 40‑ročnou praxou 
v  školách pre žiakov zo znevýhodneného prostre‑
dia, uviedla na podujatí TED v New Yorku v roku 2013 
v prezentácii Každé dieťa potrebuje svoj vzor: „Vieme, 
prečo sa deti neučia. Je to spôsobené chudobou, nízk‑
ou dochádzkou, negatívnym vplyvom rovesníkov... Raz 
mi povedala kolegyňa:,Neplatia ma za to, aby som mala 
rada tieto deti. Platia ma za to, aby som ich učila. Deti 
sa majú učiť. Ja ich mám učiť, ony sa majú učiť. Bod‑
ka.’ Nuž, povedala som jej:,Vieš, deti sa neučia od ľudí, 
ktorých nemajú rady.’13 Každé dieťa si zaslúži svojho 

10 Hanushek. What Lies Ahead…, 2014, s. 24
11 Pozn. prekladateľa: „black ‑white“ – termín, ktorý sa používa v USA 
pri porovnávaní rozdielov výsledkov napríklad vo vzdelávaní, 
zamestnávaní a všeobecne nerovností medzi Afroameričanmi a bie‑
lymi Američanmi.

12 Hanushek. What Lies Ahead…, 2014, s. 24
13 Pierson. Every kid needs a champion, 2013
14 Pegg. P is for Rita F. Pierson…, 2013
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podporovateľa – dospelú osobu, ktorá sa nikdy nevzdá, 
ktorá chápe silu ich vzájomného vzťahu a ktorá trvá na 
tom, aby sa dieťa stalo tým najlepším, čím len môže.“14

Uvedomujeme si, že škola nedokáže odstrániť všetky 
prekážky, ktoré tvoria priepastné rozdiely medzi 
školskými výkonmi žiakov z  chudobného prostredia 
a výkonmi žiakov zo strednostavovských rodín. Štúdia 
Davida  C. Berlinera Chudoba a  potenciál uvádza šesť 
faktorov, ktoré „podstatne ovplyvňujú zdravie a učebný 
potenciál detí: (1) nízka pôrodná váha a  negenetické 
prenatálne vplyvy, (2) nedostatočná zdravotná, den‑
tálna a  očná starostlivosť, (3) nedostatok jedla, (4) 
environmentálne znečistenie, (5) vzťahy a  stres v  ro‑
dine a  (6) charakteristiky bydliska, komunity.“15 Autor 
spomína aj siedmy faktor: „rozšírené príležitosti učiť 
sa, ako predškolské, mimoškolské, popoludňajšie 
a letné prázdninové programy, ktoré môžu pomôcť 
zmierniť niektoré zo škôd, spôsobených prvými 
šiestimi faktormi.“16

V  našich komunitných centrách, v  spolupráci s  miestny‑ 
mi partnermi (obec, cirkev, základné a  stredné školy, 
neziskové organizácie, dobrovoľníci) uplatňujeme 
tzv.  „Berlinerov siedmy faktor“: troj‑ až šesťročné deti 
učíme v  predškolských kluboch, pre žiakov prvého 
stupňa ZŠ sme zriadili školské kluby, staršie deti sa popo‑
ludní v  mimoškolskom čase učia v  komunitnom centre, 
niekoľko desiatok detí je zaradených do mentorského 
programu a chodí na doučovanie. Počas letných prázdnin 
v spolupráci s dobrovoľníkmi zo Slovenska i zo zahraničia 
organizujeme v KC letné prázdninové tábory. V lete 2016 
sme prvýkrát zorganizovali týždennú letnú akadémiu vo 
Vyšných Ružbachoch pre päťdesiat detí z troch KC. Okrem 

toho, od roku 2016 pravidelne raz týždenne organizujeme 
stretnutia rodičov detí zapojených do našich vzdelávacích 
programov, jedenkrát mesačne pozývame rodičov na 
prezentáciu učebných pokrokov ich detí do predškolských 
a školských klubov. Zakúpili sme moderné počítačové vy‑
bavenie, vrátane interaktívnych tabúľ, ktoré používame 
pri práci s  deťmi v  komunitných centrách. Pomáhame 
rodičom riešiť sociálne problémy, poskytujeme ne‑
ziskové mikropôžičky na svojpomocné rekonštrukcie 
a výstavbu. Štvrtý rok si vedieme evidenciu o výchovno‑
‑vzdelávacích intervenciách, sociálnej pomoci a službách, 
ktoré sme poskytli našim klientom. O aktivitách aj výsled‑
koch pravidelne informujeme na našej webovej stránke, 
sociálnych sieťach, prostredníctvom workshopov, na 
ktoré pozývame pedagogických a ďalších odborných pra‑
covníkov. Už tretí rok v novembri organizujeme v Bratis‑

15 Berliner. Poverty and Potential…, 2009, s. 1
16 Ibid, s. 1

2. 3. SIEDMY FAKTOR



38

2. 4. SPROSTREDKOVANÝ ZÁŽITOK – SPROSTREDKOVANÉ UČENIE

lave odborný seminár. Našou snahou je šíriť informácie 
o výsledkoch, ktoré dosahujú naše deti, aby sme pomohli 
vytvoriť spoločenskú a  politickú objednávku po obdob‑
ných riešeniach aj v iných komunitách.

Profesor Reuven Feuerstein popisuje inteligenciu ako 
dynamickú, plastickú, modifikovateľnú a  meniteľnú.17 
Rozdiely v kognitívnom vývoji nemôžu byť podľa Feuer‑ 
steina vysvetlené výlučne dedičnosťou, vrodenými 
dispozíciami ani činiteľmi prostredia, napríklad socio‑
ekonomickým statusom rodičov, kultúrnymi rozdiel‑
mi, či etnickým pôvodom rodiny, sú skôr výsledkom 
adekvátnej skúsenosti so sprostredkovaným učením.18 
Skúsenosť sprostredkovaného učenia je popi‑
sovaná ako „kvalita interakcie, pri ktorej učiteľ, rodič, 
vychovávateľ a  rovesníci kladú seba medzi podnet 
a jedinca so špeciálnymi potrebami, aby sa ubezpečili, 
že jedinec daný podnet zaznamenal, dokázal ho 
pochopiť a  zmysluplným spôsobom spracovať.“19 
Učenie sprostredkováva učiteľ, mediátor, lektor, „sprie‑
vodca“, ktorý učí žiakov kriticky myslieť, vyberá a upra‑
vuje podnety z prostredia na úrovni primeranej scho‑
pnostiam žiakov, poskytuje im spätnú väzbu, pomáha 
vytvoriť učebné návyky, rozvinúť vnútornú motiváciu 
a naučiť žiakov rozumieť spôsobu, akým sa učia, ako na‑
dobúdajú poznatky. Učiteľ pomáha žiakom aj preniesť 
naučené poznatky do bežných situácií každodenného 
života, t. j. premostiť ich. V interakcii mediátor – žiak sa 
u  žiakov rozvíjajú kognitívne funkcie, kognitívne pro‑
cesy a predpoklady pre samostatné učenie sa.

„Bez sprostredkovania deti prichádzajú o  možnosť 
porozumieť „významu“ a  tiež aj o  inteligenčný poten‑

ciál, s ktorým sa narodili. Deti, ktoré mali v predškolskom 
veku možnosť zažiť pozitívne vývojové skúsenosti, 
získavajú súbor hodnôt, postojov a  názorov, sociálne 
a  verbálne schopnosti, schopnosti riešiť problémy 
a  nachádzať spojitosti, vďaka ktorým môžu uspieť 
v  štúdiu. Sú to deti, ktoré vedia najlepšie vyvolávať 
pozitívne reakcie svojich učiteľov a nadväzovať s nimi 
dobré vzťahy.“20

Sprostredkované učenie je primárny nástroj na dosia‑
hnutie štrukturálnej kognitívnej modifikovateľnosti 
a proces, ktorým sa uskutočňuje efektívna modifikácia 
učenia a  rozvoja ľudí.21 Sprostredkované učenie pred‑
stavuje nový prístup k  vyučovaniu, prostredníctvom 
ktorého sa rozvíjajú kognitívne, poznávacie procesy 
žiakov ich interakciou s  dospelým (učiteľom, lekto‑
rom, mediátorom), ktorý selektuje, upravuje podnety 
z prostredia a poskytuje žiakovi spätnú väzbu, aby vy‑
tvoril adekvátne učebné návyky žiaka.22 Aby učiteľ ale‑
bo rodič bol sprostredkovateľom, mediátorom, musí: 
(i) vysvetliť žiakovi zámery a dôvody, prečo sa má učiť 
nové poznatky, vyberať podnety tak, aby ich žiak po‑
chopil, nadviazať v  učení na to, čo žiak už vie, (ii) byť 
v  spojení so žiakom, venovať žiakovi plnú pozornosť, 
(iii) premosťovať, ukázať žiakovi, ako môže naučené 
poznatky aplikovať vo svojom každodennom živote 
a vysvetľovať hodnoty.

Feuersteinova metóda sa sústreďuje na to, aby sa žiaci 
naučili učiť sa, rozumieť tomu, ako sa učia, ako na‑
dobúdajú nové poznatky, ako súvisia nové vedomosti 
so svetom okolo nich, aby nové vedomosti, naučené 
postupy dokázali prenášať a  používať v  rôznych 

17 Ben ‑Hur. Feuerstein Instrumental Enrichment…, 2000
18 Lebeer. Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje, 2006, 
s. 47
19 Ibid, s. 47
20 Payne et al. Mosty z chudoby, 2010, s, 269

21 Feuerstein. Creating and Enhancing Cognitive Modifiability…, 2006, 
s. 55
22 Mayerová. Sprostredkované učenie…, 2011, s. 557
23 Mentis et al. Mediated Learning…, 2008, s. 4
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situáciách vo svojom živote. Podľa Feuersteina „sprá‑
vanie a  emócie sa menia v  dôsledku kognitívnych 
zmien a  tieto zmeny môžu prekonať negatívny vplyv 
genetickej predispozície, telesného postihnutia alebo 
deprivácie vo vzdelávaní.“23

„Ak nie sme schopní si vytvoriť s dieťaťom srdečný 
a hlboký vzťah, nemáme veľmi veľkú nádej, že naša 

snaha o sprostredkovanie bude dieťaťom  
zvnútornená a povedie k jeho rozvoju.” 

Jo Lebeer

„R. Feuerstein uvádza tri hlavné bariéry rozvoja mysle‑
nia, ktoré si sami staviame do cesty: 1. Etiológia – keď 
príliš zdôrazňujeme príčiny obtiaží a od nich odvodzu‑
jeme možný ďalší vývoj jedinca, bráni nám to hľadať 
ďalšie možnosti. 2. Presvedčenie o  kritických obdo‑
biach vo vývoji  – dnešné neurovedecké výskumy už 
niekoľkokrát popreli, že by vývoj určitých schopností 
a zručností musel prebiehať iba v jednom danom vývo‑
jovom období. Je treba veriť, že schopnosti a zručnosti 
môžeme rozvíjať celý život. 3. Závažnosť podmienok – 
pokiaľ sa domnievame, že životné podmienky daného 

24 Krejčová. Žáci potřebují přemýšlet…, 2013, s. 17
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2. 5. BUĎME TROCHU FÍNMI

Súčasný systém vzdelávania na Slovensku dostatočne 
nepripravuje budúcich pedagógov na prácu s  deťmi 
z  chudobných rómskych komunít. Učiteľmi sa stávajú 
prevažne Slováci zo strednej spoločenskej vrstvy, ktorí 
nemajú objektívne a ucelené informácie o  ľuďoch, ktorí 
celý život prežijú v paralelnom svete extrémnej chudoby 
v sociálne vylúčených komunitách takmer bez kontaktu 
s okolitým svetom. Nezriedka práve učitelia bez potreb‑
ných kompetencií zastávajú názor o „nevzdelávateľnosti“ 
žiakov, ktorí si miesto svojho pôvodu nevybrali.

Na porovnanie, vo Fínsku, v  krajine, ktorá v  hodnotení 
OECD PISA v  roku 2012 obsadila prvé miesto z  európ‑
skych štátov (viď tabuľka č. 6) „učiteľstvo ako profesia 
je úzko späté s udržiavaním fínskej národnej kultúry 
a budovaním otvorenej a multikultúrnej spoločnosti. 
Účelom formálneho vzdelávania je prenos kultúrneho 
dedičstva, hodnôt a ašpirácií z jednej generácie na druhú. 
Učitelia sú podľa svojho vlastného názoru zásadnými 
hráčmi v budovaní fínskeho sociálneho štátu.“25

Výsledky výskumov zameraných na zlepšenie školských 
výsledkov žiakov britských škôl zo znevýhodneného 
prostredia sumarizujú Teaching & Learning Toolkit a Early 
Years Toolkit26. Oba súbory nástrojov sú určené peda‑
gogickým zamestnancom škôl, aby im pomohli využiť 
dostupné zdroje na zlepšenie školských výsledkov žiakov 
zo znevýhodneného prostredia. Každý zo 46 prístupov 
v  súboroch nástrojov je ohodnotený z  hľadiska prie‑
merného vplyvu na učenie, sily podpornej evidencie 
a finančných nákladov na jeho uplatnenie v praxi. Výsled‑
ky potvrdzujú, že najväčší vplyv na školské výsledky 
žiakov s najrobustnejšími dôkazmi a relevantnosťou 
k  veku žiakov základných škôl, majú tieto dva 
prístupy: (i) efektívna spätná väzba na učenie sa, 
(ii) metakognitívne stratégie a  zlepšenie seba- 
ovládania. Tieto prvé dva prístupy si nevyžadujú vysoké 
náklady a  zlepšujú výkon žiakov až o  osem mesiacov. 
Mierny vplyv na školské výsledky žiakov majú prístupy: 
(iii) rovesnícke tútorstvo, (iv) doučovanie, (v) učenie sa 
v  malých skupinách, (vi) posilňovanie jazykových kom‑
petencií, (vii) domáce úlohy, (viii) zapájanie rodičov, 
(ix) digitálne technológie, (x) individuálna výučba a  (xi) 
včasná intervencia. Posledné dva prístupy sú však spo‑
jené s veľmi vysokými nákladmi. Na úplne opačnom kon‑
ci zoznamu prístupov, ktoré majú negatívny vplyv na 
školské výsledky žiakov, je opakovanie ročníka, ktoré 
podľa rozsiahlych dôkazov viacerých výskumov na brit‑
ských školách spomaľuje výkon žiakov o  štyri mesia-
ce a  aj náklady naň sú veľmi vysoké. Ďalším prístupom 
s  negatívnym vplyvom jedného mesiaca je spájanie 
žiakov do skupín alebo tried na základe schopností.

25 Sahlberg. Finnish Lessons…, 2011
26 Teaching and Learning Toolkit, 2016
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Tab. 6: Vplyv vzdelávacích prístupov na zlepšenie školského výkonu žiakov

Prístup Náklady Dôkazy Vplyv Mesiace

Efektívna spätná 
väzba na učenie sa + 8

Metakognitívne 
stratégie a zlepšenie 

sebaovládania
+ 8

Rovesnícke tútorstvo + 5

Doučovanie + 5

Učenie sa v malých 
skupinách + 5

Posilňovanie 
rečových a jazyko‑
vých kompetencií

+ 5

Domáce úlohy + 5

Zapájanie rodičov + 3

Digitálne tech‑
nológie + 4

…

Individuálna výučba + 5

Včasná intervencia + 5

…

Spájanie žiakov do 
tried na základe 

úrovne ich výkonu
‑ 1

Opakovanie ročníka ‑ 4

Zdroj: Teaching and Learning Toolkit, 2016
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jedinca sú príliš komplikované, máme tendenciu jeho 
rozvoj vzdávať. Ku zmenám potom nedochádza nie 
preto, že nie sú možné, ale preto, že neveríme, že by 
mohli nastať.“24

V popise Modelu inkluzívnej školy sa uvádza: „Rozhodu‑
júcimi aktérmi akcelerácie a  zmien budú pedagogickí 
a  odborní zamestnanci školy, ich motivácia a  peda‑
gogická odbornosť. Predpokladá sa ich vzdelávanie, 
samoštúdium, vzájomná pomoc, podporné riadenie 
a tvorivé uplatnenie pedagogických postupov, metód 
špecifického charakteru.“27

Z  výskumu Analýza vzdelávacích potrieb pedagog‑
ických a  odborných zamestnancov základných škôl28, 
ktoré navštevujú žiaci z  marginalizovaných rómskych 
komunít (MRK), učitelia primárneho vzdelávania iden‑
tifikovali nasledovné oblasti, v  ktorých si potrebujú 
doplniť vzdelanie na efektívnejšiu prácu so žiakmi 
z  MRK: v  oblasti Vyučovacie stratégie: (1) Rozvíjať 
kognitívne schopnosti žiakov z  MRK. (2) Podporovať 
rozvoj komunikačných kompetencií žiakov z  MRK. (3) 
Podporovať aktívne učenie sa žiakov z  MRK. V  oblasti 
Profesijný rast a sebarozvoj učitelia primárneho vzde‑
lávania preferujú nasledovné témy vzdelávania: (1) 
inovačné metódy pri práci so žiakmi z MRK, (2) motivá‑
cia žiakov z MRK k práci, (3) získavanie nových poznat‑
kov a  využívanie nových materiálov a  pomôcok pre 
žiakov z MRK.

Z  vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že prevažná 
väčšina učiteľov očakáva od zodpovedných inštitúcií 
(Ministerstvo školstva, Metodicko ‑pedagogické cen‑
trum, Štátny pedagogický ústav a  ďalších) konkré‑

tnu pomoc pri výbere vhodných, inovatívnych metód, 
ktoré im pomôžu pri rozvíjaní kognitívnych schopno‑
stí žiakov a  ich motivácie k  práci. Model inkluzívnej 
školy predstavuje niekoľko možností, z ktorých si môžu 
učitelia samostatne vybrať, napr. „metodika Brigitte 
Sindelarovej „Deficit čiastkových funkcií“, alebo „Prvky 
alternatívnych škôl (skupinové, projektové, heuris‑
tické vyučovanie, makroštrukturálne programované 
vyučovanie Michala Blašku, Integrované tematické 
vzdelávanie Susan Kovalikovej a pod.), Expo ‑program, 
program Srdce na dlani, Cesta, rozvoj tvorivosti, práva 
dieťaťa, multikultúrna výchova napr. Ericha Mistríka, ale 
aj témy o dejinách Rómov, ich kultúre a iné.“29 Konečný 
výber metódy je ponechaný na učiteľa.

„Mládež z nízkopríjmových rodín sa najlepšie učí  
vtedy, ak pedagóg má vysoké akademické 

očakávania na všetkých študentov – tam, kde  
sa štandardy neznižujú podľa ich  

socioekonomického statusu.”  
Paul Gorski

Počiatočný elán mladých učiteľov po skončení vy‑
sokej školy, ich chuť meniť svet, postupne strieda 
každodenná frustrácia z toho, že vo vymedzenom čase, 
pri stanovených vzdelávacích plánoch nedokážu naučiť 
šesťročného žiaka z osady vedomosti, ktoré bez problé‑
mov zvláda prvák základnej školy zo strednostavovskej 
majoritnej rodiny. Nie div, keď priemerný prvák z osady 
má nezriedka intelekt a hravosť na úrovni štvorročného 
dieťaťa.30

Je preto potrebné, aby si už počas štúdia a neskôr  
v praxi uvedomovali, že pri organizácii výučby nemôžu 

2. 6. UČITEĽ – ROZHODUJÚCI AKTÉR AKCELERÁCIE A ZMIEN?

27 Kolektív. Pedagogický model…, 2014, s. 47
28 Kolektív. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov…, 2012

29 Kolektív. Pedagogický model inkluzívneho vzdelávania…, 2014, s. 48
30 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 47, tab. 19
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rátať s rovnakým vývinovým potenciálom u všetkých 
žiakov a preto nemôžu uplatňovať jednotný a univer‑
zálny obsah a postupy u všetkých žiakov rovnako. Mali 
by sa zamýšľať nad tým, kedy aký obsah žiakovi spros‑
tredkujú a aké sú jeho vývinové predpoklady.

Všetky správy, odporúčania medzinárodných inštitúcií 
ako Európska komisia, OECD, Svetová banka, UNDP, 
ale aj naša domáca Stratégia SR pre integráciu Rómov 
do 2020 sa zhodujú, že pre výrazné zlepšenie kvality 
života a socioekonomického postavenia Rómov z osád 
je kľúčové vzdelanie.

Zmenu treba preniesť zo strategickej roviny do 
každodennej praxe základných škôl. Základné školy 
spoločne so zriaďovateľom (ktorým je najčastejšie obec, 
ale aj súkromné a  cirkevné subjekty) aj pri súčasných 
podmienkach môžu pomôcť žiakom z  osád, aby ich 
školské výsledky boli lepšie ako doteraz, aby polovica 
žiakov z vylúčenej komunity neopakovala prvý ročník. 
Do hlavného (dopoludňajšieho) vyučovania a  tiež aj 
popoludňajších školských klubov môžu školy v  rám‑

ci svojho školského vzdelávacieho programu alebo 
školského výchovného programu zaradiť inovatívne 
overené metódy práce so žiakmi. Napríklad vzdeláva‑
cie programy, ktoré popisujeme v ďalších častiach pub‑
likácie, by mohli byť súčasťou nového vyučovacieho 
predmetu Učme sa učiť sa.

Navrhovaním inovácií, akými spôsobmi, metódami 
vzdelávať žiakov zo sociálne znevýhodneného pros‑
tredia a  žiakov so špecifickými vzdelávacími potre‑
bami, ktoré by mali smerovať k odstráneniu deficitov, 
sa desaťročia zaoberajú zamestnanci organizácií ako 
sú Metodicko ‑pedagogické centrum, Výskumný ústav 
detskej psychológie a patopsychológie, Rómske peda‑
gogické centrum, Štátny pedagogický ústav, Úrad 
splnomocnenca pre rómske komunity, základných 
a  špeciálnych základných škôl a  neziskových organi‑
zácií (Člověk v  tísni, Nadácia Milana Šimečku, CVEK, 
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť  – SGI, ETP, 
NOS – OSF, Nadácia Škola dokorán, Združenie Orava pre 
demokraciu vo vzdelávaní) a ďalších. Úspešne sa testo‑
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vali rôzne modely inkluzívneho vzdelávania, metodi‑
cké postupy, pedagogické stratégie, ktoré však učitelia 
elementaristi nevyužívajú vôbec, alebo ich využívajú 
iba čiastočne. Sú však výnimky škôl, ktoré májú inovácie 
zapracované v školskom vzdelávacom programe.

Naša skúsenosť však potvrdzuje, že nestačí len 
doplniť vyučovacie hodiny popoludní, klubové akti‑
vity alebo zaviesť nový „predmet“ do učebných osnov 
a  predpoludňajšieho vyučovania v  základnej škole. Aj 
skúsení učitelia potrebujú pomoc a  podporu  skúseného 
supervízora, pedagóga, ktorý im poradí, ako pracovať 
s  rôznorodou skupinou žiakov. Odborník s  viacročnou 
pedagogickou praxou, ktorý pôsobí ako supervízor 
počas vyučovacej hodiny, pozoruje učiteľa pri práci so 
žiakmi a  poskytne mu spätnú väzbu o  výkonoch žiakov 
počas  procesu učenia vo vzťahu k  stanovenému cieľu 
hodiny. Reflexia, spätná väzba môže byť ústna alebo 

písomná. Naši supervízori využívajú obe formy  – ústnu 
počas prítomnosti na činnosti klubu a písomnú, emailovú 
formu deň, najviac dva po supervízii. Spätná väzba sa 
týka samotného procesu vyučovania, individuálnej práce 
so žiakom, manažmentu učenia sa žiaka, jeho sebaregu‑
lácie, ale aj výberu pedagogických stratégií a  použitých 
pomôcok a ich vhodnosti pre konkrétneho žiaka. Spätnú 
väzbu treba poskytovať učiteľom dlhodobo a pravidelne. 
Súčasťou spätnej väzby má byť aj odporúčanie superví‑
zora učiteľom na kontinuálne vzdelávanie a  zvyšovanie 
kompetencií. Súčasťou celého odborného profesionál‑
neho tímu, ktorý pracuje s  učiteľmi žiakov z  rómskych 
osád, by mali byť aj ďalší odborníci: špeciálny pedagóg, 
sociálny pedagóg, liečebný pedagóg, psychológ, ktorí 
dokážu poradiť pri individuálnych ťažkostiach žiakov, 
napríklad so zdravotným znevýhodnením, ktoré nemusí 
byť ľahko rozpoznateľné. Tak to bolo aj v našich príbehoch 
Sebastiána a Jožky31.

Ďalším pomerne tvrdým orieškom je nájsť učiteľov, 

31 Príbeh Jožky a Sebastiána je na s. 50
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2. 7. OPAKOVANIE ROČNÍKA – ÁNO ČI NIE?

ktorí vydržia a zvládnu sociálny aspekt práce so žiakmi, 
aj ich rodičmi. Nestačí byť len výborným učiteľom, tre‑
ba vedieť vcítiť sa do zložitostí problémov znevýhod‑
nených komunít, rozumieť prostrediu, v  ktorom deti 
vyrastajú a  mať záujem žiakov nielen učiť, ale im 
celkovo pomáhať. Nezriedka učitelia emočne vyhoria, 
vyčerpajú sa. Preto opäť zdôrazňujeme dôležitosť pod‑
pory školských supervízorov.

Z  dlhodobých prieskumov MPC/ROCEPO32 za školské 
roky 2005, 2007, 2009, 2012 a  2015, vyplýva, že opa‑
kovanie ročníka je pomerne častou praxou, a  naj‑
mä vo vzdelávaní žiakov zo SZP. Prieskum uvádza, 
že 14   % žiakov zo SZP opakuje niektorý z  deviatich 
ročníkov v porovnaní so 4  % žiakov z tých istých škôl, 
ktorí nepochádzajú zo SZP, a tiež opakujú ročník. Viac 
ako 25   % žiakov zo SZP opakuje prvý ročník. Percen‑
tuálne najvyšší podiel žiakov, ktorí opakujú ročník 
je v  Košickom a  Prešovskom kraji, približne 70   % zo 
všetkých žiakov, ktorí opakovali ročník. V  roku 2015 
opakovalo ročník celkom 4644 žiakov zo SZP a z nich 
3585 žiakov (77  %) bolo z východného Slovenska.

Dôkazy britských výskumov33 nasvedčujú, že „vo 
väčšine prípadov opakovanie ročníka znižuje 
šance študenta na školský úspech. Štúdie zhodne 
ukazujú väčší negatívny vplyv opakovania ročníka na 
študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
na žiakov prvých ročníkov základnej školy a študentov 
z  etnických menšín. Naznačujú, že prax opakovania 
ročníka pravdepodobne ešte prehlbuje vzdelanostnú 
nerovnosť.“34 Okrem toho opakovanie ročníka, ako 
potvrdzujú výskumy, je spojené s najvyššími nákladmi 
spoločnosti. Žiaci, ktorí opakujú ročník, sú na konci 

opakovaného ročníka o štyri mesiace pozadu za žiakmi, 
ktorí v štúdiu pokračujú bez opakovania. „Žiaci, ktorí 
opakujú ročník, veľmi pravdepodobne opustia 
školu pred ukončením štúdia.“35

Podľa nášho názoru opakovanie ročníka nie je dobrým 
riešením. Sú žiaci, ktorí opakujú prvý ročník niekoľkokrát. 
Akú motiváciu má takýto žiak uspieť v  školskom sys‑
téme? Aké bude mať šance uspieť na pracovnom 
trhu? Stálo by za zváženie inšpirovať sa modelom zo 
zahraničia. Podľa fínskeho modelu o tom, či bude žiak 
opakovať ročník, sa konsenzuálne dohodnú učiteľ, 
rodičia a žiak.36 Budúcim žiakom, o ktorých môžeme 
predpokladať, vzhľadom na prostredie, kde vyrastajú 
od narodenia, že budú zaostávať za svojimi rovesníkmi, 
treba pomáhať od čo najranejšieho veku, opatreniami 
na vyrovnávanie šancí, ideálne prístupom „od kolísky 
po kariéru.“ Viac informácií o prístupe „od kolísky po ka‑
riéru“ je možné nájsť na web stránke ETP Slovensko.37

32 Kolektív. Prieskum o postavení žiaka…, 2016
33 Teaching and Learning Toolkit, 2016
34 Teaching and Learning Toolkit, 2016
35 Teaching and Learning Toolkit, 2016

36 Teaching and Learning Toolkit, 2016
37 Od kolísky po kariéru, 2016
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3. FEUERSTEINOVA METÓDA 
V PRAXI VZDELÁVANIA ŽIAKOV 

ZO SZP
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„Cieľom výučby je pomáhať rastu žiaka smerom 
k väčšej komplexite a v procese sebaobsluhy 

pomáhať modifikovať schopnosti žiaka  
sa modifikovať.” 

Reuven Feurestein

Keď sme zistili, že deti, ktoré úspešne absolvovali 
predškolské vzdelávanie v našom komunitnom centre 
v  Rudňanoch, na základnej škole nastúpili do prvého 
ročníka, avšak na druhom stupni základnej školy ne‑
zvládali učivo a  museli opakovať ročník, začali sme 
oslovovať odborníkov s otázkou ako ďalej. Hľadali sme 
vhodnú metódu, postup práce alebo mimoškolské ak‑
tivity, ktoré by pomohli zvýšiť šance detí z osád úspešne 
ukončiť úplné základné vzdelanie a  pokračovať 
v štúdiách na stredných a vysokých školách. Liečebná 
pedagogička s vyše dvadsaťročnou praxou Mgr. Mária 
Heveriová, detská psychologička Mgr. Simona Šimková 
zo Súkromného centra špeciálno ‑pedagogického 
poradenstva v  Košiciach nám poradili vyskúšať Feu‑
ersteinovu metódu Inštrumentálneho obohaco‑
vania. Aby sme sa o  metóde, jej aplikácii, skúseno‑
stiach a  odporúčaniach dozvedeli viac, vybrali sme 
sa spoločne v  apríli 2013 do Feuersteinovho inštitútu 
v Jeruzaleme.

Už od septembra 2013 sme v  spolupráci s  Feuer‑
steinovým inštitútom a  vďaka finančnej podpore 
Švajčiarskeho a Nórskeho finančného mechanizmu, Na‑
dácie pre deti Slovenska, o  rok neskôr Karpatskej na‑
dácie a  Nadácií Velux testovali v  praxi Feuersteinovu 
metódu Inštrumentálneho obohacovania (Feuerstein 
Instrumental Enrichment, FIE). Našim cieľom bolo 
pomôcť konkrétnym deťom z  lokalít, kde pôsobíme, 
ale súčasne realizovať rigorózny experiment, ktorého 
výsledky pomôžu zodpovedným urobiť zodpovedné 
rozhodnutia o verejných financiách v oblasti vzdeláva‑
nia detí z rómskych osád na základe exaktných dát.

V  školskom roku 2013/2014 sme po dohode s  vede‑ 
ním dvoch základných škôl – vo Veľkej Ide a v Košiciach‑
Šaci, začali realizovať sociálny experiment s  náhod‑
ným výberom účastníkov, tzv. RCT – randomized con‑
trolled trial. Jedným z  jeho dlhodobých cieľov bolo 
navrhnúť aktivity na zmysluplné trávenie času žiakov 
počas  popoludňajších vzdelávacích stretnutí, ktoré 
pomôžu odstrániť vzdelávacie problémy vyplývajúce 
zo sociálnych a kultúrnych hendikepov. Dvadsaťjeden 
rómskych žiakov, ktorí prvýkrát nastúpili do ZŠ, sa 
každý deň školského vyučovania po tri vyučovacie 
hodiny popoludní učili podľa akceleračného vzdelá‑
vacieho programu Inštrumentálne obohacovanie. Au‑
torom vzdelávacieho programu bol detský vývinový 
psychológ, profesor Reuven Feuerstein. FIE metódu 
využívajú pri vzdelávaní tisícok detí a dospelých v dvad‑
siatich šiestich krajinách sveta. Na Slovensku je Feuer‑
steinova metóda, ktorá rozvíja schopnosti myslieť a učiť 
sa, zatiaľ menej známa. Feuresteinova metóda využíva 
sadu pracovných listov („ceruzka ‑papier“) s  úlohami 
zameranými na percepčno ‑motorické funkcie. Učiteľ 
učí metódou sprostredkovaného učenia, aby pomohol 
identifikovať a následne zvýšiť vzdelanostný potenciál 
žiaka. Podľa profesora Feuersteina žiak, ktorý absolvuje 
aspoň tri roky FIE klubu, získa vedomosti a  nástroje 
potrebné na to, aby dosiahol výkon vyšší ako sú jeho 
prejavované schopnosti. Ako prví sme FIE použili pri 
skupinovom vzdelávaní žiakov z  marginalizovaných 
rómskych komunít.
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3. 1. PRVÉ VÝSLEDKY VYUŽÍVANIA FIE

Experiment zameraný na zlepšenie šancí žiakov z róm‑
skych osád plnohodnotne sa uplatniť v  spoločnosti 
sme nazvali „Učme sa učiť sa“, pretože tento názov 
v  sebe zahŕňa obidva podstatné významy: učíme sa 
porozumieť, aké metódy práce používa dobrý učiteľ 
(„učme sa učiť“) a  súčasne sa učíme porozumieť aj 
samotnému procesu učenia sa („učíme sa učiť sa“) 
žiakov. Súčasťou experimentu bolo aj testovanie 
žiakov na začiatku a na konci školského roka a vedenie 
dôslednej pedagogickej diagnostiky o každom žiakovi. 
Na konci školského roka 2013/2014 sme zaznamenali 
tieto povzbudivé výsledky: (i) rozvinuli sa kognitívne 
procesy u  žiakov, (ii) vzrástla vnútorná motivácia 
žiakov k  učeniu a  práci, (iii) žiaci lepšie ovládajú slo‑ 
venský jazyk, (iv) zlepšila sa jemná motorika, (v) zlepšili 
sa komunikačné zručnosti, (vi) žiaci lepšie kontrolujú 
svoje emócie, (vii) dokážu pracovať v  skupinách, (viii) 
ani jeden žiak z  klubu nemal neospravedlnené hodi‑

ny a  (ix) zvýšil sa záujem rómskych rodičov o  vzdelá‑
vanie ich detí.1 Povzbudením pre nás bol najmä záujem 
rodičov budúcoročných prvákov o  zaradenie ich detí 
do FIE klubu.

Externí hodnotitelia pilotného programu Učme sa 
učiť sa z  Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť 
(SGI) konštatovali, že program „…presvedčivo ukázal 
možnosť, aby žiaci/žiačky z  málopodnetného a  veľmi 
chudobného prostredia dosiahli výrazný pokrok vo 
viacerých merateľných ukazovateľoch, ako aj posun 
v subjektívnom vnímaní a posudzovaní žiakov/čok ich 
pedagógmi.“2

„Najväčší úspech je v tom, že deti získali na se-
badôvere, že zažili ten pocit sebahodnoty: Ja to 

zvládnem.“ 
Liečebná pedagogička3

1 Mačáková et. al, Učme sa učiť sa…, 2015
2 Farenzenová, Salner. Externé hodnotenie…, 2015, s. 4
3 Ibid, s. 3
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3. 2. POMOC UČITEĽOVI AJ ŽIAKOVI – DYNAMICKÉ TESTOVANIE

V  auguste 2013 žiaci z  FIE klubu vo Veľkej Ide absol‑
vovali individuálne konzultačné testovanie pomocou 
Feuersteinovej dynamickej metódy psychologického 
testovania s  názvom LPAD (Learning Propensity/Po‑
tential Assessment Device), nástroja na stanovenie 
učebného potenciálu4. 

Cieľom testovania bolo odhaliť, ako čo najlepšie pomôcť 
žiakom, aby zvládali školské povinnosti a nehrozilo im 
opakovanie ročníka. Odporúčania z  LPAD testovania, 
ako pomáhať konkrétnym žiakom, sme odovzdali tried‑
nym učiteľom, ktorí boli súčasne aj lektormi FIE klubov. 

Školský FIE klub v ZŠ Veľká Ida pokračoval vzdelávacími 
aktivitami aj v  nasledujúcich školských rokoch. Klub 
v  Košiciach ‑Šaci ukončil svoju činnosť na konci pro‑
jektu z personálnych dôvodov. V auguste 2015 sme zo‑
pakovali LPAD testovanie žiakov z Veľkej Idy. Zhrnutie 
výsledkov konzultačného LPAD testovania je v Prílohe 
č. 3. 

Všetci trinásti žiaci zaradení do školského FIE klubu v ZŠ 
Veľká Ida po nultom aj po prvom ročníku pokračovali 
v štúdiu vo vyšších ročníkoch. Každé leto, vždy posled‑
né dva týždne pred koncom letných prázdnin, učiteľka 
Mgr.  Natália Pilipčuková v  priestoroch komunitného 
centra ETP vo Veľkej Ide opakuje tri hodiny denne so 
žiakmi FIE klubu učivo predchádzajúceho školského 
roku. 

Od septembra 2016 navštevujú trinásti žiaci vo Veľkej 
Ide školský FIE klub už štvrtý rok.

4 LPAD je dynamický spôsob testovania, vytvorený profeso‑
rom Feuersteinom a  jeho spolupracovníkmi, ktoré umožňujú 
vyhodnotiť a  identifikovať kognitívne funkcie jednotlivcov a  logi‑
cké myslenie. LPAD je založený na teórii štrukturálnej kognitívnej 

modifikovateľnosti, ktorá tvrdí, že inteligencia je dynamická 
a modifikovateľná, nie je statická alebo pevná. LPAD sa viac zameria‑
va na potenciál študenta než na jeho aktuálny výkon. LPAD je 
životaschopnou alternatívou k statickým IQ testom.
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Jožka a Sebastián

Jožka a Sebastián sú druháci v základnej škole vo Veľkej 
Ide. Do školy chodia už štvrtý rok, začínali ako nulťáci, 
bez opakovania postúpili až do druhého ročníka, od sep‑
tembra 2016 však opakujú druhý ročník. Obaja bývajú vo 
veľmi chudobnej rómskej osade na samom okraji Veľkej 
Idy, len 200 metrov vzdušnou čiarou od komínov U. S. 
Steel ‑u. Veľká Ida je najznečistenejšia obec na Slovensku.5

Jožka aj Sebastián majú mnoho súrodencov, dlhodobo 
nezamestnaných rodičov, Jožka je polosirota a jej mam‑
ka sa ôsmy rok sama stará o osem detí. Štvrtý rok, každý 
vyučovací deň, vždy popoludní, obaja chodievajú, spolu 
s  ďalšími desiatimi deťmi, do Feuersteinovho školského 
klubu, ktorý sme v  základnej škole vo Veľkej Ide založili 
v  roku 2013. Mgr. Natália Pilipčuková v klube precvičuje 
s  deťmi úlohy, ktoré pred šesťdesiatimi rokmi vymyslel 
detský vývinový psychológ profesor Feuerstein. Fe‑ 
uersteinova metóda vychádza z  predpokladu, že všetci 
môžeme zlepšiť svoje schopnosti. Pomocou presne na‑
plánovaných cvičení rozvíja schopnosť žiaka vytvoriť si 

stratégiu riešenia úlohy, upevňuje sebadôveru, odstraňuje 
impulzivitu a  strach z  chyby, rozvíja vyjadrovanie 
a rešpektovanie iného názoru a pomáha žiakom lepšie sa 
orientovať vo vlastnom živote.6

Napriek tomu, že všetci trinásti žiaci v  klube boli na 
začiatku nultého ročníka na rovnakej pomyselnej 
štartovacej čiare, Sebastián a  Jožka za ostatnými zaos‑
távali. Príležitosť mali rovnakú: Vždy po vyučovaní šli s os‑
tatnými deťmi na obed, po obede sa vyšantili a pohrali na 
čerstvom vzduchu a po hodine sa vrátili do triedy a ďalšie 
dve vyučovacie hodiny s učiteľkou riešili zaujímavé úlohy 
pracovných listov Inštrumentálneho obohacovania.

„Prečo Jožka a  Sebastián nedosahujú rovnaké výsledky 
ako ostatné deti, na ktorých sú viditeľné akceleračné 
účinky Feuersteinovej metódy?,“ pýtali sme sa. Učiteľka 
Natália a  liečebná pedagogička Majka, ktoré s  deťmi 
v klube pracovali, nás upozornili, že Sebastián zle počuje 
a Jožka zle vidí. O ich zisteniach sme informovali rodičov 
a upozornili sme ich na potrebu návštevy odborných le‑
károv.

5 Kolektív. Správa o  kvalite ovzdušia…, 2015, s. 23. Vysvetlenie: 
Najväčší problém kvality ovzdušia na Slovensku, ako aj vo väčšine 
európskych krajín, predstavuje znečistenie ovzdušia časticami PM10. 
Na stanici vo Veľkej Ide bola v roku 2014 bola prekročená 24h limitná 
hodnota a súčasne aj ročná limitná hodnota.

6 Mačáková et. al. Učme sa učiť sa…, 2015
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“Ísť k  lekárovi? Ale… Ako zo sociálnych dávok odložiť 
na cestu do Košíc za špecialistom? Z  čoho zaplatiť lieky 
či zdravotné pomôcky? Čo deťom obliecť, keď majú tak 
málo slušného šatstva? Čo ak bude treba ísť do nemoc‑
nice a  platiť tam?“ Takéto otázky si kládli mamy. Rady 
by svojim deťom pomohli, ale ako? Kto ostane so sied‑
mimi deťmi doma, kým mama pôjde s Jožkou do nemoc‑
nice na operáciu očí? Snahou ETP je, aby všetky deti 
z  Feuersteinovho klubu skončili základnú školu a  mohli 
pokračovať v štúdiách na stredných a vysokých školách. 
Aby jedného dňa z nich boli rozhľadení učitelia, starostlivé 
zdravotné sestry, zruční remeselníci, vynaliezaví technici, 
zodpovední lekári či iní odborníci. Robíme všetko pre to, 
aby každé dieťa dostalo to, čo potrebuje a  mohlo byť 
úspešné. Preto sme pre Jožku a Sebastiána napísali výzvu 
na Ľudia ľuďom a podarilo sa nám získať dary od dobrých 
ľudí. Vďaka nim sa obe deti mohli začať liečiť. Napísali 
sme projekty, aby sme mohli zamestnať láskavú asistent‑
ku Gabiku, ktorej najdôležitejšou úlohou je zastúpiť 
rodičov v situáciách, ktoré sú pre obe mamky, Jožkinu aj 
Sebastiánovu, nezvládnuteľné.

U Sebastiána lekárske vyšetrenia potvrdili sluchovú vadu 
a u Jožky ochorenie očí. Dnes je už Jožka po úspešnej ope‑
rácii očí a  Sebastián má načúvací prístroj. Veľký počet 
vymeškaných hodín školského vyučovania sa však odrazil 
na výkone oboch žiakov. Za svojimi spolužiakmi objek‑
tívne zaostávali.

Z  trinástich detí Feuersteinovho klubu desať pokračuje 
v  štúdiu v  treťom ročníku. Podľa údajov zo základnej 
školy zvyčajne polovica detí z MRK „prepadne“ už v prvom 
ročníku.7 Považujeme za úspech, že Jožka a  Sebastián, 
zvládli nultý a  prvý ročník bez opakovania. Tri deti zo 
školského klubu opakujú druhý ročník. Školský FIE klub od 
septembra 2016 navštevujú naďalej so svojimi bývalými 
spolužiakmi.

7 Údaje poskytnuté ZŠ Veľká Ida za posledné štyri školské roky
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4. KONTROLOVANÝ 
EXPERIMENT S NÁHODNÝM 

VÝBEROM KLIENTOV
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4. 1. OPAKOVANIE KONTROLOVANÉHO EXPERIMENTU V TROCH LOKALITÁCH

Dlhodobé  sociálne vylúčenie a  život v  prostredí 
generačnej chudoby negatívne vplývajú na učenie sa 
a  vzdelanosť detí. Podobne nedostatok pracovných 
príležitostí v  blízkosti vylúčených komunít negatívne 
ovplyvňuje záujem obyvateľov segregovaných ko‑
munít o  vzdelanie. Keď sa však zhovárame s  našimi 
klientmi, veľká väčšina chce mať kvalitný život, dobré 
bývanie a prácu.

Opakovane sme sa pýtali odborníkov, čo máme robiť 
ináč a  lepšie, aby sa naše deti z  osád vyrovnali svo‑
jim rovesníkom zo strednej triedy? Je Feuersteino‑
va metóda tým „zázračným liekom“, ktorý pomôže 
deťom zo znevýhodnených komunít? Alebo je ním 
akýkoľvek popoludňajší program, doučovanie? 
Pomôže mimoškolský program naštartovať záujem 
detí a rodičov o vzdelanie?

Aby sme zistili, ktoré metódy akcelerujú rozvoj kog‑
nitívnych schopností žiakov, rozhodli sme sa v  roku 
2015 uskutočniť výskum s náhodne vybranými žiakmi. 
V máji 2015 sme sa prvýkrát stretli s výskumnými pra‑
covníkmi Katedry psychológie Pedagogickej fakulty 
Karlovej univerzity v  Prahe (PedF UK) a  dohodli sme 
sa na spolupráci pri experimentálnom overení výkon‑
nosti žiakov, ich jazykových, matematických a  kog‑
nitívnych schopností medzi začiatkom a  koncom 
školského roka 2015/2016. V  lete 2015 sme sa radili 
aj so skúsenou špeciálnou pedagogičkou PaedDr. Zu‑
zanou Révészovou, ktorá má viac ako dvadsať rokov 
skúseností so vzdelávaním rómskych žiakov. Cieľom 
výskumu s  náhodným výberom žiakov bolo zistiť, či 
popoludňajšie školské kluby prispievajú k zvýšeniu ja‑
zykových, matematických a  kognitívnych schopností 

a aký vplyv na školský výkon má Feuersteinova metóda 
Inštrumentálneho obohacovania v  porovnaní s  inou 
metódou. Vzdelávací intervenčný program, ktorý od 
septembra 2015 pre učiteľov našich školských klubov 
pripravovala PaedDr. Révészová, vychádza z  dostup‑
ných pedagogických stratégií, vytvorených na Slo‑
vensku za ostatných päť rokov. Nazvali sme ho Krížom‑
‑krážom, podrobné informácie o programe sú v druhej 
časti publikácie.

Ako sa darí našim deťom? Výsledky žiakov, ktorí boli 
zaradení v  prvých dvoch FIE kluboch, prezentujeme 
na strane 48, podrobnejšie informácie sú v  publikácii 
Feuersteinove Inštrumentálne obohacovanie1. V  lokali‑
tách, kde pôsobíme dlhodobo, je viac stredoškolákov, aj 
vysokoškolákov. Ich počet narástol vďaka našim dlho‑
dobým intervenciám, ku ktorým patrí aj mentoring. Zme‑
na nepríde zo dňa na deň, možno bude trvať celú jednu 
generáciu. Pomáhame tým, ktorí o  pomoc a  podporu 
majú záujem a  neskôr oni, svojím príkladom, potiahnu 
ďalších. Zažili sme to v Rudňanoch, Moldave nad Bodvou, 
Košiciach ‑Šaci, zažívame to v  Starej Ľubovni, v  Rankov‑
ciach, aj vo Veľkej Ide. Preto vieme, že sa situácia môže 
zmeniť a že chýbajúcich pracovníkov v slovenskej ekono‑
mike môžu doplniť dnešné deti a mládež z rómskych osád.

1 Mačáková et. al. Učme sa učiť sa…, 2015
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4. 2. NAŠE KLUBY POD DROBNOHĽADOM VÝSKUMNÍKOV

Sociálny výskum zameraný na rigorózne overenie 
efektivity metódy FIE vo vzdelávaní žiakov zo so‑
ciálne znevýhodneného prostredia, sme realizovali 
počas školského roku 2015/2016 v základných školách 
v troch lokalitách: Zelená, Modrá a Červená2. Aby sme 
zabezpečili rigoróznosť výskumu, k zmluvnej spolupráci 
sme prizvali odborníkov z PedF UK. ETP sa na výskume 
spolupodieľalo zberom údajov, zabezpečením adminis‑
trátoriek výskumu, miestností a potrebných materiálov 
pre testovanie, spolupráce vedenia škôl, zamestnan‑
cov komunitných centier ETP a  rodičov. Prvotným 
cieľom výskumu bolo overenie efektivity metódy 
FIE v  porovnaní s  iným programom, ktorý by žiakom 

v  školskom klube ponúkol možnosť zmysluplného 
trávenia troch hodín popoludní každý deň školského 
vyučovania. Aktívna kontrolná skupina žiakov sa učila 
podľa vzdelávacieho  programu Krížom ‑krážom, ktorý 
využíva dostupné pedagogické stratégie vyvinuté 
v Slovenskej republike v posledných piatich rokoch pre 
vzdelávanie žiakov z marginalizovaných rómskych ko‑
munít. Ciele výskumu, obsahovú náplň popoludňajších 
FIE a KK klubov a podmienky zapojenia detí do klubov 
sme podrobne vysvetlili rodičom detí, od ktorých sme 
získali informovaný súhlas s účasťou detí vo výskume. 
Časový harmonogram výskumu je v Prílohe č. 2.

2 Názvy obcí sme zmenili z etických dôvodov.
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4. 3. DIZAJN VÝSKUMU

Metodológiu výskumného projektu navrhol a  výs‑
kum realizoval tím výskumných pracovníkov PedF 
UK, a preto v ďalšom texte odkazujeme na Záverečnú 
správu výskumu3 alebo citujeme jej niektoré časti. 
Kvôli zabezpečeniu objektívnych a nezaujatých analýz 
údajov sa všetky testovania, dotazníky a rozhovory ro‑
bili prostredníctvom kódov a pre zachovanie anonymi‑ 
ty jednotlivých aktérov a informátorov sú v Záverečnej 
správe lokality výskumu označené ako Červená, Modrá 
a  Zelená. V  nasledujúcej časti publikácie sme použili 
rovnaký spôsob prezentovania výsledkov výskumu.

Výskum sa zameral na porovnávanie dvoch skupín 
žiakov:

•	 prvú skupinu tvorili deti, ktoré absolvovali prog‑
ram FIE

•	 druhú skupinu tvorili deti, ktoré absolvovali prog‑
ram Krížom ‑krážom (KK).

Ideálne by mohla existovať aj tretia skupina detí, ktoré 
by sa nezúčastňovali na žiadnych aktivitách, ale z etic‑
kých dôvodov sme takúto skupinu nevytvorili. Výskum 
sa realizoval v  lokalitách, kde ETP pôsobí štyri a  viac 
rokov, kde sme sa niektorým deťom zaradeným do 
výskumu venovali v  predškolských kluboch komunit‑
ných centier. „Odstavenie“ aktívneho a motivovaného 
dieťaťa do „pasívnej“ kontrolnej skupiny, kde by nemalo 
možnosť zúčastňovať sa na vzdelávacích programoch 
by malo z dlhodobého hľadiska negatívne následky – 
osobné sklamanie dieťaťa, nenaplnenie jeho indi‑
viduálneho potenciálu a  narušenie dôvery medzi ETP 
tímom v lokalitách a rodinami detí, s ktorými dlhodobo 
pracujeme.

Na začiatku školského roka 2015/2016 boli deti otes‑
tované kognitívnymi, rečovými a  matematickými tes‑
tami, od októbra 2015 nasledovala intervenčná fáza 
a na konci školského roka, v júni 2016 prebehol retest 
obdobnými testami ako v pretestovej fáze. Testovacia 
batéria obsahovala:

•	 kognitívne testy zamerané na neverbálne mysle‑
nie – SON ‑R 2 ½ ‑74, ďalej Ravenove progresívne ma‑
tice: farebné5 a vybrané subtesty z inteligenčného 
testu Stanford Binet IV. revízia (Absurdity, Koráliky, 
Pamäť na čísla)

•	 rečové testy zamerané na jazykové schopnosti (ak‑
tívna a pasívna slovná zásoba, morfologické a syn‑
taktické schopnosti, porozumenie hovorenej reči) 
a gramotnostné schopnosti a ich prediktory (fone‑
matické uvedomovanie, znalosť písmen, čítanie 
slov, písanie slov vrátane ortografických schopno‑
stí)3

•	 matematické testy zamerané na predmatematické 
znalosti (predstavy), resp. matematické znalosti.7

3 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016
4 SON ‑R, 2008
5 Progresívne matice farebné, 1972

6 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 48 ‑ 49
7 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 62
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4. 4. VÝZNAMNÉ OBLASTI VÝCHODISKOVEJ SITUÁCIE VÝSKUMU

Údaje uvedené v  nasledujúcom texte vychádzajú 
z  textu Záverečnej správy výskumu, ktorá sa v  druhej 
kapitole venuje metóde práce a  detailne popisuje tie 
oblasti východiskovej situácie, ktoré boli významné vo 
výskumnom projekte: (1) Popis lokalít a  špecifikácie 
jednotlivých klubov8 a (2) Popis súboru detí.9

Pôvodným zámerom ETP bolo do výskumného projektu 
zapojiť deti, ktoré v septembri 2015 prvýkrát nastúpili 
do základnej školy. V dvoch základných školách – v Ze‑
lenej a Červenej lokalite nultý ročník fungoval dlhodobo 
pred začatím výskumu. V Modrej lokalite sa nultý ročník 
otvoril v školskom roku 2015/2016 po šesťročnej pres‑
távke. Do nultého ročníka v septembri 2015 v Modrej 
lokalite zaradili 12 detí, čo pre potreby výskumu nebola 

dostatočne veľká skupina. Na základe tejto skutočnosti 
výskumní pracovníci rozhodli, že aj vo zvyšných dvoch 
lokalitách sa bude pracovať so žiakmi 1. ročníka, aby sa 
v  čo najväčšom rozsahu eliminovali rozdielne faktory 
vplyvu (napr. osnovy dopoludňajšieho vyučovania) 
medzi lokalitami.

Počet detí zaradených do výskumu podľa ich roztriede‑
nia do klubov a predchádzajúcich vzdelávacích skúse‑
ností je uvedený v  tabuľke č.  7. Ako absentéri boli 
označené deti, ktorých dochádzka bola nižšia ako 30   
%. Pre ich nižšiu dochádzku sme tieto deti vyradili 
z hlavného porovnania celej skupiny FIE a KK. V ostat‑
ných analýzach sa s nimi počítalo.10

Tab. 7: Charakteristiky detí z jednotlivých klubov

 

Počet detí 
zaradených 

do 
hlavného 
výskumu

Absentéri
Priemerný 
vek v čase 
pretestu

Nultý 
ročník MŠ

Pravidelná 
pred- 

školská 
príprava 

v KC

Opa-
kovanie 
nultého/

1. ročníka

Červená FIE 8 1 7,8 7 1 4 0

Červená KK 9 2 7,6 7 2 2 1

Modrá FIE 10 1 6,6 0 0 4 0

Modrá KK 9 0 6,7 0 0 4 0

Zelená FIE 8 1 7,8 8 0 5 0

Zelená KK 8 0 8,5 8 0 1 4

Celkom 52 5 30 3 20 5

Zdroj: Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 28, tab. 5

8 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 10 ‑ 25
9 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 26 ‑ 28
10 Voľne preložené z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 27
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V tabuľke č. 7 sú údaje o predprimárnom vzdelávaní jed‑
notlivých žiakov. Priemerný vek žiakov z Modrej lokality 
je najnižší, pretože žiaden zo žiakov neabsolvoval nultý 
ročník, keďže v  predošlom školskom roku 2014/2015 
v  danej lokalite nultý ročník neotvorili. Najvyšší prie‑
merný vek žiakov je v  Zelenej lokalite, pretože 4 zo 

16 žiakov už v  predchádzajúcom školskom roku 
navštevovali 1. ročník, teda počas výskumu prvý ročník 
opakovali. Výskumní pracovníci PedF UK roztriedili deti 
do skupín primárne podľa ich výkonov v preteste tak, 
aby bola zachovaná čo najväčšia porovnateľnosť dvoch 
skupín (FIE klub a KK klub) v každej lokalite.
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4. 5. PRETESTOVÁ FÁZA V TERÉNE

Pred spustením oficiálneho testovania bolo potrebné 
overiť, koľko času zaberie testovanie jedného dieťaťa. 
Psychologička s  dlhoročnou praxou uskutočnila 
v  júni 2015 cvičné (skúšobné) testovanie dvoch detí, 
budúcich prvákov z  mesta nezapojeného do výsku‑
mu. Jedno z  detí navštevovalo predškolskú prípravu 
v  miestnom komunitnom centre ETP a  druhé dieťa 
predškolskú prípravu neabsolvovalo. Informácie o prie‑
behu a  trvaní testovania sme odovzdali výskumným 
pracovníkom z PedF UK.

Aby bolo možné otestovať viac ako päťdesiat žiakov 
v  troch lokalitách v  čo najkratšom čase, do výskumu 
sme zapojili štyri študentky psychológie z  Filozo‑
fickej fakulty Prešovskej univerzity. V  auguste 2015 
ich vyškolili výskumní pracovníci PedF UK a  následne 
študentky absolvovali tzv.  pilotné testovanie. Pilotne 
sme celou testovacou batériou otestovali žiakov zo 
Zelenej lokality, ktorí v septembri nastúpili do prvého 
ročníka a  neboli súčasťou výskumu. Proces pilotného 
testovania sme nakrútili na video a poslali na kontrolu 

výskumným pracovníkom, ktorí prostredníctvom Sky‑
pe hovorov usmernili študentky, ako správne testovať.

Pilotné testovania pomohli výskumným pracovníkom 
nastaviť jednotlivé testy. Napríklad v  jazykovej oblasti 
sa zistilo, že testy sú pre žiakov, ktorí vo svojom domá‑
com prostredí rozprávajú prevažne rómsky, veľmi 
komplikované. Bolo preto nevyhnutné upraviť testy 
tak, aby sa zistili skutočné schopnosti detí a eliminovali 
rozdiely vzniknuté nesprávnym pochopením, prípadne 
neporozumením inštrukcií. Pri vstupnom testovaní 
študentkám pomáhali miestni asistenti a  asistentky, 
ktorí v prípade potreby preložili inštrukcie do rómske‑
ho jazyka.

Po upravení testovacej batérie sme 7. septembra 2015 
spustili prvé testovanie v ZŠ Modrej lokalite, za ktorým 
nasledovalo testovanie v  ZŠ v  Zelenej a  v  Červenej 
lokalite. S povolením vedenia škôl študentky testovali 
v dopoludňajších hodinách, keď sú žiaci najvnímavejší. 
Všetky štyri študentky testovali naraz, pričom každá 
využívala iný druh testu tak, aby každý žiak absolvo‑
val všetky testy. Testovanie približne 18 žiakov v jednej 
lokalite trvalo päť pracovných dní. Priebeh testovania 
sme zaznačili do záznamových hárkov a v prípade ja‑
zykového testu sme zaznamenali na video. Všetky 
materiály sme priebežne posielali výskumným pracov‑
níkom z PedF UK na spracovanie a analýzu.

V  priebehu testovania výchovno ‑vzdelávací pracov‑
níci našich komunitných centier vypĺňali s rodičmi do‑
tazníky, ktoré vopred pripravili výskumní pracovníci. 
Zisťovali údaje o rodine, škole a zázemí dieťaťa. Odpo‑
vede rodičov zaznačili do dotazníkov. Aj na základe 
analýzy týchto informácií o  rodinnom socioekonom‑
ickom zázemí žiaka výskumní pracovníci neskôr rozde‑
lili žiakov do skupín.

Od 12. októbra 2015 začali žiaci navštevovať kluby.
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4. 6. INTERVENČNÁ FÁZA VÝSKUMU

Krátko po začatí školského roka 2015/2016 výskumná 
pracovníčka z  PedF UK mapovala situáciu v  jednot‑
livých triedach zaradených do výskumu. Prostred‑
níctvom osobných rozhovorov s  triednymi učiteľkami 
zistila detailné údaje o  ich pedagogickej praxi a  ich 
osobný pohľad na výučbu žiakov z marginalizovaných 
rómskych komunít.

Začiatkom októbra 2015 ďalšia výskumná pracovníčka 
z PedF UK realizovala rozhovory so šestnástimi rodičmi 
žiakov. Rodičov vybrali naši spolupracovníci v teréne na 
základe ochoty a dostupnosti oslovených rodičov.

V  novembri 2015 výskumníci prostredníctvom Skype 
uskutočnili štruktúrované rozhovory aj s učiteľmi a FIE 
lektormi v kluboch. Podobne, ako v prípade triednych 
učiteliek aj pedagógovia v  popoludňajších kluboch 
rozprávali o svojej pedagogickej praxi a skúsenostiach 
s výučbou žiakov z vylúčených komunít.

Otázkam výskumníkov sa nevyhli ani samotní žiaci. 
Naši výchovno ‑vzdelávací pracovníci KC s nimi vyplnili 
dotazníky pripravené PedF UK. Všetci pracovníci viedli 
najskôr rozhovor len s  jedným žiakom. Videozáznam 
rozhovoru sme poslali na konzultáciu výskumníkom, 
ktorí našim zamestnancom poskytli spätnú väzbu. 
Následne sme v  decembri realizovali rozhovory so 
všetkými žiakmi navštevujúcimi kluby.

V  januári a  vo februári 2016 všetky tri školy navštívili 
výskumné pracovníčky, aby počas celého dňa pozo‑
rovali priebeh výučby v prváckych triedach zaradených 
do výskumu. V dopoludňajších hodinách pozorovali pri 
práci triedne učiteľky a  popoludní výučbu v  kluboch. 
Na doplnenie chýbajúcich informácií učitelia a  FIE le‑
ktori vyplňovali škály na posudzovanie jednotlivých 
žiakov v klube. Škály pripravené výskumnými pracov‑
níkmi sme vypĺňali v marci 2016.

Pred záverečným testovaním, v máji 2016, dve výskum‑
né pracovníčky opäť uskutočnili celodenné pozorova‑
nia vo všetkých troch lokalitách. Podobne, ako počas 
januárového pozorovania, aj tentokrát dopoludnia 
monitorovali priebeh bežného vyučovania v  školách 
s triednymi učiteľkami a popoludní monitorovali prácu 
učiteľov a lektorov vo FIE a KK kluboch.

Pred ukončením školského roka výskumníci požiadali 
všetky triedne učiteľky, KK učiteľov a FIE lektorov o vy‑
plnenie záverečných škál na posudzovanie jednot‑
livých detí. Pre triedne učiteľky, ktoré zároveň pôso‑
bili aj v popoludňajších kluboch to bola pred záverom 
školského roka pomerne náročná úloha.

V priebehu júna 2016 naši zamestnanci vyplnili výstup‑
né dotazníky so všetkými deťmi zapojenými do výsku‑
mu. Všetky rozhovory sme nahrávali a  poslali analýzu 
odborníkom z PedF UK.



60

4. 7. PREKÁŽKY A VÝZVY

Napriek úsiliu celého tímu, projektovej manažérky, 
koordinátorky výskumu, výskumných pracovníkov, 
učiteľov, lektorov, supervízoriek, asistentiek, rodičov 
a  detí, realizovanie niektorých plánovaných aktivít 
trvalo dlhšie ako sa pôvodne predpokladalo alebo sa 
nepodarilo uskutočniť.

Jedna z prvých prekážok, ktorú sme museli prekonať, 
bolo slabé internetové pokrytie v  školách a  nižšia 
počítačová zdatnosť niektorých zamestnancov. Kvôli 
každodennému vypĺňaniu záznamových tabuliek bolo 
nevyhnutné, aby sa zamestnanci zapojení do výs‑
kumu oboznámili aj so základmi Excelu. Na začiatku 
školského roka sa všetci naučili, ako správne vypĺňať 
záznamové hárky, ako predchádzať opakovanému 
zadávaniu údajov, napríklad kvôli ich nechcenému 
vymazaniu a  podobne. Kvalitné internetové pokrytie 
bolo potrebné aj pre pravidelné Skype supervízie alebo 
rozhovory s  výskumnými pracovníkmi. Vypĺňanie škál 
pre učiteľov a  uskutočňovanie rozhovorov s  učiteľmi 
preto trvalo výrazne dlhšie ako sa plánovalo. Kvôli 
zlému internetovému pokrytiu, niektoré FIE skype su‑
pervízie neboli tak efektívne ako by sa žiadalo, keďže 
spojenie medzi lektorkou a  supervízorkou bolo veľmi 
slabé, resp. sa v  dohodnutom termíne nepodarilo 
nadviazať vôbec.

Spôsob trávenia voľného času detí sa výrazne zmenil 
po ich zápise do popoludňajších klubov. Sezónny zber 
žaluďov, jabĺk a bukvíc, ktorému sa niektoré deti so svo‑
jimi rodičmi venovali po vyučovaní, vystriedala účasť 
na aktivitách  popoludňajších klubov. Plne vybavené 
kluby a  aktivity navrhnuté pedagógmi podľa potrieb 
detí poskytovali podnety na rozširovanie obzorov 
a  kognitívnych zručností detí. Deti si samé vymýšľali, 
ako tráviť voľný čas najmä v prvom tzv. „hrovom“ bloku 
klubov. Posledné dve hodiny však všetci usilovne pra‑
covali, sústredili sa na úlohy pripravené učiteľmi a lek‑
tormi klubov. Napriek intenzívnej intervencii učiteľov 
a asistentov, ktorí v prípade potreby navštívili aj rodičov 
detí, niektoré deti nezvládli adaptáciu na nový denný 
režim. Päť detí sa v  priebehu školského roka prestalo 
zúčastňovať na aktivitách klubov alebo ich celková 
účasť klesla pod 30 percent.
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4. 8. RETESTOVÁ FÁZA VÝSKUMU

Tri zo štyroch študentiek psychológie z  Filozofickej 
fakulty  Prešovskej univerzity v  Prešove, ktoré testo‑
vali žiakov na začiatku výskumu, sa zúčastnili aj na 
záverečnom testovaní. V záujme plynulého chodu testo‑
vania sa k nim pridali ďalšie dve budúce psychologičky. 
V máji 2016 prebehlo rýchle preškolenie a zaškolenie, 
ktoré opäť viedli dve výskumné pracovníčky z PedF UK. 
Následne sa uskutočnili pilotné testovania, kde si 
študentky overili svoje zručnosti a  zhodnotila sa 
vhodnosť výstupnej testovacej batérie na žiakoch 
prvého ročníka, ktorí neboli zapojení do výskumu. Tak, 
ako na začiatku školského roka, aj tentokrát sme pilot‑
né testovania nahrávali na video. Spätnú väzbu poskytli 
výskumní pracovníci prostredníctvom Skype hovorov. 
Výstupnú testovaciu batériu bolo nevyhnutné upraviť 
v oblasti matematiky, v ostatných oblastiach došlo len 
k  veľmi malým zmenám. Od  pondelka 6. júna 2016 
študentky testovali žiakov v ZŠ v Zelenej lokalite. V prie‑

behu štyroch dopoludní otestovali šestnásť žiakov 
z osemnástich. Následne sa presunuli do ZŠ v Modrej 
obci, kde za štyri dni otestovali všetkých devätnásť 
žiakov. Poslednou lokalitou bola ZŠ v  Červenej obci. 
Kvôli nedostatku priestoru v škole, kde prebieha dvo‑
jzmenné vyučovanie, sme žiakov testovali v  komu‑
nitnom centre, ktoré sa nachádza v  blízkosti osady. 
Všetkých sedemnásť žiakov sa podarilo otestovať za 
štyri dni. Následne sa študentky vrátili späť do Zelenej 
obce, kde dokončili testovanie dvoch žiakov, ktorí sa 
kvôli chorobe nezúčastnili na prvých dňoch testovania.

Jedinou výraznou zmenou pri záverečnom testo‑
vaní bolo, že sme nevyužívali asistentov na tlmočenie 
inštrukcií do rómskeho jazyka, pretože sme predpokla‑
dali, že po roku výučby v slovenskom jazyku už žiaci ro‑
zumejú základným pokynom v slovenčine.
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4. 9. METODICKÝ DEŇ

Počas Metodického dňa pre učiteľov prvého stupňa 
základných škôl s  vysokým počtom žiakov zo so‑
ciálne znevýhodnených rómskych komunít, ktorý 
sa uskutočnil 19. mája 2016 v  Modrej lokalite, sa 
naši lektori podelili so skúsenosťami s  postupmi 
popoludňajších edukačných programov (FIE a  KK 
klubov) a ich aplikáciou v školskom prostredí. Súčasťou 
bola aj ukážka časti výchovno ‑vzdelávacieho bloku  

oboch klubov, po ktorej nasledovala  diskusia zamer‑
aná na porovnanie inovatívnych metód s  klasickým 
spôsobom vyučovania. Záštitu nad podujatím, na 
ktorom sa zúčastnilo 25 pedagogických pracovníkov 
z Košického a Prešovského kraja, prevzalo Metodicko‑
pedagogické centrum Prešov a  jeho integrálna súčasť 
Rómske vzdelávacie centrum Prešov.
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5. PREZENTÁCIA
VÝSLEDKOV VÝSKUMU
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5. 1. STRUČNÁ PREZENTÁCIA VÝSLEDKOV VÝSKUMU

Výsledky vzdelávacieho experimentu nás ubezpečili 
v  našom presvedčení, že deti zo sociálne znevýhod‑
neného prostredia MRK sú vzdelávateľné. Navrhované 
riešenie aktuálnej situácie vo vzdelávaní žiakov zo SZP 
predstavíme v ďalšom texte.

„Aj keď väčšina testov využitá v rámci  
kognitívneho testovania je nejakým spôsobom 

štandardizovaná, žiadny z testov nie je 
štandardizovaný na deťoch z vylúčených lokalít 

a my teda nemôžeme s istotou vedieť, že mentálny 
posun priemerného dieťaťa z vylúčenej lokality 

v priebehu prvého roka ročníka školskej  
dochádzky bude zodpovedať posunu, ktorý  
predpokladajú normy pre deti z majority.“ 

Anna Páchová

Kognitívne testy a výsledky za celý súbor detí sú popí‑
sané v  kapitole 3.  1. Záverečnej správy výskumu.1 Ko‑
gnitívne schopnosti žiakov rástli rýchlejšie, ako by bolo 
možné očakávať vzhľadom na zvýšenie chronolog‑
ického veku žiakov (medzi pretestom a  retestom up‑
lynulo 8,5 mesiaca). Priemerný mentálny vek žiakov na 
začiatku prvého ročníka bol 46,8 mesiacov (približne 
3,9 rokov) a  na konci 1. ročníka to 56,6 mesiacov 
(približne 4,7 rokov).

Podľa normy by mal byť priemerný mentálny vek 
žiaka na začiatku prvého ročníka 72 mesiacov (6 
rokov).

Tab. 8: Nárast mentálneho veku v kognitívnych 
testoch

 
pretest 

mentálny 
vek

retest 
mentálny 

vek

rozdiel 
retest-

-pretest

SON ‑R 
Mozaiky 48 58 10,0

SON ‑R 
Kategórie 48 59 11,0

SON ‑R 
Skladačky 39 52 13,0

SON ‑R 
Analógie 45 58 13,0

SON ‑R 
Situácie 42 47 5,0

SON ‑R 
Vzory 53 65 12,0

SON ‑R 
Celkové 

skóre
46 57 10,7

SON ‑R Per‑ 
formačný 47 58 11,7

SON ‑R 
Usudzo‑

vanie
45 55 9,7

SB  
Absurdity 39 44 5,0

SB Koráliky 48 57 9,0

SB čísla 
súčet 62 70 8,0

Zdroj: Páchová  et  al. Kluby FIE a  KK…, 2016, s. 47, 
tab. 19

1 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 31 ‑ 47
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Kvantitatívna analýza sledujúca zlepšenie v kognitívnej, 
rečovej a matematickej oblasti ukázala výrazný pokrok 
celej skupiny detí.

Najvýraznejšie zlepšenie detí sme zaznamenali 
v performačných testoch (schopnosti skladať obrázky, 
vytvárať geometrické obrazce z  farebných štvorcov 
a spojovať body čiarami). Keď sme vzali do úvahy hod‑
noty (nárast mentálneho veku medzi pretestom a  re‑
testom) pre všetky kognitívne testy s výnimkou Rave‑
nových matíc a SB čísel popredu a pospiatky potvrdilo 

sa, že „… zlepšenie našich detí je významnejšie, ako 
by sme mohli predpokladať vzhľadom na normy: naše 
deti sa v priemere zlepšili o 4 položky, podľa noriem je 
za 8 mesiacov priemerný nárast o 2 správne vyriešené 
položky.“2 Najslabšie zlepšenie, ktoré bolo dokonca 
nižšie, ako by sme vzhľadom na nárast chronologického 
veku očakávali, sa týkalo testov zameraných na porozu‑
menie sociálnym situáciám. V správe z výskumu PedF 
UK jej autori vyslovujú predpoklad o „silných väzbách 
testov na majoritné sociálne kontexty, ktoré deťom 
z vylúčených lokalít zostávajú zrejme nedostupné.“3

Graf 1: Zlepšenie v mesiacoch v kognitívnych testoch

3 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 48 3 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 48
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„Pri teste Čítanie slov sa zistilo, že takmer tretina 
detí (31 %) ani na konci prvého ročníka neboli  

schopné prečítať správne žiadne  
z administrovaných slov.“  

Anna Pachová 

Výsledky jazykových testov za celý súbor detí sú pop‑
ísané v  kapitole 3.  2. Záverečnej správy výskumu.4 

„Vo všetkých skúmaných oblastiach podávali deti na 
začiatku prvej triedy veľmi nízke výkony. Veľa detí na 
testové situácie reagovalo mlčaním, ktoré boli pre 
štatistické analýzy klasifikované ako „chýbajúce údaje.“ 
V druhom testovom období (na konci prvého ročníka) 
sa už toto správanie neobjavovalo. V celom súbore sme 
zaznamenali signifikantné zlepšenie vo výkonoch vo 
všetkých sledovaných schopnostiach, v  jazykových 
aj gramotnostných úlohách. V  porovnaní s  populá‑
ciou rovnako starých detí, ktoré hovoria po slovensky, 
sú však výkony nami sledovaných detí stále výrazne 
slabšie.“5

Na základe dotazníkov pre rodičov vieme, že vo väčšine 
domácností je hlavným jazykom komunikácie rómsky 
jazyk. Odhliadnuc od toho, že testy školskej zrelosti 
a  psychologické vyšetrenia, ktoré určia, či bude dieťa 
zaradené do nultého alebo 1. ročníka, sú kultúrne zau‑
jaté (ich výsledky indikujú príslušnosť k  etniku a  nie 
rozsah individuálnych schopností6), navyše sú admini‑
strované v slovenčine (pre deti z rómskych osád v cud‑
zom jazyku). Deti z vylúčených rómskych komunít od 
samého začiatku školskej dochádzky dosahujú výrazne 
nízke výkony v jazykovej oblasti, čo sa musí vnímať ako 
„veľmi problematické z  hľadiska ďalšieho osvojovania 
učiva v škole.“7

4 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 48 ‑ 62
5 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 62
6 Marcinčin. Školstvo, ale nie pre Rómov, 2009

7 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 53
8 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 62 ‑ 72
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Graf 2: Zlepšenie v mesiacoch – porovnanie FIE a KK

Matematické testy a  výsledky za celý súbor detí 
sú popísané v  kapitole 3.  3. Záverečnej správy výs‑
kumu.8 Matematické testy ukázali, že deti sa zlepšili 
v  priraďovaní počtov, čísel, čísloviek a  číslic, avšak na 
konci prvého ročníka tieto zručnosti nevedeli využiť pri 
aritmetických operáciách, ktoré vyžadujú, aby sa pohy‑
bovali v úrovni abstrakcie.

Rozdiel v zlepšení medzi žiakmi z FIE klubu a KK klubu 
nie je štatisticky významný v  žiadnej zo sledovaných 
oblastí. Podrobná analýza výsledkov v  jednotlivých 
subtestoch poukázala na niektoré tendencie. Z výsled‑

kov vyplýva, že aktivity klubov FIE v  porovnaní s  ak‑
tivitami KK prispievali o  niečo viac k  rozvoju 1. scho‑
pnosti skladať obrázky, vytvárať geometrické obrazce 
z farebných štvorcov alebo spojovaním bodov čiarami9, 
2. krátkodobej pamäti, 3. fonematickému uvedomova‑
niu a  4. znalosti čísel, teda správnemu vzájomnému 
priraďovaniu počtov – čísel – číslic – čísloviek. Naopak 
aktivity KK viedli k o niečo lepším výsledkom v schop‑
nosti aktívneho pomenovania predložených obrázkov 
a  ďalej k  lepšiemu porozumeniu aritmetických ope‑ 
rácií.“10

9 „Vzhľadom na to, že značná časť aktivít klubov FIE bola venovaná 
inštrumentu Usporiadanie bodov, by šlo o súvislosť celkom logickú.“ 
In Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 81

10 „Vzhľadom na to, že značná časť aktivít klubov FIE bola venovaná 
inštrumentu Usporiadanie bodov, by šlo o súvislosť celkom logickú.“ 
In Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 81

Zdroj: Páchová, výskumný súbor údajov, vlastná úprava
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Graf 3: Effect size FIE vs KK – kognitívne testy

Nasledujúci graf ukazuje na rozdiely medzi jednot‑
livými klubmi a  lokalitami. v  jednotlivých kluboch. Zo 
získaných hodnôt effect size v jednotlivých zadávaných 
testoch a  subtestoch bola spočítaná priemerná effect 
size pre jednotlivé kluby. Z grafu vyplýva, že k najväčším 
tréningovým efektom došlo v oboch Modrých kluboch. 
V  každej lokalite tiež platí, že efekt vo FIE klube je 
o niečo vyšší, ako efekt KK klube, viď nasledujúci graf.

„Effect size je deskriptívna štatistika, ktorá môže 
byť okrem iného použitá k  lepšiemu pochopeniu 
tréningových ziskov medzi pretestom a retestom“. 
(str. 28) Effect size je najčastejšie vyjadrovaná po‑
mocou veličiny Cohenovo d (Cohen’s d). d od 0,3 do 
0,5 je považované za malý efekt, 0,5 – 0,8 za stredný 
efekt a nad 0,8 sa uvažuje o vysokom efekte.

Zdroj: Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 76, graf 2
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Graf 4: Priemerná effect size v jednotlivých kluboch

Kvalitatívna časť výskumného projektu ukázala, „že 
všetci zúčastnení11 prikladajú vzdelaniu veľkú hodnotu 
a považujú školu za dôležitú skúsenosť v živote detí.“12

„Kľúčovú rolu vo formálnom i neformálnom vzdelávaní 
majú dospelé autority – učiteľky a učitelia a ďalší dospelí 
ľudia. V prípade vzdelávania minoritných skupín to platí 
ešte výraznejšie, pretože pre deti predstavujú učiteľky 
a učitelia zástupcov majoritnej spoločnosti.“13. Realizo‑

vaná štúdia tiež naznačila, že miera direktivity učiteľa 
a transparentnosť nastavených pravidiel v triede môže 
mať pozitívny vplyv na zlepšenie výsledkov v  sledo‑
vaných oblastiach. K  najmenšiemu zlepšeniu detí 
došlo v Zelenej lokalite, kde sú rodičia najmenej „pro‑
‑školsky“ orientovaní a  naopak k  najväčším posunom 
došlo v lokalite s najväčšou „pro ‑školskou“ orientáciou 
rodičov.14

Zdroj: Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 95, graf 7

11 Učitelia, lektori i rodičia
12 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 191

13 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 99
14 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 196
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5. 2. ĎALŠIE ANALÝZY

Údaje zo súboru údajov pripravených výskumnými 
pracovníkmi PedF UK, doplnené o  socioekonomické 
údaje prostredia, z  ktorého žiaci zaradení do výs‑
kumu pochádzajú, sme podrobili ďalším štatistickým 
analýzam.

Výskumy Woodforda15 a  Mackinnona16 ukázali, že 
agregovaním výsledkov jednotlivých kognitívnych 
testov môžeme zlepšiť ich využiteľnosť v praxi na cel‑
kové ohodnotenie kognitívnych schopností. Agregácia 
výsledkov testov je v súlade s teóriou viacerých inteli‑
gencií, ktorá tvrdí, že inteligencia sa skladá z viacerých 
komponentov, nie nevyhnutne kognitívneho charak‑
teru).17 Tento prístup je v  súlade aj so Spearmano‑
vou teóriou všeobecnej inteligencie, ktorá predpovedá 
vzájomnú závislosť a  koreláciu medzi jednotlivými 
inteligenčnými testami.18

Na analýzu výsledkov zlepšenia žiakov v kognitívnych 
testoch sme vytvorili novú premennú tzv. „normalizo‑
vané zlepšenie” kombináciou siedmich testov, ktoré 
žiaci absolvovali (Aritmetika, Čísla, SON ‑Usudzovanie, 
SON ‑Performačný, Jazyk, AS Pamäť, Gramotnosť). Nor‑
malizované zlepšenie sa vypočítalo pomocou nasle‑
dovnej rovnice:

Pre každého žiaka a test bolo vytvorené normalizované 
skóre, v ktorom „0“ znamenala, že žiak dosiahol v teste 
najhorší výsledok zo skupiny žiakov a „1“ reprezentova‑
la najlepší výsledok. Skóre normalizovaného zlepšenia 
(NZ) pre žiaka sme potom vypočítali spriemerovaním 
zlepšení žiaka v  každom zo siedmich testov. Váhy 
zlepšenia žiaka v  každom z  komponentných testov 
boli navzájom ekvivalentné. To znamená, že žiak, ktorý 
dosiahol najlepšie skóre vo všetkých siedmich testoch 
by dosiahol NZ rovné 1. Priemerné skóre bolo ~0,3 so 
štandardnou odchýlkou merania 0,14 (tzn. približne 95  
% hodnôt NZ sa pohybovalo v  rozmedzí 0,02 a  0,58). 
Novú premennú sme overili porovnaním jej schopnosti 
predpovedať aké šance má žiak, že bude pokračovať 
vo vyššom stupni vzdelania v  porovnaní s  ostatnými 
kognitívnymi testami. Pomocou lineárnej regresie sme 
objavili, že skóre normalizovaného zlepšenia je jedným 
z najlepších prediktorov úspešného zvládnutia ročníka.

15 Woodford, George. Cognitive assessment in the elderly…, 2007,  
s. 469‑484
16 Mackinnon, Mulligan. Combining Cognitive Testing…, 1998, s. 1529‑
53

17 Gardner, Hatch. Educational Implications…, 1989
18 Deary. Intelligence, 2012

Kde je počet absolvovaných testov 
a sú minimálnymi a maximálnymi hodno‑
‑tami pre daný test ( ). je zlepšenie na danom 
teste pre daného žiaka.
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Tab. 9: Analýza lineárnych regresií porovnávajúcich vzťah medzi zlepšením v jednotlivých testoch a šancou 
pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku

Test p hodnota R2 Priesečník Sklon

Aritmetika Δ 0,10 ‑0,23 0,13 ‑0,47

Čísla Δ 0,00 ‑0,58 14,31 ‑9,27

SON Usudzovanie Δ 0,08 ‑0,25 5,23 ‑2,40

SON Performačný Δ 0,00 ‑0,52 7,69 ‑4,53

Jazyk Δ 0,01 ‑0,37 0,78 ‑0,37

AS Pamäť Δ 0,01 ‑0,38 0,80 ‑0,45

Gramotnosť Δ 0,03 ‑0,30 1,24 ‑0,46

Normalizované 
zlepšenie 0,00 ‑0,58 0,49 ‑0,20
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Podobne ako výskumní pracovníci PedF UK, aj naše 
zistenia pri porovnávaní rozdielu v  normalizovanom 
zlepšení medzi FIE a KK skupinami potvrdili, že rozdiel 
bol relatívne malý a neukázal sa ako štatisticky signifi‑
kantný. FIE skupina mala v  priemere vyššie zlepšenie 
ako skupina KK naprieč troma lokalitami, ako je vidieť 
aj z nasledujúceho grafu.

Jednotlivé stĺpce predstavujú priemernú hodnotu pre 
skupinu, rovnako je vyznačená štandardná odchýlka 
merania.

5. 2. 1. Porovnanie výsledkov normalizo
vaného zlepšenia žiakov z FIE a KK klubov

Graf 5: Porovnanie normalizovaného zlepšenia žiakov 
z FIE a KK klubov
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Štatisticky sme analyzovali rolu intenzity parti‑
cipácie žiaka (počet minút počas ktorých sa žiak 
v popoludňajšom klube aktívne učil), veku žiaka pred 
testom a  lokalitou (Červená, Modrá, Zelená), v  ktorej 
žiak navštevoval klub. Lineárna regresia ukázala 
štatisticky signifikantný vzťah medzi aktivitou žiaka19 
a  NZ ako aj medzi vekom a  NZ.20 Lokalita, v  ktorej 
žiak navštevoval vzdelávací klub, bola rovnako signifi‑

kantne asociovaná s NZ21, pričom žiaci z Modrej lokality 
zaznamenali signifikantne najväčšie zlepšenie na kog‑
nitívnych testoch.22

Ľavá a  stredná časť reprezentujú hodnoty normalizo‑
vaného zlepšenia žiakov podľa veku a ich celkovej par‑
ticipácie v minútach. Čierne čiary reprezentujú výsledky 
lineárnej regresie.23 Stĺpce v pravej časti grafu reprezen‑
tujú priemerné normalizované zlepšenie podľa lokalít 
(Červená lokalita, Zelená lokalita, Modrá lokalita).24

5. 2. 2. Faktory zlepšenia v kognitívnych 
testoch

Graf 6: Normalizované zlepšenie žiakov vo vzťahu k celkovej aktivite, veku žiaka a lokalite

19 R2 = 0,66, p < 0,001
20 R2 = 0,66, p < 0,001
21 F = 29,2, p < 0,001
22 Modrá vs. Zelená lokalita: T = 6,7, p < 0,001, Modrá vs. Červená loka‑

lita: T = 4,66, p < 0,001.
23 tzv. line of best fit
24 Odchýlky reprezentujú SEM (standard error of the mean).



75

Komplikáciu záverov spôsobuje, že vek a  aktivita 
žiakov sú silne asociované s  lokalitou, v  ktorej žiaci 
navštevovali vzdelávacie krúžky. Žiaci v Modrej lokalite 

boli jednak signifikantne mladší25 a zároveň aktívnejší26 

ako žiaci zo Zelenej a Červenej lokality.

Graf 7: Rozdelenie veku a celkovej participácie žiakov 
podľa lokality

25 F = 26.8, p < 0.001, Modrá vs Zelená lokalita: T = 8.3, p < 0.001, 
Modrá vs Červená lokalita T = 5.4, p < 0.001
26 F = 23.4, p < 0.001, Modrá vs Zelená lokalita: T = 5.5, p < 0.001, 

Modrá vs Červená lokalita T = 5.9, p < 0.001
27 Slinker, Glantz. Multiple regression…, 1985

Graf 8: Distribúcia žiakov podľa počtu minút aktívnej 
participácie

Na disagregáciu efektu lokality od ostatných predik‑
torov sme použili niekoľko postupov. V  prvom rade 
sme porovnali prediktívnu silu jednotlivých faktorov 
pomocou mnohonásobnej regresie. Výsledkom tejto 
analýzy bol signifikantný vplyv celkovej participácie 
žiaka a veku žiaka. Parametre, na ktoré sme sa sústredili, 
majú rovnaký sklon, aj pri viac konzervatívnych testoch 
vyšli výsledky významné. Pri mnohonásobnej regresii 
predstavuje multikolinearita problém pre interpretáciu 
váhy jednotlivých prediktorov.27

Napriek relatívne malej vzorke 52 žiakov vidíme, že 
vek aj celková aktivita žiaka sú zaujímavými faktormi, 
ktoré je treba ďalej sledovať vo vzťahu k potenciálne‑
mu zlepšeniu v  kognitívnych testoch. Ďalšie výskumy 
by mali preukázať, či je možné tieto závery oddeliť od 
vplyvu lokality, z ktorej deti pochádzajú.
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V  ďalšej analýze sme sa pozreli na šancu žiaka 
pokračovať úspešne v  štúdiu a  faktory, ktoré to 
ovplyvňujú. Trinásť, t. j. 25  % z 52 žiakov zaradených do 
experimentu, nepokračuje v školskom roku 2016/2017 
v  štúdiu vo vyššom ročníku so svojimi spolužiakmi 
z 1. ročníka. Veľmi veľký je rozdiel v počte žiakov, ktorí 
nepokračujú vo vyššom ročníku medzi jednotlivými 
lokalitami. V Zelenej lokalite opakuje v školskom roku 
2016/2017 ročník deväť žiakov a jeden bol preradený do 
špeciálnej triedy, čo činí 56  %. Štyria z deviatich žiakov 
opakujúcich ročník zo Zelenej lokality už predtým prvý 

ročník opakovali, t. j. zo šestnástich žiakov až jedenásť 
opakovalo prvý ročník. Dvaja žiaci z  Červenej lokality 
boli preradení do špeciálnej triedy a  jeden opakuje 1. 
ročník, t. j. celkom 17   % žiakov nepokračuje v štúdiu 
vo vyššom ročníku. Jeden žiak (5  %) z Modrej lokality 
opakuje 1. ročník. V  Modrej lokalite boli do výskumu 
zaradené deti mladšie v priemere o  jeden rok od detí 
z Červenej lokality a o jeden a pol roka od detí zo Ze‑
lenej lokality

Priemerný vek žiakov, ktorí neopakovali ročník 
a  pokračujú v  štúdiu ďalej so svojimi spolužiakmi 
v  druhom ročníku je 7,04 roka. Priemerný vek žiakov, 
ktorí boli preradení do špeciálnej triedy alebo opakujú 
ročník je 7,90 roka, viď graf č. 10.

5. 2. 3. Šanca pokračovať v štúdiu vo 
vyššom ročníku

Graf 9: Proporcia žiakov, ktorí nepokračujú v ďalšom 
ročníku podľa minút participácie na aktivitách klubov

0 – pokračujú,

1 – nepokračujú 
vo vyššom 
ročníku

Graf 10: Priemerný vek žiakov, ktorí pokračujú („0“) 
alebo nepokračujú („1“) vo vyššom ročníku
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28 chi ‑square test, χ2 = 7,8, p < 0,05

Mnohonásobná regresia ukázala, že vek je signifi‑
kantne asociovaný so šancou žiaka pokračovať v štúdiu 
vo vyššom ročníku. Celkový počet minút aktívnej par‑
ticipácie vykazuje trend, ktorý ale nedosiahol úrovne 
signifikantnosti.

Tieto nálezy naznačujú dôležitosť veku čo najskoršieho 
zaradenia žiaka do popoludňajších klubov pre dosiah‑
nutie efektivity vzdelanostných intervencií ako aj úlohu 
celkového času participácie žiakov ako faktorov, ktoré 
ovplyvňujú úspešné pokračovanie žiakov v štúdiu. Našu 
analýzu sme vykonali na pomerne malej vzorke žiakov 
na parametroch, ktoré vykazovali značnú kolinearitu.  

Z tohto dôvodu je štatistická sila našich analýz pomerne 
obmedzená. Budúci výskum na väčšej vzorke žiakov 
môže lepšie špecifikovať významnosť jednotlivých fak‑
torov pri dosiahnutí efektívnosti vzdelanostných inter‑
vencií.

Na analýzu šance študentov pokračovať v  druhom 
ročníku sme skúmali aj efekt socioekonomického 
zázemia študentov. Objavili sme, že iné socioekonomi‑ 
cké faktory hrajú rolu ako prediktory šance, že žiak 
bude opakovať ročník. Najvyššia ukončená školská 
dochádzka rodičov signifikantne ovplyvňuje šancu 
žiaka nepokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku.28

Tabuľka 10: Vzdelanie rodičov žiakov vo vzťahu k pokračovaniu v ďalšom ročníku

Vzdelanie rodičov Žiak pokračuje v ďalšom 
ročníku Nepokračuje Celkom

Výučný list zo strednej 
odbornej školy 4 0 4

Základná škola 32 8 40

Špeciálna základná škola 3 5 8

Celkom 39 13 52

Najviac žiakov opakuje ročník v  Zelenej lokalite, kde 
zo sledovaných 16 detí opakuje ročník deväť a  jed‑
no bolo preradené do špeciálnej triedy, t. j. 56   %. 
V ďalších dvoch lokalitách opakuje ročník, alebo bolo 
preradených do špeciálnej školy 17   % a 5   %. V Zele‑
nej lokalite až jedenásť detí býva v chatrčiach, v Modrej 
a  Červenej lokalite všetky deti bývajú v  murovaných 
domoch. Rodičia detí zo Zelenej lokality majú najnižšie 
dosiahnuté vzdelanie. To rámcovo naznačuje, že tam, 
kde sú najhoršie socioekonomické podmienky, žiaci 
dosahujú najhoršie výsledky.

Skúmanie  – i  keď dôkladné  – sme robili na malej 
vzorke, adekvátne s naším pôsobením ako sociálneho 
laboratória. Domnievame sa však, že výsledky tohto 
skúmania dávajú dostatočný dôvod na zamýšľanie 
sa nad nimi a ďalšiu prácu s nimi. Naše zistenia môžu 
poslúžiť  ako prieskumná pilotáž pred perspektívnym 
detailným výskumom uplatnenia účinných intervencií 
vo vzdelávaní detí zo segregovaných komunít, ktorý 
poskytne presnejšie údaje.
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29 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 126

5. 3. ZÁVERY VÝSKUMU

Náš pilot je prvou analýzou potenciálnych intervencií, 
ktoré môžu pomôcť zvrátiť žalostný stav vzdelanosti 
detí zo sociálne znevýhodneného prostredia MRK. 
Experimenty s  náhodným výberom účastníkov sú 
vhodným prístupom na testovanie predpokladaného 
dopadu vzdelávacích intervencií. Naša predbežná 
analýza identifikovala dva faktory pre úspešnosť in‑
tervencií pri zlepšení v kognitívnych testoch, ako aj pri 
zvýšení šance pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku – 
vek žiaka a  celková aktivita žiaka v  popoludňajších 
kluboch. Najefektívnejší bol program v Modrej lokalite. 
Predpokladáme, že na účinnosť programov FIE a  KK 
v Modrej lokalite vplývalo viacero faktorov:

•	 učiteľky, ktoré realizovali dopoludňajšiu výučbu 
zastávajú názor, že „je nevyhnutné deťom aj 
rodičom dať jasné pravidlá a  byť pre nich au‑
toritou, čo sa však nevylučuje s  podporou 
a ústretovosťou,“29

•	 lektorky aj učiteľky, ktoré viedli popoludňajšie 
kluby boli vždy dve na každý klub, striedali sa, 
zvyčajne obdeň, takže boli viac odpočinuté pre 
prácu s deťmi,

•	 osem detí zo šestnástich navštevovalo predškolský 
klub v komunitnom centre ETP,

•	 ani jedno dieťa predtým nenavštevovalo nultý 
ročník, teda neboli zasiahnuté štandardnými 
postupmi školského vyučovania,

•	 deti participovali na popoludňajšom vzdelávaní 
až takmer dvojnásobným počtom minút počas 
celého školského roku v  porovnaní s  Červenou 
a Zelenou lokalitou,

•	 ETP poskytuje v Modrej lokalite komplexné služby 
komunitného centra najdlhšie, t.j. 12 rokov, v po‑
rovnaní so 4 rokmi pôsobenia ETP v  ostatných 
dvoch obciach. Medzi rodičmi a  zamestnancami 
komunitného centra v Modrej lokalite sú vybudo‑
vané vzťahy dôvery a spolupráce.

Aj keď sa štatistickými analýzami nepodarilo definovať 
v  akej miere každá z  vyššie uvedených premenných 
vplývala na zlepšenie, výsledky výskumného projektu 
potvrdzujú, že práve kombinácia spomínaných fak‑
torov vytvára najefektívnejšiu alternatívu. Ďalší výskum 
je potrebný na určenie dôležitosti jednotlivých faktorov 
na celkové zlepšenie žiaka v kognitívnych testoch, ako 
aj šance žiaka pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku.

Náš výskum ukazuje potenciál pomerne nenákladných 
intervencií na zlepšenie vzdelanostnej situácie detí zo 
SZP. Rovnako naša analýza zachytáva socioekonomické 
a iné faktory, ktoré by mali budúce vzdelanostné inter‑
vencie pre žiakov zo SZP zohľadňovať.

V  ďalšej časti analyzujeme ekonomický dopad 
neriešenia tejto dlhodobo pretrvávajúcej situácie, 
ktorá každoročne postihuje desaťtisíce detí zo seg‑
regovaných sociálne vylúčených osád na Slovensku. 
Ukážeme, že neriešenie situácie alebo pretrvávanie 
súčasného stavu nesie so sebou významné socioeko‑
nomické dopady a  finančné straty, ktoré si Slovensko 
nemôže dovoliť.
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6. AKO ZMENIŤ 
SÚČASNÝ STAV?
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6. 1. ROVNOSŤ NEZNAMENÁ ROVNAKOSŤ

Ako zmeniť súčasný stav? Rovnosť neznamená 
rovnakosť. Vo  vzdelávaní treba naozaj brať zreteľ na 
podmienky, z  ktorých deti, účastníci vzdelávania, 
pochádzajú. Pre budúcnosť všetkých obyvateľov Slo‑
venska je veľmi dôležité, aby všetci žiaci a  študenti, 
vrátane tých, ktorí sa narodili a  vyrastajú v  segrego‑
vaných komunitách, mali možnosť získať kvalitné vzde‑
lanie, ale nielen to. Dôležité je nielen vytvoriť formálne 
podmienky, ale aj zabezpečiť, aby žiaci mali v každom 
kroku, počas celého vzdelávacieho procesu, od 
predškolského vzdelávania až po maturitné skúšky ale‑

bo štátnice na vysokej škole pri sebe blízkeho človeka, 
ktorý ich sprevádza, podporuje, dôveruje im, dohliada, 
aby sa nezanedbali podstatné veci, napríklad žiadosť 
o štipendium. Pretože očakávať od rodičov žiakov, ktorí 
väčšinou neskončili ani základné vzdelanie, že dokážu 
byť svojim deťom oporou v celej spleti zložitých pravi‑
diel systému školstva, nie je veľmi praktické a ani reali‑
stické. Aj preto je neoddeliteľnou súčasťou nášho kom‑
plexného prístupu v našej práci v sociálne vylúčených 
komunitách tútoring a mentoring.
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1 Štátny vzdelávací program…, 2011
2 Štátny vzdelávací program…, 2011
3 Rámcový učebný plán…, 2015

4 Rámcový učebný plán…, 2015, s. 2
5 Vysvetlené na s. 31.
6 Páchová et al. Kluby FIE a KK ..., 2016, s. 12

6. 2. JE MOŽNÁ ZMENA BEZ ZMIEN V SYSTÉME?

Štátny vzdelávací program (ŠVP)1, ktorý je východis‑
kom na tvorbu vzdelávacích programov základných 
škôl, sa odporúčaniam na výchovu a vzdelávanie žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia venuje v kapi‑
tole 13.2 na stranách 29  – 31. Medzi inými, prevažne 
organizačnými opatreniami, odporúča školám: (i) 
prispôsobiť úrovni dieťaťa obsah a  metódy vzdelá‑
vania v  nultom ročníku s  cieľom dosiahnuť kompen‑
záciu deficitu, (ii) realizovať celodenný výchovný sys‑
tém s  možnosťou zmysluplného trávenia voľného 
času a  pomoci pri príprave na vyučovanie. Výber ob‑
sahu a metód vzdelávania je ponechaný na školy. ŠVP 
umožňuje školám pripraviť pre žiakov individuálne 
vzdelávacie programy zamerané na úpravu učebných 
osnov konkrétneho vyučovacieho predmetu alebo 
predmetov, „v  ktorých má žiak problémy vyplývajúce 
zo sociálnych a kultúrnych hendikepov“.

ŠVP však neposkytuje učiteľom a  školám konkrétne 
rady, ktoré vzdelávacie metódy sa osvedčili na výchovu 
a vzdelávanie detí z MRK a nenašli sme v ňom ani in‑
formácie o  vhodných vzdelávacích metódach zame‑
raných na rozširovanie kompetencií učiteľov, ktorí učia 
žiakov z  MRK. ŠVP ďalej odporúča školám „realizovať 
programy orientované na zlepšenie spolupráce rodičov 
(predovšetkým rómskych) detí so základnou školou“, 
ako aj „zabezpečiť spoluprácu s  neformálnymi komu‑
nitnými centrami, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním detí 
vrátane materských centier pre budúce matky a matky 
s deťmi.“2

Podľa Rámcového učebného plánu (RUP) pre základ‑
né školy s vyučovacím jazykom slovenským3 pre 1. až 
4. ročník školy môžu využiť na dotvorenie školského 
vzdelávacieho programu voliteľné predmety v rozsahu 

1 – 3 hodiny týždenne. Voliteľné predmety môže škola 
využiť podľa bodu 3, písm. b) až d) a počas voliteľných 
hodín sa žiaci môžu vzdelávať FIE alebo KK metódami.

Ak 7 000 šesťročným žiakom5 z  rómskych komunít, 
ktorí po prvýkrát nastúpia do školy v septembri 2017, 
umožníme, aby sa v  súlade s § 107 Školského zákona 
učili podľa individuálnych podmienok, preukázateľne 
účinnými overenými metódami6, zvýšime ich šance 
plnohodnotne sa v  roku 2030 uplatniť na pracovnom 
trhu. Školy a  ich zriaďovatelia (prevažne obce) podľa 
§ 107, písm.  a) môžu upraviť organizáciu výchovy 
a  vzdelávania napríklad vytvorením popoludňajších 

„Voliteľné (disponibilné) hodiny môže škola použiť 
na dotvorenie školského vzdelávacieho programu, 
t. j. na: a. vyučovacie predmety ktoré rozširujú 
a  prehlbujú obsah predmetov zaradených do 
štátneho vzdelávacieho programu; b. vyučovacie 
predmety, ktoré si škola sama zvolí a  sama si 
pripraví ich obsah, vrátane predmetov vytvára‑
júcich profiláciu školy a experimentálne overených 
inovačných programov zavedených do vyučovacej 
praxe; c. vyučovacie predmety, ktorých obsah je 
doplnením vyučovacieho predmetu pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno ‑vzdelávacími potre‑
bami, ktorí nemôžu napredovať v  rámci bežných 
vyučovacích hodín a  ktorí postupujú podľa indi‑
viduálnych vzdelávacích programov; d. špecifické 
vyučovacie predmety pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno ‑vzdelávacími potrebami.“4
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školských klubov a  podľa § 107 písm.  c) uplatniť 
špecifické metódy a  formy  výchovy a  vzdelávania, 
napríklad využívaním v praxi overených akceleračných 
vzdelávacích metód a programov.

Zákon uvádza aj, že MŠVVaŠ SR „môže škole poskytnúť 
príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu 
a  vzdelávanie žiakov zo SZP na úhradu nákladov na 
mzdu alebo plat asistenta učiteľa, príplatok za prácu 
so žiakmi zo SZP, vybavenie didaktickou technikou 
a učebnými pomôckami, na účasť žiakov na aktivitách 
ako napríklad výlety, exkurzie, jazykové kurzy, športový 
výcvik, pobyty žiakov v škole v prírode a ďalších.“7

Nové Pedagogicko ‑organizačné pokyny 2016/2017 
vydané MŠVVaŠ SR v  roku 2016 v  časti 1.  5.  13. Deti 
a  žiaci so špeciálnymi výchovno ‑vzdelávacími potre‑
bami určujú nové pravidlá, ktoré sa týkajú žiakov zo 
SZP. Od 1. septembra 2016 príspevok na žiaka zo SZP 
dostanú školy iba za tých žiakov, ktorí sú zaradení 
v  „bežnej triede“. V  spolupráci so zriaďovateľmi, ale 
aj komunitnými centrami majú školy „prijímať opatre‑
nia na zlepšenie dochádzky, správania a  vzdelávacích 
výsledkov a  pri výchove a  vzdelávaní týchto detí 
a  žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky.“ 
Vhodnými individuálnymi podmienkami môžu byť 
napríklad aj nami overené a osvedčené popoludňajšie 

školské kluby s  intervenčnými programami, súčasťou 
ktorých budú organizované ďalšie doplnkové pozná‑
vacie, spoločenské, športové a kultúrne aktivity. Deväť 
eur, ktorými štát mesačne prispieva na jedno dieťa 
zo SZP v  školskom klube,8 však zďaleka nie je 
dostatočná suma, ktorá by pokryla náklady spo-
jené s organizovaním popoludňajších klubov.

Účinné akceleračné výchovno ‑vzdelávacie metódy, 
v ktorých centre je učiaci sa žiak a ktoré odpovedajú 
na individuálne potreby každého žiaka, využívanie 
technologických možností, odborných zdrojov, 
umožnia aj  žiakom, ktorí pochádzajú z  chudob‑
ného a  inak podnetného prostredia, rozvinúť 
lásku k  učeniu sa, čeliť výzvam dvadsiateho 
prvého storočia a úspešne zvládať nároky dnešnej 
spoločnosti.

7 Podľa zákona č.  245/2008 Z. z. o  výchove a  vzdelávaní (školský 
zákon), § 2, odsek p
8 Sociálne znevýhodnené prostredie – príspevok, 2016.
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9 Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 196

6. 3. VÝDAVKY KLUBOV – ODPORÚČANIA PRE PRAX

Je našou morálnou povinnosťou vytvoriť také pod‑
mienky, aby sa všetky deti na Slovensku mohli 
vzdelávať tak, aby sa ich potenciál naplno rozvinul. 
Naše dlhoročné skúseností aj tento výskum ukazujú, 
že čím skôr sa deťom zo sociálne znevýhodneného 
prostredia začneme plnohodnotne venovať, tým lepšie 
výsledky môžeme očakávať. Ak vo vzdelávaní začneme 
využívať účinné akceleračné metódy, ktoré deťom od 
najútlejšieho veku sprostredkujú učitelia  – mediátori 
„s  dlhodobou pedagogickou odbornosťou a  reflexiou 
a s uplatňovaním vrúcnej autority“9 a čím viac času sa 
deti budú zúčastňovať na vzdelávacích aktivitách, tým 
väčšia je šanca, že získajú kvalitné vzdelanie a vysokú 
produktivitu práce. Potrebná je spoločenská a  poli-
tická objednávka.

Sociálny experiment v  školskom prostredí realizu‑
jeme štvrtý rok so skupinou 13 žiakov a druhý rok so 
skupinou 52 žiakov z troch lokalít. Počas experimentu 
sme sledovali aj náklady na realizáciu popoludňajších 
školských klubov FIE a  KK, ku ktorým patria náklady 

na supervíziu a  odmeňovanie pedagógov a  asisten‑
tov, nákup učebných pomôcok a  hračiek, obedov 
a  olovrantov pre žiakov, obmedzeniami, exkurzie 
a výlety, koordinácia a administrácia.

Na ilustráciu uvádzame priemerné náklady na reali‑
záciu popoludňajších klubov, ktoré sme vypočítali na 
základe skutočných výdavkov všetkých štyroch klubov 
od roku 2013/2014 a  prepočítali sme ich na jedného 
žiaka v  klube. Sú priemerne 1 977 € na jedného žiaka 
v prvý školský rok a 1 630 € v ďalších rokoch. Náklady 
na pedagogických zamestnancov tvoria 73   % z  cel‑
kových nákladov v  prvom roku a  89   % z  celkových 
nákladov v ďalších školských rokoch, t. j. ostatné nákla‑
dy na jedného žiaka (učebné pomôcky, strava a výlety) 
sú 193 € na žiaka a  školský rok. Náklady na pedago‑
gických zamestnancov v  prvom školskom roku sú 
vyššie, pretože obsahujú účastnícky poplatok za účasť 
učiteľov a  asistentov na kurzoch FIE Basic a  FIE Stan‑
dard a aj náklady na počítačové vybavenie klubu.
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Tabuľka 11: Výdavky popoludňajších školských klubov v prvom školskom roku

Názov skupiny výdavkov

Výdavky 
šesť klubov 
Tri lokality 
(54 žiakov)

Komentár

50 – Spotrebované nákupy (učebné 
pomôcky, didaktické potreby, hračky, 

inštrumenty) počas školského roka
2 450 €

Učebné pomôcky, didaktické potreby, hračky pre 1 
školský klub: 300 €; 

Inštrumenty: 4 €/1 ks; počas 1 školského roka preberú 3 
inštrumenty (54 žiakov)

50 – Spotrebované nákupy – 
výpočtová technika 6 120 €

Interaktívna tabuľa: 975 €; Notebook: 450 €; 
Dataprojektor: 615 € pre tri lokality, (3040 € pre jednu 

lokalitu)

51 – Služby – strava žiaci 6 155 € Jednotka – obed (0,17 €) a olovrant (0,40 €) spolu 
0,57 €/1 žiak; (54 žiakov, 10 mesiacov)

51 – Služby – exkurzie, výlety 1 800 € 2 krát ročne (2x300€); 600 € jedna lokalita/rok

51 – Služby – zvyšovanie kompeten‑
cií učiteľov – školenia FIE Basic a FIE 

Standard
4 200 €

FIE školenie poplatok za kurz: 350 €/osoba (2 kurzy, 
každý kurz 80 hodín, t.j. 2x10 dní); 3 pedagógovia a 3 

asistenti

51 – Služby – zvyšovanie kompetencií 
učiteľov – ubytovanie, strava, cestovné 
(1 školenie v trvaní 10 dní, spolu 20 dní 

FIE Standard & FIE Basic)

5 880 €

Ubytovanie: 30 € /osoba/deň 
Strava: 20 €/osoba/deň 
cestovné: 50 € /osoba 

3 pedagógovia a 3 asistenti

52 – Vlastná odborná pracovná sila – 
Učitelia/lektori (pedagogickí zamest‑

nanci) v popoludňajších kluboch, 
asistent učiteľa, supervízor školských 

klubov + cestovné supervízora

78 375 €

Pedagogický zamestnanec: 500 € HM/mes.  
(polovičný úväzok) – Porovnaj s: 

https://www.minedu.sk/data/att/10219.pdf
platová tarifa 10, pracovná trieda 2, 20 rokov praxe. 

Asistent: 250 € HM/mes. (polovičný úväzok)
Supervízor školských klubov: 300 € HM/mes. (štvrtinový 

úväzok) + 50 € mesačne cestovné

Spolu všetky výdavky 106 780 €

Na jedného žiaka celkom vrátane 
výdavkov na pedagogických zamest‑

nancov
1 977 € 1 784 € celková cena práce pedagogických zamestnan‑

cov v prepočte na jedného žiaka a jeden školský rok

Na jedného žiaka (strava, výlety, exkur‑
zie, učebné pomôcky) 193 € Výdavky na jedného žiaka a jeden školský rok.
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Tabuľka 12: Výdavky školských klubov v ďalších školských rokoch

Názov skupiny výdavkov

Výdavky 
šesť klubov 
Tri lokality 
(54 žiakov)

Komentár

50 – Spotrebované nákupy (učebné 
pomôcky, didaktické potreby, hračky, 

inštrumenty) počas školského roka
2 450 €

Učebné pomôcky, didaktické potreby, hračky pre 1 
školský klub: 300 €; 

Inštrumenty: 4 €/1 ks; počas 1 školského roka preberú 3 
inštrumenty (54 žiakov)

51 – Služby – strava žiaci 6 155 € Jednotka – obed (0,17 €) a olovrant (0,40 €) spolu 
0,57 €/1 žiak; (54 žiakov, jeden školský rok)

51 – Služby – exkurzie, výlety 1 800 € 2 krát ročne (2x300€); 600 € na jednu lokalitu

51 – Služby – zvyšovanie kompetencií 
učiteľov – školenie FIE refresher 360 € Poplatok za kurz: 60 €/osoba (1 krát ročne);

3 pedagógovia a 3 asistenti

51 – Služby – zvyšovanie kompetencií 
učiteľov – ubytovanie, strava, cestovné 900 €

Ubytovanie: 30 € /osoba/deň; 
Strava: 20 €/osoba/deň; cestovné 30 €/osoba

3 pedagógovia a 3 asistenti

52 – Vlastná odborná pracovná sila – 
Učitelia/lektori (pedagogickí zamest‑

nanci) v popoludňajších kluboch, 
asistent učiteľa, supervízor školských 

klubov + cestovné supervízora

78 375 €

Pedagogický zamestnanec: 500 € HM/mes.  
(polovičný úväzok) – Porovnaj s: 

https://www.minedu.sk/data/att/10219.pdf
platová tarifa 10, pracovná trieda 2, 20 rokov praxe. 

Asistent: 250 € HM/mes. (polovičný úväzok)
Supervízor školských klubov: 300 € HM/mes. (štvrtinový 

úväzok) + 50 € mesačne cestovné

Spolu všetky výdavky 87 985 €

Na jedného žiaka vrátane výdavkov na 
pedagogických zamestnancov 1 630 € 1 437 € celková cena práce pedagogických zamestnan‑

cov v prepočte na jedného žiaka a jeden školský rok

Na jedného žiaka (strava, výlety, exkur‑
zie, učebné pomôcky) 193 € Výdavky na jedného žiaka a jeden školský rok
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Navrhujeme, aby sa podobným spôsobom orga‑
nizovala výchova a  vzdelávanie žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia počas prvého stupňa na 
základnej škole, t.j. prvých šesť rokov povinného vzde‑
lávania.10 Žiaci od prvého dňa nástupu do školy by sa 
mali zúčastňovať na aktivitách popoludňajších klubov, 
ktoré budú viesť skúsení učitelia, lektori s  potrebnou 
kvalifikáciou a  ktorí budú sprostredkovateľmi učenia 
a nie „inštruktormi“11, ako je to teraz.

Okrem toho, pre naštartovanie rozvoja kognitívneho 
potenciálu detí zo segregovaných osád odporúčame 
vytvoriť podmienky, aby pre tieto deti vo veku od troch 
rokov bolo vzdelávanie dostupné aspoň v poldenných 
predškolských kluboch (organizovaných v  napríklad 
v komunitných centrách, miestnych materských alebo 
základných školách).

Na druhú stranu rovnice porovnávania nákladov na 
doplnkové vzdelávanie s  budúcimi benefitmi pre 
spoločnosť, môžeme dať úspory sociálneho systému, 
zdravotné výdavky a ďalšie náklady spoločnosti na jed‑
notlivca, spojené s jeho dlhodobou nezamestnanosťou. 
Fíni odhadujú12, že „každý mladý človek, ktorý nemá 
ukončené vyššie stredoškolské vzdelanie, bude v prie‑
mere stáť spoločnosť 1,4 milióna $ (1,28 milióna €13) 
v  stratených príjmoch z  daní, zvýšených zdravotných 
a sociálnych nákladoch a často chronickej nezamestna‑
nosti. Hoci Slovensko a Fínsko majú porovnateľný počet 
obyvateľov, ekonomika oboch krajín je rozdielna.14 
Veľmi vysoké straty v príjmoch z daní a zvýšených zdra‑
votných a sociálnych nákladoch na osobu bez vyššieho 
stredného vzdelania a často chronickú nezamestnanosť 
nás inšpirovali k príprave porovnávacích výpočtov pre 
Slovensko.
10 Za predpokladu, že budú v platnosti zmeny vo vzdelávaní zvere‑
jnené Ministerstvom školstva v  októbri 2016 v  dokumente Učiace 
sa Slovensko Národného programu rozvoja výchovy a  vzdelávania 
v oblasti regionálneho školstva
11 Ak poskytuje učiteľ deťom len inštrukcie, úlohy, informácie alebo 
ak im hovorí, čo a ako majú robiť, ak im ponúka len historické ale‑
bo vedecké fakty ako jediný možný príklad, potom jeho metóda 
vyučovania nie je sprostredkujúca… Ak majú byť aktivity učiteľa 
počas vyučovania kvalifikované ako skúsenosť sprostredkovaného 

učenia smerujúca k rozvoju kognitívnych funkcií a k autonómnemu 
učeniu, musia byť splnené aspoň prvé tri Feuersteinove kritéria: 
zámer a vzájomnosť, využitie v širšom kontexte, význam. Jo Lebeer, 
s. 57
12 Sahlberg. Finnish Lessons…, 2011
13 Prepočet podľa kurzového lístka NBS zo dňa 31. 10. 2016
14 Podľa Svetovej banky v  roku 2015 bol hrubý domáci produkt 
(HDP) na Slovensku 28 887 $/obyvateľa a HDP vo Fínsku je 40 600 $/
obyvateľa
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Pri dlhodobej intervencii, ktorá by mala trvať aspoň 
šesť rokov počas prvého stupňa štúdia na základnej 
škole, od piatich rokov veku žiaka.15 Náklady na jed‑
ného žiaka v popoludňajšom klube, kde mu bude šesť 
rokov poskytovaná účinná podpora prostredníctvom 
ove‑rených pedagogických metód, sú 10 127 €.16

Demografické údaje nás varujú, že ak sa výrazne ne‑
zmení miera zamestnanosti ľudí na Slovensku, v  roku 
2030 bude u  nás pracovať výrazne menej ľudí. Podľa 
niektorých odhadov17 to bude aspoň o  100 tisíc ľudí 
menej ako dnes. Ak chceme vyvážiť prognózovaný 
pokles počtu pracujúcich, vyžaduje si to výrazne zvýšiť 
zamestnanosť Rómov. Pre ilustráciu, na dosiahnutie 
rovnováhy v roku 2030 by musela miera zamestnanosti 
Rómov vzrásť z dnešných 15  % až na 55  %.

V súčasnosti je na Slovensku zamestnaných 75  % ľudí 
v  kategórii s  úplným stredným odborným vzdelaním 
(s  maturitou), s  priemernou mzdou 906 €. Ak sa nám 
podarí vďaka investícii do vzdelania detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia dosiahnuť podobný 

výsledok, bude to znamenať príjem pre verejnú správu 
v  podobe daní a  odvodov nominálne 318 284 € (dis‑
kontované 144 815) počas celého života za každého 
jednotlivca.18

Aj dosiahnutie vzdelania s výučným listom je z pohľadu 
bilancie verejnej správy pozitívne: 227 053 € (diskon‑
tované 103 306 €). Vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa, samozrejme, znamená výrazne vyšší prínos: 
511 916 € (diskontované 220 114 €).

Diskontovaná hodnota  (Discounted Value): 
súčasná hodnota aktíva v  budúcnosti, stanovená 
na základe nákladov obetovanej príležitosti, teda 
neinvestovania peňazí do iných aktív. Je to dnešná 
hodnota, ktorá z  dôvodu predpokladanej zmeny 
hodnoty v  budúcnosti sa rovná určitej hodnote 
v budúcnosti.19

Tabuľka 13: Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania a priemernej mzdy pri súčasnej 65 % miere zamestnanosti

Vzdelanie

Priemerná 
hrubá 

mesačná 
mzda

Percento z celkového počtu zamestnaných

Stredná škola bez maturity 752 € 32 %

Úplné stredné odborné učňovské 
(s maturitou) 906 € 7 %

Úplné stredné odborné 939 € 39 %

Vysokoškolské 2. stupňa 1 448 € 22 %

15 Predpokladáme povinné vzdelávanie od piatich rokov veku žiakov 
v  súlade s  Národným programom rozvoja výchovy a  vzdelávania 
v oblasti regionálneho školstva
16 Pri výpočtoch sme vychádzali zo skutočných nákladov na úhradu 
miezd a  odvodov zamestnancov, ktorí pracujú ako výchovno‑
‑vzdelávací pracovníci ETP v  popoludňajších kluboch v  základných 
školách, supervízorky, nákladov na učebné pomôcky, občerstvenie 

a režijné výdavky spojené s realizáciou popoludňajších klubov.
17 Marcinčin, The Cost of Non ‑Inclusion, 2014
18 Pre informáciu: v septembri 2016 priemerná výška mesačnej dávky 
v hmotnej núdzi (DHN) na jedného poberateľa, vrátane spoločne po‑
sudzovaných osôb bola 134 €, t.j. 1 600 € ročne.
19 Štandardizovaný medzinárodný slovník…, 2016
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Náš model vychádzal z  predpokladu, že vzdelanost‑
ná štruktúra zamestnaných obyvateľov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia bude rovnaká ako je 
súčasná vzdelanostná štruktúra zamestnaných, a teda 
aj miera zamestnanosti ľudí zo SZP bude rovnaká 
ako je dnešná miera zamestnanosti. Predpokladané 
celoživotné diskontované dane a  odvody pracujúcich 
pri priemerných príjmoch a  miere zamestnanosti 
uvedených v  tabuľke vyššie, budú 150 152 €/zame‑
stnanú osobu, očistené o súčasné diskontované dane 
a  odvody (pri 15 % zamestnanosti) budú 120 122 €/
zamestnanú osobu.

Porovnaním celkových nákladov na doplnkové 
akceleračné vzdelávanie 10 127 € na jedného žiaka 
s  predpokladanými očakávanými príjmami verejnej 
správy vo forme celoživotných daní a  odvodov vo 
výške 120 122 €, investícia do včasného akceleračného 
vzdelávania detí zo SZP môže byť až 12‑násobne nižšia 
ako sú očakávané príjmy verejnej správy vo forme daní 
a odvodov.

Ak predpokladáme nižšiu, 55 % mieru zamestna‑
nosti, diskontované príjmy verejnej správy vo forme 
celoživotných daní a  odvodov budú 69 454 €/osobu, 
takmer sedemnásobne väčšie ako investície do vzde‑

lania. Dokonca aj pri 20 % miere zamestnanosti, t.j. len 
o 5 % vyššej ako je súčasná 15 % miera zamestnanosti,20 

je príjem verejnej správy väčší ako výdavky spojené 
s  doplnkovým vzdelávaním žiakov v  popoludňajších 
kluboch. 

Tabuľka 14: Predpokladané príjmy verejnej správy

Pred-
pokladaná 

miera 
zamestna-

nosti

Diskontovaná suma odvodov 
a daní znížená o a) súčasné 
odvody pri súčasnej 15 % 

miere zamestnanosti a b) pred-
pokladané investície do vzdelania

75 % 109 995 €

68 % 94 980 €

60 % 79 965 €

55 % 69 454 €

45 % 49 934 €

38 % 34 919 €

30 % 19 904 €

20 % 384 €

15 % ‑ 10 127 €

20 Náš model predpokladá rovnakú mieru príjmov (napr. DPH) a vý‑
davkov verejnej správy na pracujúce osoby a osoby poberajúce DHN.
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Ak však neurobíme nič, väčšine detí zo segregovaných 
osád sa nepodarí získať kvalifikáciu a  zamestnať sa. 
Len 18   % ľudí so základným vzdelaním, teda bez 
výučného listu, či maturity, je zamestnaných.

Preto sme presvedčení, že pre budúcnosť Slovenska 
a  všetkých detí, vrátane tých, ktoré sa narodili v  se‑
gregovaných komunitách je riešením navýšiť nor‑
matívy v  prvých ročníkoch základných škôl na takú 

výšku, aby z nich bolo možné financovať všetky nákla‑
dy spojené s popoludňajším doplnkovým vzdelávaním 
žiakov overenými účinnými akceleračnými metódami. 
Nejedná sa o extra náklady ale o efektívnejšie využitie 
finančných prostriedkov, ktorými už dnes školstvo dis‑
ponuje (financovanie odborov elokovaných pracovísk 
stredných odborných škôl).
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6. 4. ODPORÚČANIA PRE PRAX

•	 Zabezpečiť poskytovanie služieb včasnej interven‑
cie žiakom zo sociálne vylúčených rómskych ko‑
munít, vrátane predškolského vzdelávania a to už 
od troch rokov veku detí (podľa individuálnych 
potrieb detí.21

•	 Pre žiakov základných škôl zo sociálne vylúčených 
rómskych komunít organizovať popoludňajšie 
kluby, v  ktorých budú žiakov vzdelávať kom‑
petentní pedagogickí pracovníci overenými 
účinnými výchovno -vzdelávacími postupmi 
(napr. FIE alebo KK alebo kombinácia oboch 
metód), ktoré preukázateľne akcelerujú rozvoj 
kognitívnych schopností žiakov.

•	 Popoludňajšie kluby organizovať v rozsahu 3 hodi-
ny denne minimálne 4 krát týždenne v malých 
skupinách do 15 žiakov, a to tak, aby žiaci boli 
vystavení intervencii najmenej 8000 minút22 
počas jedného školského roka.

•	 Do prípravy žiakov na vyučovanie zapájať rodičov, 
pravidelne organizovať stretnutia pedagogických 
pracovníkov s  rodičmi žiakov,  minimálne jeden 
krát mesačne.

•	 Uvedené zmeny začať v  lokalitách, kde je dobrá 
spolupráca školy so samosprávou, funkčné komu‑
nitné centrum, kde dlhodobo pracuje s obyvateľmi 
sociálne vylúčenej komunity cirkev alebo nezisko‑
vá organizácia.

6. 4. 1. Orientované na školu

21 Pri výbere detí, ktorým budú poskytované tieto služby, pri ich pre‑
vedení v praxi a konkrétnych následkov je potrebné vziať do úvahy 
ustálenú judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, 
podľa ktorej orgány verejnej moci musia zohľadniť osobitné vzdelá‑
vacie potreby detí zo znevýhodnených etnických a sociálnych skupín 

(viď napr. D.H. a ostatní v. Česká republika zo dňa 13. novembra 2007; 
Sampari a ostatní v. Grécko zo dňa 11. decembra 2012; Horváth a Kiss 
v. Maďarsko zo dňa 29. januára 2013).
22 Pozornosť žiakov je v rozsahu 10 – 20 minút, Páchová et al. Kluby FIE 
a KK…, 2016, s. 110
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•	 Profesijná príprava pedagogických a odborných 
zamestnancov škôl a vytvorené pracovné pod‑
mienky (vrátane spoločenského postavenia) 
predurčujú kvalitu výchovno‑vzdelávacej praxe  
a tým aj možnosti presadenia inklúzie.

•	 Učitelia žiakov zo sociálne vylúčených komunít 
majú mať dlhodobú pedagogickú odbornosť, 
schopnosť reflexie, vo svojej práci majú voči deťom 
uplatňovať vrúcnu autoritu a  vytvárať prehľadné 
a zrozumiteľné pravidlá pre žiakov a ich rodičov.

•	 Zabezpečiť podporu pre učiteľov odborníkmi 
s  dlhoročnými pedagogickými schopnosťami 
a  skúsenosťami vo vzdelávaní žiakov z  MRK, SZP 
(formou supervízií, tieňovania učiteľov, mento‑
ringu, webinárov, online konzultácií, sledovania 
osvedčených pedagogických postupov kolegov, 
ale aj psychologickú podporu, pomoc a  odborné 
rady špeciálnych pedagógov a pod).

•	 Zefektívniť kontinuálne vzdelávanie učiteľov 
žiakov zo SZP a  MRK v  oblasti interkultúrnej cit‑
livosti, ktorá rešpektuje historické, regionálne 
a  sociokultúrne podmienky, v  akých sa problém 
vylúčenia rómskych komunít vyvíjal. Do systému 
vzdelávania prizvať odborníkov, ktorí pedagog‑
ickým zamestnancom sprostredkujú autentické 

poznanie a  vcítenie sa do podmienok domáceho 
prostredia žiakov.

•	 Doplniť vzdelávanie učiteľov žiakov z  MRK, SZP  
o problematiku sprostredkovaného učenia, poz‑
nania metakognitívnych stratégií a schopnosti re‑
flexe vlastného pedagogického postupu.

•	 Pripravovať vzdelávanie budúcich učiteľov žiakov 
zo SZP a  MRK tak, aby budúci pedagógovia už 
počas vysokoškolského štúdia (zaradením vhod‑
ných študijných predmetov do vzdelávacieho 
procesu a  absolvovaním odbornej praxe) mali 
možnosť sa zoznámiť so špecifikami pedagogickej 
práce v školách s vysokým počtom žiakov zo SZP.

•	 Pedagogickú prax študenta orientovať na 
zvyšovanie jeho kompetencií rozpoznávať 
rozmanité potreby žiakov, akceptovať prejavy ich 
individuality v rámci školskej triedy, identifikovať 
osobitnosti učenia sa žiakov, špecifické výchovno‑
vzdelávacie potreby. Vo vyučovaní aplikovať pros‑
triedky pedagogickej diagnostiky.

•	 Iniciovať dobrovoľnícku činnosť študentov peda‑
gogických študijných odborov počas letných 
prázdnin pri aktivitách s  deťmi z  MRK (KC, letné 
tábory).

•	 Metodicko‑pedagogické centrá by mali poskytovať 
podporu formou vzájomných inšpiratívnych 
stretnutí, konzultácií s  odborníkmi, supervízií, 
webinárov a pod.

6. 4. 2. Orientované na pedagogických 
zamestnancov, pracujúcich so žiakmi zo 
sociálne vylúčených rómskych komunít
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•	 Postupne zavádzať dynamické testovanie žiakov 
v  poradniach a  na školách, napríklad LPAD. 
Výsledky s odporúčaniami pre pedagógov o vhod‑
ných postupoch práce s  konkrétnym žiakom 

sprostredkovať triednemu učiteľovi na začiatku 
štúdia na základnej škole a potom najmenej jeden‑
krát za tri roky

Ďalšie odporúčania vyplývajúce z  dlhodobého pôso‑
benia ETP v  rómskych komunitách tvoria Prílohu č.  1 
tejto publikácie.

6. 4. 3. Orientované na pedagogicko
psychologické poradenstvo
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Výskum v sociálnej oblasti by mal byť nielen dlhodobý 
a dôsledný, ale aj citlivý. Pri overovaní našich hypotéz 
organizujeme aktivity, ktoré sa veľmi dotýkajú príbe‑
hov ľudí a ich najbližšej rodiny, ktorí to nemajú v živote 
jednoduché. Nie vždy sa stretávajú s  porozumením 
v  spoločnosti, najmenej porozumenia majú, žiaľ, od 
svojich najbližších susedov z geograficky blízkej majo‑
ritnej populácie a často aj od zodpovedných zástupcov 
obcí, ktorí ako prví môžu svojimi aktivitami podporiť 
zmenu v živote obyvateľov segregovaných osád.

Vďaka podpore našich sponzorov a dobrej spolupráci so 
základnými školami chceme v experimente pokračovať. 
Chceme účinne, s využitím experimentálne overených 
pedagogických metód, vzdelávať žiakov, ktorí pravidel‑
ne navštevujú popoludňajšie školské kluby, aby na‑ 
predovali a aby úspešne zvládli štúdium na základnej, 
strednej aj vysokej škole.

Túto publikáciu sme písali v  nádeji, že závery 
a odporúčania nášho, na Slovensku jedinečného kon‑
trolovaného sociálneho experimentu s  náhodným 
výberom žiakov, si prečítajú zodpovední zamestnanci 
inštitúcií a  škôl a  že ich v  rámci svojich kompetencií 
budú aplikovať v  každodennej praxi. Preto čitateľom 
prezentujeme v  ďalšej časti tejto publikácie ukážky 
pedagogických postupov a  stratégií, učebných zdro‑
jov, ktoré sme používali v rámci experimentu. Ak majú 
riaditelia škôl a pedagógovia záujem, tieto postupy im 
poskytneme, po zaškolení ich môžu používať už od 
najbližšieho školského roku.

Viaceré iniciatívy neziskových organizácií a  obcí, 
v  ktorých sa dlhodobo a  zodpovedne venujú  prob‑
lémom vylúčených komunít ukázali, že riešenia exi‑
stujú a  sú finančne menej náročné, ako akceptovanie 
a udržiavanie súčasného stavu.

(Ne)vzdelanosť alebo, takzvaná (ne)vzdelávateľnosť 
všetkých detí na Slovensku, teda aj tých, ktoré sa 
narodili v osadách, je spoločný problém nás všetkých. 
Sociálny experiment popísaný v našej publikácii je 
dôkazom toho, že zmena je možná, realizovateľná 
a  z  dlhodobého hľadiska významne šetrí verejné 
financie. A  spoločnosti prináša aj pozitívne etické 
hodnoty, ktoré je dôležité neustále rozvíjať. Hoci 
vieme, že cieľ cesty je až za naším horizontom, mu-
síme ju kliesniť, lebo bez nás by ani cesty nebolo.

ZÁVER
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Uplatňovať vo vzdelávaní prístup „od kolísky po ka-
riéru“, vrátane zaradenia žiakov do individuálneho 
mentoringu, tútoringu a koučingu

Pre úspešné štúdium potrebujú deti z vylúčených róm‑
skych komunít nielen odbornú pedagogickú podporu, 
ale súčasne aj podporu človeka, ktorý dieťaťu dôveruje 
a sprevádza ho počas štúdií. ETP ju poskytuje vo forme 
prípravy rodičov na rodičovstvo a výchovu detí, polden‑
nej predškolskej výchovy v  priestoroch komunitných 
centier, akceleračných školských klubov v  spolupráci 
so základnými školami, skupinového tútoringu, indi‑
viduálneho mentoringu1 a  koučingu, mimoškolských 
krúžkových a  nízkoprahových aktivít v  komunitných 
centrách, individuálneho doučovania podľa potrieb 
konkrétneho dieťaťa a cieleného osobnostného rozvo‑
ja zameraného na podporu sebaovládania, vytrvalosti, 
húževnatosti, sústredenia sa, dôrazu na službu druhým 
(dobrovoľníctvo), empatiu, ale aj na odborné témy, 
zdravotnú výchovu a finančné vzdelávanie.

Lokalita  – inkluzívny prístup vedenia obce a  jej 
obyvateľov

Vymanenie sa zo začarovaného kruhu života v segrego‑
vaných lokalitách nezávisí výlučne od ich obyvateľov, 
ale aj od prístupu majority. Naša prax potvrdzuje, že 
v  lokalitách, kde je sociálne a  priestorové vylúčenie 
rómskej komunity výrazné, dosahujú žiaci slabšie výko‑
ny v  škole a  následne ukončujú školskú dochádzku 
predčasne. S takou nízkou kvalifikáciou majú len málo 
možností zamestnať sa. V  týchto lokalitách je partici‑

pácia Rómov na chode spoločnosti veľmi nízka alebo 
žiadna. Na svoj status príslušníkov vylúčenej minority 
viac ‑menej rezignovali, čo minimalizovalo alebo úplne 
eliminovalo ich snahu o  zmenu stavu. „Paternalistický 
prístup majority vytvára u Rómov pocit nutnej asisten‑
cie zo strany inštitúcií, nechuť integrovať sa a posilňuje 
izoláciu napriek prointegračným projektom.“2

Naopak, v  lokalitách, kde majú Rómovia zastúpenie 
v  obecnej samospráve, kde dlhodobo pôsobí cirkev, 
či miestne občianske združenia, ktoré aktívne zapá‑
jajú členov vylúčeného spoločenstva do chodu obce, 
je všeobecné nastavenie Rómov viac proaktívne, čím 
sa zvyšuje ich šanca na úspech. Zámožnejší Rómo‑
via vedia poskytnúť svojim spoluobčanom možnosť 
privyrobiť si a lokálne pozitívne vzory inšpirujú (najmä) 
deti a mládež na sebe pracovať a snažiť sa o zlepšenie 
situácie, či už jednotlivca alebo komunity ako celku.

Zlepšiť kvalitu bývania

Zo skúseností vieme, že deti, ktoré žijú v  zlých socio‑
ekonomických podmienkach  – v  chatrči bez prístupu 
k  elektrine, tečúcej vode, či kanalizácii, nemajú vy‑
tvorené vyhovujúce podmienky na svoj rozvoj. Bez 
priestoru, kde by si mohli plniť svoje školské povinnosti 
(písanie domácich úloh, samostatné štúdium) majú 
len veľmi nízku šancu na úspech. V  izbe, ktorá slúži aj 
ako kuchyňa, spálňa a rodinná spoločenská miestnosť 
pre viacpočetné rodiny, nemá dieťa možnosť v pokoji 
pracovať a  pripravovať sa na vyučovanie. Pravidel‑
né cesty k studni na vodu, či na drevo do lesa sťažujú 
dieťaťu možnosť nájsť si dostatok času na mimoškolské 
aktivity a prípravu do školy. ETP prostredníctvom spo‑
riaceho a mikropôžičkového programu, ako aj progra‑
mu svojpomocnej výstavby domov reaguje na danú 
situáciu a umožňuje rodinám zlepšiť kvalitu bývania.

1 V  troch obciach (Rankovce, Stará Ľubovňa a  Veľká Ida), od roku 
2012 sme poskytli služby komunitného centra takmer 1200 deťom 
a  mladým ľuďom mladším ako 22 rokov. Z  nich 314 dovŕšilo vek 
ukončenia povinnej školskej dochádzky. 217 detí (69  %) študuje na 
stredných školách. Služby mentoringu sme v  týchto troch obciach 

poskytli 57 chránencom starším ako 16 rokov, z nich 45 študuje na 
stredných školách (79 %), z toho deviati v maturitných odboroch. Po‑
rovnaj s údajom na str. 17: Najvyššie dosiahnuté stredoškolské vzde‑
lanie uviedlo 14  % Rómov zo segregovaných lokalít
2 Voľný preklad z Páchová et al. Kluby FIE a KK…, 2016, s. 13

Príloha 1: Odporúčania vyplývajúce z dlho
dobého pôsobenia ETP v segregovaných  
komunitách
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Časový údaj Popis Poznámky

september 2013 – jún 2014 Pilotný projekt Učme sa učiť sa 1 klub v ZŠ vo Veľkej Ide
1 klub v ZŠ Košice – Šaca

september 2014 – jún 2015 Pokračovanie projektu Učme sa učiť sa 1 klub v ZŠ vo Veľkej Ide

máj 2015 Prvé stretnutie s výskumníkmi z PedF 
UK

leto 2015

Výber učiteľov do klubov

Dohadovanie podmienok spolupráce 
so ZŠ

Príprava vstupnej testovacej batérie

august 2015

Školenie ako testovať v jazykovej 
oblasti 4 účastníčky

Školenie ako testovať v kognitívnej 
oblasti 4 účastníčky

september 2015

Vstupné testovanie ZŠ vo Veľkej Ide, ZŠ Podsadek, ZŠ Herľany 
(3 lokality), spolu 54 žiakov

Dotazníky pre rodičov 3 lokality, 54 rodičov

Školenie FIE Basic 1 (1. časť) 13 účastníkov

Rozhovory s triednymi učiteľmi 4 rozhovory

október 2015 – jún 2016

Spustenie FIE a KK klubov 3 lokality v každej lokalite jeden klub FIE 
a jeden klub KK

KK supervízia v troch lokalitách 7 osobných supervízii

FIE supervízia v troch lokalitách 3 osobné supervízie, 5 online supervízii,

október 2015
Školenie KK 4 účastníci

Rozhovory s rodičmi 16 rozhovorov

november 2015

Školenie FIE Basic 1 (2. časť) 13 účastníkov

Rozhovory s KK lektormi 4 rozhovory

Rozhovory s FIE lektormi 4 rozhovory

december 2015 Rozhovory so žiakmi 54 rozhovorov

Príloha 2: Časový harmonogram výskumu
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január 2016
Pozorovanie dopoludňajšieho 

vyučovania a výučby v kluboch 3 lokality

Školenie KK 4 účastníci

marec 2016

Škály pre triednych učiteľov 4 učiteľky

Škály pre KK lektorov 3 lektorky

Škály pre FIE lektorov 4 lektori

apríl 2016

Digitalizácia klubov 3 lokality

Školenie KK 4 účastníci

Prezentácia projektu na konferencii 
v Bratislave 100 účastníkov

Školenie Little Lane 18 účastníkov

máj 2016

Školenie asistentov 5 účastníkov

Metodický deň v ZŠ Podsadek 25 účastníkov

Školenie ako testovať v jazykovej 
oblasti 5 účastníčok

Školenie ako testovať v kognitívnej 
oblasti 5 účastníčok

Pozorovanie dopoludňajšieho 
vyučovania a výučby v kluboch 3 lokality

jún 2016
Výstupné testovanie 3 lokality, 54 žiakov

Rozhovory so žiakmi 54 žiakov

júl 2016 Prezentácia projektu na konferencii 
v Prahe 60 účastníkov

Leto 2016

Príprava publikácie

Prezentácia projektu  
na konferencii v Prahe 70 účastníkov

Analýza zozbieraných dát

Záverečná správa z výskumu

november 2016 Výročná konferencia v Bratislave 60 účastníkov

september 2016 – jún 2018 Kluby pokračujú 3 lokality



104

Na konci leta v komunitnom centre Veľká Ida uskutočnila 
Mgr. Zuzana Križková, lektorka LPAD konzultačné tes‑
tovanie trinástich detí, ktoré mali nastúpiť do druhej 
triedy ZŠ a  ktoré predtým, v  auguste 2013 testovali 
odborníčky z  Feuersteinovho inštitútu v  Izraeli. Dve 
deti v  roku 2013 testované neboli. Cieľom bolo zistiť, 
ako čo najlepšie pomôcť týmto žiakom, aby zvládali 
plniť školské úlohy a  neboli ohrozené predčasným 
odchodom zo školy.

Pri konzultačnom testovaní bola použitá metóda Dy‑
namického testovania potenciálu učenia (Learning 
Propensity Assessment Device – LPAD), ktorú so svojimi 
spolupracovníkmi vyvinul profesor Feuerstein. Použili 
sme štyri testy z batérie LPAD Standard – Usporiadanie 
bodov, Ravenove farebné matice, Kreslenie komplexnej 
figúry a Pamäťový test 16 slov.

S deťmi sme pracovali individuálne podľa ich časových 
a kondičných možností. Na každé dieťa bol vyhradený 
čas maximálne 4 hodiny. Deti prichádzali na testovanie 
ochotne, táto ochota sa však u  niektorých po čase 
zmenšovala. Deti považovali predkladané úlohy za 
ťažšie, než na aké sú zvyknuté a preto bolo potrebné 
sprostredkovať pocit spolupatričnosti a  istoty, že im 
pomôžeme. Veľmi často pomohla dohoda, koľko času 
budeme pracovať a kedy prácu skončíme. Takto získali 
konkrétnu predstavu o  tom, čo ich čaká a  mohli si to 
vždy skontrolovať. Počas testovania sme používali 
sprostredkované učenie a  sledovali sme, ako deti na 
sprostredkovanie reagovali.

Popis použitých testov

Usporiadanie bodov

Cieľom testu je zistiť kapacitu dieťaťa usporiadať 
neštruktúrované pole bodov, schopnosť presne vnímať 
a projektovať vzťahy medzi bodmi tak, aby bolo možné 
nakresliť požadovaný tvar. Ďalej je cieľom zistiť, s akou 
presnosťou je dieťa schopné pracovať, do akej miery je 
schopné korigovať svoje správanie a nepodľahnúť im‑

pulzívnosti. V teste sa pracuje so štvorcom a trojuhol‑
níkom. Okrem vyššie uvedeného sme sledovali, s akou 
motiváciou dieťa pracuje na úlohe, ktorú dobre pozná 
a aké pomôcky použije a či požiada o pomoc. Taktiež 
nás zaujímalo, či je dieťa schopné popísať problémovú 
situáciu, do ktorej sa dostalo a prípadne, akú pomoc by 
potrebovalo. Test patrí do skupiny testov zameriava‑
júcich sa na vizuálno ‑motorické schopnosti a  percep‑
ciu.

Reyova komplexná figúra

Kreslenie komplexnej figúry nám pomáha odhaliť ka‑
pacitu dieťaťa usporiadať relatívne komplexné pole, 
nájsť vhodný postup na kreslenie a  zapamätanie si 
obrázku, ktorý nedáva zmysel. Figúra pozostáva z osem‑
nástich prvkov, pričom niektoré majú význam „celku“ 
a iné sa vnímajú ako „detail“. Komplexný obrázok pozo‑
stávajúci z 18 elementov ukazuje na schopnosť testo‑
vaného vnímať celok a detaily v celku, nájsť štruktúru 
a usporiadať komplexné pole a zapamätať si jednotlivé 
časti. Počas testu sme sledovali, ako dieťa vníma celok 
a detail, ako si usporiada prácu, či použije nejaký sys‑
tém alebo bude postupovať náhodne. Taktiež nás zau‑
jímalo, aké stratégie použije, aby si pomohlo (pomeno‑
vanie, verbalizovanie miesta, priestoru, atď.). Nemenej 
dôležité bolo sledovať s akou presnosťou dieťa pracuje. 
Každé dieťa najprv obrázok obkreslilo, potom ho na‑
kreslilo spamäti. Potom nasledovala fáza sprostred‑
kovania učenia, keď sme vysvetlili konštrukciu obrázku 
a spoločne všetky prvky nakreslili a pomenovali. Nasle‑
dovala druhá fáza obkresľovania a kreslenia spamäti.

Ravenove progresívne matice, farebná verzia pre 
deti od 5 do 12 rokov

Úlohou dieťaťa je doplniť abstraktný vzor matíc podľa 
určitého princípu. Matice sú tvorené rôznymi geo‑
metrickými tvarmi, vzormi či čiarami. Cieľom je zistiť 
schopnosť dieťaťa odhaliť princíp a  na základe tohto 
princípu nájsť správnu odpoveď. Takisto sme sledovali, 
do akej miery je dieťa schopné využiť svoju skúsenosť 
z predchádzajúcich matíc v nových situáciách. Deti sme 
vždy požiadali, aby vysvetlili svoju voľbu odpovede. 

Príloha 3: Dynamické testovanie LPAD
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Bolo to preto, aby sme pomenovávali relatívne jedno‑
duché obrázky, ich umiestenie, farby a podľa možností 
používali nadradené pojmy. Úlohy sú zamerané na per‑
cepciu a analogické uvažovanie a takisto na dotvorenie 
celku (gestalt).

Pamäťový test 16 slov

Test pozostáva zo šestnástich dobre známych a  často 
používaných slov. Slová si dieťa vypočuje a jeho úlohou 
je slová zopakovať. Cieľom je zistiť kapacitu sluchovej 
pamäti dieťaťa, kapacitu učiť sa pri opakovaní slov, ako 
aj schopnosť triediť a kategorizovať za účelom lepšieho 
zapamätania si daných slov. Slová je možné roztriediť 
do štyroch kategórií  – oblečenie, zelenina, zvieratá, 
školské potreby.

Základné zistenia

Deti prichádzali na naše spoločné sedenia motivované 
a v dobrej nálade. Počas práce sa snažili pracovať sús‑
tredene, vnímali potrebu pracovať presne, aj keď sa im 
to nie vždy darilo k  ich spokojnosti. Preto sme v niek‑
torých prípadoch museli chvíľu pracovať bez „možnosti 
opravy“ (bez gumy). To ich potom viedlo k spomaleniu 
a k práci s väčším rozmyslom.

Práca prebiehala v slovenskom jazyku, tlmočník nebol 
potrebný. Deti inštrukciám vo veľkej miere rozumeli, 
len tu a tam sme si museli vysvetliť niektoré slová. Deti 
sa vyjadrovali v slovenskom jazyku, niekedy si pomohli 
slovom z jazyka rómskeho.

Dá sa povedať, že všetky deti veľmi dobre reagovali 
na sprostredkovanie vzájomnosti, kompetentnosti, 
náročnosti ale aj spolupatričnosti. Pre všetky deti bol 
význam toho, čo robia, veľmi dôležitý. Počas našich sed‑
ení sa opakovane objavovala nedostatočná schopnosť 
verbalizovať a  pomenovať presne, čo robíme, čo 
hľadáme, čo potrebujeme.

Deti boli schopné v  mnohých prípadoch rozpoznať 
problém, ale už nie popísať ho. Nedisponujú 
dostatočnou slovnou výbavou pre popisovanie, po‑

rovnávanie čí kategorizáciu. V  tejto oblasti sa cítia 
veľmi neisto, niekedy sa až hanbia a  často rozprávať 
aj odmietajú. Za takýchto okolností je pre ne potom 
zložité klásť otázky. Pýtať sa je prirodzenou súčasťou 
učebného procesu a  kladením otázok sa z  detí stáva 
aktívny spolutvorca učebného procesu.

Na ťažké úlohy deti často reagovali strachom a  nut‑
kaním odísť, preto by bolo dobré zvyšovať u nich toler‑
anciu k ťažkým úlohám a spoločné s nimi hľadať cesty, 
ako ťažké úlohy zvládnuť

a  uvedomovať si rozličné postupy (zdieľať pocity, 
použiť pomôcku, požiadať o  pomoc, atď.). Takisto je 
v takýchto chvíľach dobré sprostredkovať pocit, že im 
má kto pomáhať, že v tom nie sú samé.

Pre niektoré deti nie je bežné, aby naučené postupy 
prenášali zo situácie do situácie. Bolo by dobré, keby 
si vždy uvedomovali, ktoré skúsenosti pri daných 
činnostiach môžu využívať. Väčšina detí má problém 
s plánovaním krokov vedúcich k cieľu. Môžu sa to učiť 
nielen na malých úlohách, ale aj plánovaním programu 
dna, týždňa čí dlhodobejších projektov.

K  budovaniu sebavedomia a  pocitu kompetentnosti 
môže dobre poslúžiť denník úspechov. Deti sa neustále 
mali potrebu uisťovať, či „dobre robia“. Bolo by dobré 
ich viesť k väčšej nezávislosti a k tomu, aby boli scho‑
pné prijať a rešpektovať svoj výkon ako aj výkon tých 
druhých a akceptovali rozdiely. Deti nechceli robiť chy‑
by. Z chýb sa ale učíme a deti by mali zažiť aj pozitívnu 
stránku chýb.

Deťom do budúcna veľmi pomôže, ak sa budú učiť sys‑
tematicky skúmať svet okolo seba, pomenovávať pred‑
mety a vzťahy, uvedomovať si súvislosti. Feuersteinovo 
inštrumentálne obohacovanie poskytuje k tomu vhod‑
né nástroje.

Autor: Zuzana Križková

Dátum správy: september, 2015



106



107

UČÍME SA UČIŤ SA
ČASŤ B

Táto časť publikácie je určená učiteľom, lektorom, 
vychovávateľom, inštruktorom, či iným osobám,  ktoré majú 

záujem pracovať s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia 
pomocou efektívnych akceleračných vzdelávacích programov – 

Feuersteinovo Inštrumentálne obohacovanie alebo Krížom-krážom. 
Náš výskumný projekt (ktorého výsledky prezentujeme v prvej 

časti publikácie) vyhodnotil oba programy ako účinné a preto sme 
sa rozhodli, že sa so svojimi skúsenosťami a znalosťami s Vami 

podelíme.
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1. JEDEN CIEĽ –
DVA VZDELÁVACIE

PROGRAMY



109

Mirón: „Uvedomil som si nedôležitosť nie‑
ktorých vecí. To, že má niekto iný názor je úplne 
v poriadku.“ (Školenie FIE Basic, Herľany, september 
2015)

Hlavným cieľom nášho výskumu bolo experimentálne 
overiť účinnosť edukačných programov Feuersteinovo 
Inštrumentálne obohacovanie a Krížom‑krážom vo 
vzdelávaní žiakov z  troch znevýhodnených rómskych 
komunít: Veľká Ida, Podsadek a Rankovce.

Špecifické ciele:
•	 vytvoriť bezpečný priestor pre deti zaradené do 

výskumu, v ktorom sa môžu hrať, premýšľať, tvoriť, 
čítať, písať a  zároveň sa učiť, popri tom zažívať 
úspechy, dosahovať lepšie výsledky v  škole a  tak 
získať vnútornú motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu 
sa

•	 realizovať program na mieru individuálnym potre‑
bám detí z odlišného sociokultúrneho prostredia

Obsahom činnosti klubov nebolo doučovanie, písanie 
domácich úloh či doberanie učiva, ktoré deti nestihli 
prebrať na vyučovaní.

Zabezpečili sme, aby sa deťom popoludní venovali takí 
pedagógovia, lektori a asistentky, ktorí rozumejú pod‑
mienkam a odlišnostiam života v znevýhodnenom so‑
ciokultúrnom prostredí, z ktorého deti pochádzajú. Pre 
naplnenie cieľa sme využili dve odlišné pedagogické 
stratégie.

Program FIE klubov vychádza z Feuersteinovej metódy 
Inštrumentálneho obohacovania, ktorá je na Sloven‑
sku známa len ako intervenčná metóda, zriedkavo 
využívaná v  niektorých poradensko psychologických 
centrách. Zopár slovenských pedagógov, ktorí ab‑
solvovali kurzy v  Čechách ju používa ako stimulačnú 
metódu, vždy však ide o individuálnu prácu s klientom, 

prípadne s  malou skupinkou do troch klientov, 1  – 2 
hodiny týždenne. Vytvorili sme a  na Slovensku overili 
program určený pre deti z odlišného, znevýhodneného 
sociokultúrneho prostredia, v ktorom sme 3 x týždenne 
priamo využívali metódu FIE ako stimulačnú metódu, 
no zároveň sme ju prepájali s ďalšími činnosťami a ak‑
tivitami.

Všetci lektori FIE, ktorí pôsobili vo FIE kluboch ab‑
solvovali v  roku 2015 certifikované kurzy FIE Stan‑
dard a  FIE Basic I, ktorých lektorkou bola PaedDr. 
Eva Váňová z  Akreditovaného tréningového centra 
Inštrumentálneho obohacovania Reuvena Feuersteina 
pri Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Karlovej 
univerzity v Prahe. Absolventi kurzov, budúci lektori FIE 
klubov, nadobudli vedomosti a naučili sa postupy ako 
používať určené inštrumenty FIE (pracovné listy). (Viac 
o metóde a o samotnom programe v kapitole 2. na s. 
127.)

Program KK klubov je kombináciou pedagogických 
metód vytvorených na vzdelávanie rómskych detí 
z  odlišného sociokultúrneho prostredia, ktoré na Slo‑
vensku už boli overené v  rámci rôznych národných 
projektov1 manažovaných Metodicko‑pedagogickým 
centrom alebo priamo Ministerstvom školstva SR. Apli‑
kovaním uvedených metód sme vytvárali učebné zdro‑

ÚVOD

1 Projekt MRK …, 2016
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je, na mieru prispôsobené vzdelávacím potrebám detí. 
Učiteľky pôsobiace v  KK kluboch absolvovali tri ce‑
lodenné workshopy v  októbri 2015, v  januári a  apríli 
2016 v  Košiciach. Lektorkou workshopov bola autor‑
ka KK programu a  zároveň supervízorka Zuzana Ré‑
vészová. (Viac o programe v kapitole 3. na s. 173.)

Asistenti učiteľa z rómskej komunity mali nezastupiteľné 
úlohy v práci oboch klubov. Takmer denne komuniko‑
vali s  rodičmi žiakov pri odprevádzaní detí do školy 
a zo školy, odpovedali na ich otázky a poskytovali rady 
ohľadom domácej prípravy pre klub. Pomáhali zapájať 
rodičov do aktivít klubov a sprievodných spoločenských 
podujatí, navrhnutých ako súčasť výskumného pro‑ 
jektu. Veľmi dôležitá bola prítomnosť rómskych asisten‑
tov v kluboch najmä na začiatku školského roka, kedy 

pomáhali žiakom pri prekonávaní jazykových a  iných 
vzdelávacích ťažkostí. Práca asistentov začínala hneď 
po skončení dopoludňajšieho vyučovania, kedy vyz‑ 
dvihli žiakov v triede, odprevadili ich na obed a strávili 
s  nimi čas vyhradený na hry počas popoludňajšieho 
klubu. O  pol druhej odprevadili žiakov do tried 
k učiteľkám a lektorom, ktorí pokračovali vo vzdeláva‑
cej činnosti klubov. Tým, že sme v každej lokalite mali 
k  dispozícii len jedného asistenta, v  oboch kluboch 
asistoval striedavo.

V  priebehu školského roka sa spolupráca medzi 
učiteľom a  asistentom zintenzívňovala a  nároky na 
asistentov sa zvyšovali. Preto sme sa rozhodli v  máji 
2016 poskytnúť školenie aj im. Na stretnutí sa zoznámi‑
li so zaujímavými aktivitami, ktoré dokážu stimulovať, 
alebo naopak upokojiť deti. Tiež sa otvorila diskusia 
o tom, aká je rola asistenta pri výučbe a jeho pozícia vo 
vzťahu komunita a škola. Jednodňové školenie viedla 
Zuzana Révészová.

Obr. 1: KK školenie (Košice, apríl 2016).

Danka: „Dôležité je rozmýšľať a  myšlienky 
podať tak, aby boli blízke klientovi.“ (Školenie FIE 
Basic, Herľany, september 2015)
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1. 1. 1. Spoločné východiská klubovDo nášho výskumného projektu boli zapojení od‑
borníci, pedagógovia, lektori, aj rodičia detí. Naplnenie 
našich cieľov a hladké fungovanie vyžadovali efektívnu 
koordináciu a  spoluprácu medzi ETP a  PedF UK, ako 
aj v  rámci tímov FIE a  KK klubov a  tiež s  pracovníkmi 
troch ZŠ a troch KC. Oba tímy sa dohodli na rovnakých 
princípoch:

1. Spoločné východiská klubov

•	 Analýza vzdelávacích potrieb detí

•	 Naplnenie potrieb detí – Maslowova pyramída  
(hierarchia)

•	 Rozvíjanie komunikačných zručností

2. Koordinácia a komunikácia

3. Zariadenie a vybavenie klubov

4. Organizácia klubov

5. Doplnkové aktivity

6. Zapojenie komunity

Analýza vzdelávacích potrieb detí

Jedným z prvých krokov pri tvorbe obsahu klubov bola 
analýza vzdelávacích potrieb detí. Supervízorka Zuzana 
Révészová sa zamerala na podmienky v  jednotlivých 
lokalitách, komunitných centrách, školách a  kluboch, 
z ktorých potom vychádzala pri tvorbe učebných zdro‑
jov. Sledované oblasti a údaje z analýzy sme zobrazili 
v Tabuľke 1.

K príprave učebných zdrojov pre KK kluby bolo dôležité 
si uvedomiť, že prváci v  jednotlivých lokalitách ne‑
preberali písmená v  rovnakom poradí, teda nemohli 
pracovať s  rovnakými písmenami, slovami, vetami 
a čítať rovnaké texty. Dôležitou bola aj skutočnosť, že 
dve skupiny detí (z Rankoviec a Veľkej Idy) abolvovali 
nultý ročník. Uvedené faktory bolo potrebné zohľadniť 
pri plánovaní aktivít a príprave materiálov pre KK kluby.

1. 1. PRINCÍPY PRÁCE NAŠICH KLUBOV

Tab. 1: Analýza vzdelávacích potrieb detí

Obec
Počet detí
(dievčatá/

chlapci)
Šlabikár Materinský 

jazyk Špecifikácia ŠkVP Zariadenie/vybavenie klubu

Rankovce 17
(12/5)

Hupsov 
šlabikár

rómsky/ 
slovenský

SJL a MAT posilnené o jednu 
vyučovaciu hodinu.

Absolvovali nultý ročník.

Kluby sa striedajú v dvoch, 
pomerne malých miestnostiach 
komunitného censta, ktorý ma‑
teriálne a pomôckami vybavilo 

ETP.

Podsadek 19
(8/11) Virgovičová rómsky

SJL posilnený o 2 vyučovacie 
hodiny

Neabsolvovali nultý ročník.

Klub v ZŠ – bežná trieda, 
pomôcky zakúpilo ETP.

Veľká Ida 18
(9/9) Virgovičová rómsky

Posilnené predmety MAT, 
SJL, a predmet Komunikácia 

v rómskom jazyku
Absolvovali nultý ročník.

Klub v ZŠ – bežná trieda, 
pomôcky zakúpilo ETP.
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Pyramída potrieb

K spoločným východiskám patrili potreby detí – preto 
sme vychádzali z  Maslowovej hierarchie (pyramídy) 
potrieb.

Pri plánovaní časového rozvrhu sme brali do úvahy 
poznanie, že: „Ľudský mozog sa najlepšie učí, keď sú 
uspokojené jeho základné fyziologické potreby.“3 Preto 
sme rozplánovali čas na hru, učenie aj odpočinok, pres‑
távky, obed, olovrant, hry, aktívny odpočinok aj hry vo 
vnútri – v triedach, aj vonku.

Uspokojenie základných potrieb navodzuje stav po‑
hody. Keď je človek hladný len s  ťažkosťami sa vie 
sústrediť. Stravovanie žiakov sme zabezpečili podľa 

dostupných možností v každej lokalite. V ZŠ vo Veľkej 
Ide žiaci obedovali v školskej jedálni. Olovranty pripra‑
vovali zamestnankyne školskej jedálne. V ZŠ Podsadek 
nie je jedáleň, preto sa jedlo žiakom počas obednej 
prestávky podávalo v  našom KC. Kvôli dvojzmen‑
nej prevádzke v  ZŠ Herľany žiaci končili vyučovanie 
každý deň o 11:45. Potom cestovali domov do Ranko‑
viec, kde sa na žiadosť rodičov chodili naobedovať 
domov. Po obede sa žiaci vrátili do KC, kde prebiehali 
popoludňajšie kluby. Olovrant sa podával krátko pred 
ukončením klubu.

 „Bez pocitu bezpečia zase mozog neprijíma nové in‑
formácie, je schopný zapamätať si len izolované fakty 
a  na krátku dobu.“ Učitelia sa snažili, aby deti vnímali 
bezpečné prostredie na myslenie  – tu som vítaná/
vítaný, tu sa mi nikto nevysmeje, ak urobím chybu, ak 
niečo poviem inak. „Bezpečie a  vedomie, že môžem 
urobiť chybu bez následkov sú zásadné predpoklady 
pre to, niečo si osvojiť dlhodobo.“4

Jednou z prvých úloh detí a učiteľov v KK kluboch bola 
preto spoločná tvorba pravidiel. Učiteľky deti viedli 
prostredníctvom otázok, potom spoločne navrhnuté 
pravidlá naformulovali. Bol to náročný proces, pretože 
deti mali s pravidlami a dodržiavaním disciplíny málo 
skúseností. Vytvorené pravidlá boli umiestnené na 
viditeľné miesto v  triede, aby ich všetci mali vždy 
na očiach. Zvolili sme princíp pozitívnej motivácie  – 
učitelia deti za dodržiavanie pravidiel chválili, po‑
vzbudzovali ich, aby v  takomto správaní pokračovali 
a ovplyvňovali aj ostatných.

FIE kluby fungovali podľa stratégie, ktorá vyplýva 
z  podstaty Feuersteinovej metódy. Vo FIE kluboch si 
deti pravidlá netvorili. V  úvodných hodinách lektori 
s deťmi prebrali, čo sa od detí v klube očakáva, akým 
spôsobom budú pracovať, prečo sú v  klube a  samoz‑

2 Godiš. Dynamika psychiky, 2010
3 Feřtek. Co je nového ve vzdělávání, 2015, s. 25

4 Ibid. s. 26

Obr. 2: Maslowova pyramída potrieb.2
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rejme aj to, ako sa majú správať. Metóda FIE je pos‑
tavená na tom, že deti môžu povedať hocikedy hocičo 
ich napadne, alebo nemusia vôbec nič robiť ani vravieť, 
nevyvolávajú sa, všetko je dobrovoľné. Jediné, čo sme 
od detí pri práci vyžadovali, bolo, aby si navzájom 
neskákali do reči.

„Ďalším kľúčovým momentom je pocit zmyslu 
a  užitočnosti, individuálneho majstrovstva toho, čo 
deti robia, v  čom majú pocit, že ich presahuje, pocit 
uznania – len tieto pocity vedú ku skutočnej vnútornej 
motivácii. “5 Tieto poznatky nás viedli k príprave takých 
aktivít, ktoré by deti zaujali, aby sa každé dieťa našlo 
aspoň v jednej z nich a aby všetky zažili úspech.

Rozvíjanie komunikačných zručností

Schopnosť rozprávať plynule po slovensky a vyjadrovať 
sa v  bežných komunikačných situáciách je kameňom 
úrazu mnohých rómskych detí i  dospelých Rómov. 
Dobrá komunikačná schopnosť je predpokladom nie‑
len školskej úspešnosti. Problém pritom nespočíva len 
v odlišnom materinskom jazyku.

Ako vyplynulo z  našej analýzy vzdelávacích potrieb, 
pre väčšinu detí je rómsky jazyk materinským jazykom, 
a slovenčina je druhým jazykom. Deti však neovládajú 
dobre ani jeden z  jazykov a používajú tzv. rómsky et‑
nolekt. Nedostatočne rozvinuté komunikačné zručnosti 
patrili k hlavným vzdelávacím potrebám všetkých detí, 
preto sme danú oblasť vnímali ako našu prioritu.

Pri rozvoji komunikačných schopností ide o rozvíjanie 
jazyka, slovnej zásoby, gramatickej stránky jazyka a tiež 
aj schopnosti prezentovať – komunikovať, preto sme sa 
sústredili na rozvoj čítania, písania, počúvania i hovore‑
nia. Pôvod komunikačných problémov rómskych detí 
z odlišného sociokultúrneho prostredia objasňuje text 
v rámčeku.

Obr. 3: Pravidlá (KK klub Veľká Ida,  
november 2015).

Deti v KK klube Podsadek usilovne pracovali. 
Blížil sa čas ukončenia klubu, pani učiteľka 

poprosila deti, aby si začali upratovať a  ukladať 
pomôcky. „Hmmmmm,“ s nevôľou sa dvíhalo jedno 
dievčatko. „Ešte nechceš ísť domov?“ opýtala som 
sa dievčatka. „Nieee, ja by som tu aj spala!“ „Aj ja, 
aj ja!“ volali ostatné deti a  začali vysvetľovať, ako 
by to urobili – tu by sa umyli, na chodbe sú predsa 
záchody, spojili by si lavice a tam by spali…

Čo viac môže ilustrovať bezpečné prostredie KK 
klubu? (Zuzka, supervízia KK klub Podsadek, de‑
cember 2015)

5 Upravené podľa Feřtek. Co je nového ve vzdělávání, 2015, s. 26
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Predpokladom efektívnej práce učiteľa pri náprave 
chýb, ktorých sa deti dopúšťajú používaním rómskeho 
etnolektu je poznanie, odkiaľ chyby pochádzajú.9

K  nedostatkom slovenského vzdelávacieho systému, 
žiaľ, patrí aj fakt, že učitelia, ktorí vzdelávajú rómskych 
žiakov nie sú povinní ovládať aspoň základy rómskeho 
jazyka (na rozdiel od učiteľov, ktorí vzdelávajú žiakov 
z iných menšín). Tieto nedostatky prípravy pedagógov, 
a zvlášť elementaristov v oficiálnom školskom systéme, 
sme dopĺňali systematickou prácou s  učiteľmi, ich 
asistentmi a supervíziami v kluboch.

Problémom pri komunikácii detí z  odlišného so‑
ciokultúrneho prostredia je aj nedostatočne rozvinutý 
jazykový kód (niektorí autori používajú pojem jazykový 
register10) a z neho vyplývajúce obmedzenia.

Etnolekt je neustálená forma nema‑
terinského jazyka, napríklad špecifická 
rómska podoba hovorovej slovenčiny 
alebo češtiny alebo iného jazyka.6 Ide 

o neukončený proces jazykovej zmeny od rómčiny 
k slovenčine; prenášanie hĺbkovej štruktúry pôvod‑
ného jazyka do slovenčiny, napríklad dávanie príz‑
vuku na inú slabiku, doslovný preklad (kalkovanie) 
niektorých slov a slovných spojení, prenášanie gra‑
matických javov, fonologických špecifík atď. 7

Napríklad nesprávny výraz „Poznám tú dievču“ vy‑
plýva z  faktu, že rómčina nemá stredný rod. Deti 
bežne povedia „Idem doma,“ pretože namiesto 
príslovkového určenia miesta použijú ablatív (8. 
pád). Deti vlastne kalkujú (doslovne prekladajú) 
rómsku vetu do slovenčiny. Rómčina má na rozdiel 
od slovenčiny 8. pádov, odlišné skloňovanie, spo‑
luhlásky indického pôvodu (čh kh, ph, th)  – teda 
množstvo odlišností, ktoré by učitelia pracujúci 
s  rómskymi deťmi mali poznať, aby mohli ich reč 
naprávať. 8

6 Bořkovcová. Romský etnolekt češtiny, 2007
7 Kolektív. Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodňené děti na ZŠ, 
2013, s. 53
8 Upravené podľa Šebková, Žlnayová. Romaňi čhib. Učebnica rómčiny, 
2002, s. 15, 217

9 Kolektív. Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ, 
2013, s. 55
10 Payne et al. Mosty z chudoby, 2010
11 Porubský, In Kolektív. Metodika tvorby učebných zdrojov, 2011, s. 69

V  polovici minulého storočia skúmal 
britský sociolingvista Basil Bernstein 
dôvody, prečo sú žiaci z  nižších sociál‑
nych vrstiev v  škole neúspešní. Jeho 
zistenia ho viedli k vypracovaniu teórie jazykových 
kódov.

Ak sa vplyvom sociálneho prostredia formuje 
u dieťaťa taká skúsenosť s používaním jazyka a reči, 
prostredníctvom ktorej dokáže riešiť bežné životné 
situácie, dieťa nadobúda rozvinutý jazykový kód.

Ak si dieťa jazyk a reč osvojuje len v úzkej väzbe na 
konkrétne prostredie, tak sa tento jeho osobnostný 
potenciál nemôže dostatočne rozvíjať, vďaka čomu 
má obmedzený jazykový kód. Neskoršie výskumy 
ukázali, že mať rozvinutý alebo obmedzený ja‑
zykový kód neplatí všeobecne, ale vždy vo vzťahu 
k  určitému sociálnemu kontextu, v  ktorom sa 
používa.

Ak sa žiaci, ktorí v škole neprospievajú a vyznačujú 
sa (z  pohľadu požiadaviek školy) obmedzeným 
jazykovým kódom ocitnú vo vlastnom sociálnom 
prostredí sociokultúrne odlišnom od školského 
prostredia, ich jazykové prejavy nevykazujú znaky 
obmedzeného, ale iného (odlišného od školského) 
jazykového kódu. Preto rozvíjať jazykový kód 
žiakov s ohľadom na ich sociokultúrne zázemie je 
jednou z dôležitých funkcií školy.11
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Ak dieťa nepoužíva jazykový kód majority neznamená 
to, že nie je schopné si ho osvojiť. Poukazuje to len na 
skutočnosť, že v  priebehu svojho poznávania sveta 
a  začleňovania do spoločnosti sa s  týmto jazykovým 
kódom možno stretávalo, ale nepotrebovalo ho použiť.

Nedostatočné ovládanie jazykového kódu, prostredia 
školy má ďalekosiahle edukačné dôsledky a následne 
vplýva aj na uplatnenie dieťaťa v živote.

Vzhľadom na skutočnosť, že možnosti rozvíjania jazy‑
kového kódu sú obmedzené prostredím, z ktorého deti 
pochádzajú, rómsky etnolekt sa okrem kalkov prejavu‑
je aj obmedzenou slovnou zásobou a s ňou spojeným 
zúženým pojmovým aparátom.

Ponúknuť hotové „recepty“, ako odstraňovať nedostat‑
ky v komunikácii rómskych detí z odlišného prostredia 
je takmer nemožné. Inšpirovať sa môžeme metódami 
využívanými pri vyučovaní cudzieho jazyka. Inak opra‑
vujeme chybný prízvuk, inak konkrétne gramatické 
a syntaktické chyby. Dôležitý je správny jazykový vzor 
(učiteľa i asistenta), využitie piesní, básničiek, hádaniek, 
rytmizácia a hlavne neustála verbalizácia (popisovanie) 
všetkého diania, aktivít i procesov počas vyučovania.

Na rozdiel od rovesníka z  majo‑ 
rity napríklad rómske dieťa z odlišného 
sociokultúrneho prostredia v  1.  – 2. 
ročníku nevie vysvetliť pojmy „vreteno,“ 

„klások“ či „vejár“ a  sotva tieto výrazy porovná, či 
zovšeobecní (ide o  výrazy z  prváckych učebníc 
a učiteľ predpokladá, že im dieťa porozumie). Ale ak 
sa ho opýtame na rozdiel medzi železom a meďou, 
určite ich vysvetlí a dôjde aj k zovšeobecneniu, že 
sú to kovy. „To je dôkazom, že pojmový svet detí 
nesúvisí s ich inteligenciou, ale s realitou, v akej žijú 
pred nástupom do školy. “12

Obr. 4: Deti pri práci s asistentkou Jožkou Janovou. 
Pod dozorom pani učiteľky spoločne každú 

činnosť verbalizujú (KK klub Veľká Ida, marec 
2016).

12 Kolektív. Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ, 
2013, s. 59
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Členmi tímov jednotlivých klubov boli učiteľky, asisten‑
ti učiteľa, supervízorka, koordinátorka a  projektová 
manažérka. Každý tím sa vopred dohodol na spôsoboch 
komunikácie, frekvencii a  termínoch stretnutí, super‑
vízií, na forme zasielania spätnej väzby, na spôsoboch 
hodnotenia činnosti žiakov, archivácii dokumentácie, 
materiálov a prác detí. Tímy boli prepojené, informácie 
dostávali mailom alebo telefonicky, prípadne pri osob‑
ných stretnutiach počas supervízií a osobných návštev 
v  kluboch. Všetky nepredvídateľné udalosti, návrhy, 
požiadavky a informácie získané zo spätnej väzby a su‑
pervízií sme operatívne riešili. (Viac o forme supervízií 
v jednotlivých kluboch v kapitole 1. 1. 5. na s. 121.)

Prostredie, v  ktorom prebieha klub, má byť podne‑
tovo bohaté, príjemné, s  dobrou pracovnou klímou 
a  atmosférou. ETP vybavilo všetky kluby skrinkami, 
hračkami, obalmi na portfóliá, korkovými tabuľami, 
písacími a  kresliacimi potrebami, plastelínami, logic‑
kými a spoločenskými hrami, loptami, penovými koc‑
kami a inými didaktickými pomôckami rôzneho druhu 
(skladačky, puzzle, pexeso, vizuálny materiál a  pod.), 
aby učiteľky mohli realizovať všetky plánované aktivity. 
Zoznam potrieb bol konzultovaný so supervízorkami 
pred začatím činnosti klubov.

1. 1. 2. Koordinácia a komunikácia 1. 1. 3. Zariadenie a vybavenie klubov

Obr. 5 a 6: Kluby boli výborne materiálne vybavené (KK klub Rankovce, február 2016).
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Keďže sme nechceli, aby naši žiaci zaostávali za svo‑
jimi rovesníkmi z majority, na začiatku apríla 2016 sme 
začali s postupným doplňovaním moderných techno‑
logických pomôcok vo vyučovaní klubov.

Pre všetky kluby sme zakúpili tablety, interaktívne ta‑
bule a vzdelávaciu aplikáciu Little Lane. 13 Zorganizovali 
sme poldenný workshop, na ktorom autori hry naučili 
všetkých aktérov projektu, ako s aplikáciou pracovať.

Kvôli výskumu bolo dôležité, aby FIE kluby a KK kluby 
sledovali rovnakú líniu. Na tabletoch sme využívali hru 
Little Lane a pri práci s interaktívnou tabuľou cvičenia 
zamerané napríklad na skladanie a  rozkladanie slov 
a rozvoj matematických zručností.

Cvičenia zostavili učitelia 1. ročníkov základných 
škôl a  sú dostupné na bežných pedagogických inter‑
netových portáloch, napríklad www. zborovna. sk.14

Tablety a  interaktívne tabule využíval každý klub raz 
týždenne. Vzhľadom na priestorové podmienky a  vy‑
bavenie modernými vzdelávacími pomôckami a apliká‑
ciami sa kluby striedali.

Po vzájomnej dohode si na prácu s digitálnymi vzdelá‑
vacími technológiami vyhradili piatky a deti striedavo 
pracovali jeden týždeň s tabletmi a ďalší týždeň s inter‑
aktívnou tabuľou.

13 Autori vzdelávacej aplikácie LittleLane získali prvé miesto v súťaži 
Startup Awards 2015 v kategórii Art & Design. Hra je určená deťom 
od troch rokov a pomáha pri výučbe slov. a angl. jazyka.

14 www. zborovna. sk

Obr. 7: Deti pri hre s aplikáciou Little Lane (KK klub 
Rankovce, apríl 2016).

Obr. 8: Deti pri práci s interaktívnou tabuľou (FIE 
klub Rankovce, jún 2016).
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Kluby sa konali v  bežných triedach, v  komunitnom 
centre i  vonku, a  to každý deň školského vyučovania 
v popoludňajších hodinách v rozsahu troch hodín. Or‑
ganizovali sme ich vždy podľa priestorových a časových 
možností konkrétnej lokality. Vo Veľkej Ide a v Podsad‑
ku sa kluby konali v priestoroch základnej školy. V Ran‑
kovciach v komunitnom centre ETP kvôli dvojzmennej 

prevádzke ZŠ Herľany, ktorá nemala voľné miestnosti 
pre prácu klubov.

Po skončení vyučovania mali deti obedňajšiu pres‑
távku, priestor na hry na dvore, či v  triede (podľa 
počasia). Priama činnosť klubov prebiehala od 13:30 – 
15:30. Približne v polovici bola veľká prestávka, počas 
ktorej deti dostali olovrant a nápoj. 

Obr. 9: Sedenie v kruhu (FIE klub Veľká Ida, október 2015).

1. 1. 4. Organizácia klubov
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Denný rozvrh klubov uvádzame v  nasledujúch ta‑
buľkách:

Tab. 2: Denný rozvrh FIE klubov

Čas Činnosť FIE klubu

12:00 – 12:30 Obedná prestávka

12:30 – 13:30 Oddych, hry

13:30 – 13:45 Motivačné aktivity na prácu s FIE 
inštrumentom

13:45 – 14:15 Práca s FIE inštrumentom

14:15 – 14:30 Riadené aktivity na upevnenie 
a zovšeobecnenie vedomostí

14:30 – 14:45 Olovrant

14:45 – 15:30 Aktivity, hry

15:30 Záver, upratovanie, odchod detí

Tab. 3: Denný rozvrh KK klubov

Čas Činnosť KK klubu

12:00 – 12:30 Obedná prestávka

12:30 – 13:30 Oddych, hry

13:30 – 13:45 Kalendár, kruh

13:45 – 14:00 Rozcvičky na motoriku, čitateľské 
rozcvičky

14:00 – 14:30 Aktivity

14:30 – 14:45 Olovrant

14:45 – 15:30 Aktivity, hry

15:30 Záver, upratovanie, odchod detí

(Uvedené časy sú orientačné, čas venovaný aktivitám 
sa mohol meniť podľa potrieb detí.)

Počas popoludňajších klubov sme sa sústredili na 
zmenu bežného prostredia tried využívaného pri fron‑
tálnom vyučovaní, kedy deti sedia v laviciach po dvoch 
za sebou. Napríklad v KK klube počas aktivity Kalendár 
sedeli deti na stoličkách usporiadaných do kruhu. Pri 

ďalších aktivitách sedávali spoločne s  učiteľkou okolo 
viacerých spojených stolov (počet detí v  skupine 9) 
alebo vo forme pracovných skupín (4 – 5 detí alebo tro‑
jice). Tieto preskupenia boli dôležité hlavne vo Veľkej 
Ide a  Podsadku, kde deti od rána pracovali v  školskej 
triede (vo Veľkej Ide v tej istej triede ráno aj popoludní). 
Zmena usporiadania sedenia a organizácie práce „pre‑
ladila“ deti na popoludňajšiu činnosť a poskytla deťom 
aj učiteľkám iný zážitok z  práce. V  skupinách mohli 
lepšie komunikovať, spolupracovať a tým sa navzájom 
od seba učili.

Deti v kluboch sme odmenili za ich výkony a zároveň Obr. 10: Koláž (FIE klub Podsadek, február 2015).
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Rozdielnosť programov jednotlivých klubov spočívala 
v  odlišnej koncepcii, v  používaných metódach 

a  samozrejme v  rozdielnej príprave učiteľov z  oboch 
tímov. Ďalej sa kluby líšili v  spôsobe tvorby obsahu, 
týždenných plánov, v  realizácii programov i  vo forme 
supervízíí.

Tab. 4: Porovnanie FIE a KK klubov

FIE kluby KK kluby
Odlišné východiská programov

•	 Feuersteinova metóda Inštrumentálneho obohaco‑
vania (FIE), vo svete osvedčená vo vzdelávaní detí 
z kultúrne deprivovaného prostredia

•	 dostupné a osvedčené informačné zdroje a materiály, 
vhodné na vzdelávanie detí vo veku 5 – 7 rokov

•	 prvky tzv. culture free programu Step by step, t. j. pro‑
gramu vytvoreného na vzdelávanie detí z  odlišného 
sociokultúrneho prostredia

•	 prvky ďalších programov, vytvorených a  ove‑rených 
na Slovensku v rámci národných projektov riadených 
MŠVVŠ SR a  MPC zameraných na vzdelávanie róm‑
skych žiakov po roku 1989 (Celodenný výchovný sys‑
tém – CVS, Projekty MRK 1, 2 a 3)

•	 skúsenosti autorky programu KK klubov z viac ako 20 – 
ročnej praxe vo vzdelávaní detí z  marginalizovaných 
rómskych komunít

•	 osvedčené intervenčné a stimulačné programy

podrobnejšie informácie o východiskách a zdrojoch uvádzame v samostatných kapitolách venovaných  
jednotlivým programom

Komunikácia medzi aktérmi programu

•	 výmena skúseností medzi lektormi

•	 supervízie (osobné aj prostredníctvom Skype rozho‑
vorov, raz mesačne)

•	 supervízia 1 x mesačne

•	 zasielanie spätnej väzby

•	 3 spoločné workshopy

•	 každý piatok si lektori vymieňali e‑maily s popisom 
a fotodokumentáciou týždenných aktivít, spoločne 
ich konzultovali, a vzájomne overovali v praxi 
a inšpirovali sa navzájom

•	 týždenný plán tvorený a zasielaný supervízorkou 
učiteľkám vždy v strede týždňa, aby sa stihli pripraviť

Tvorba obsahu

Učitelia FIE klubov si pripravovali aktivity na jednotlivé 
dni sami, v súlade s metodikou FIE.

Obsah KK klubov vypracovala supervízorka Zuzana 
Révészová, ktorá zároveň pripravovala aktivity na každý 
deň. Plán obsahoval ciele aktivít, metodický postup 
a prílohy s pracovnými listami.

1. 1. 5. Koncepcie programov
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FIE kluby KK kluby

Supervízia a spätná väzba

Cieľom supervízií v oboch kluboch bolo poskytnúť učiteľom v kluboch neustálu podporu a kvalitnú spätnú väzbu.

Supervíziu FIE klubov zabezpečovala Eva Váňová 
z  Akreditovaného tréningového centra Feuersteinovho 
Inštrumentálneho obohacovania pri Pedagogickej 
fakulte Karlovej univerzity v  Prahe. Uskutočnila tri os‑
obné supervízie v novembri 2015, v januári a apríli 2016. 
Pri osobných supervíziách navštívila všetky tri lokality, 
kde pozorovala výučbu a  prístup FIE lektora. Svoje pri‑
pomienky a postrehy následne ústne komunikovala s FIE 
lektorom pri individuálnom stretnutí. Vo zvyšných me‑
siacoch školského roka supervízia FIE lektorov prebehla 
prostredníctvom individuálnych Skype rozhovorov. FIE 
lektori mali možnosť rozprávať o svojich skúsenostiach, 
riešiť komplikované situácie, či požiadať o radu.

Pre vzájomnú inšpiráciu si od januára 2016 naši FIE le‑
ktori raz týždenne vymieňali fotodokumentáciu pred‑
prípravných a  podporných aktivít k  FIE inštrumentom, 
ktoré si na daný týždeň pripravili a odskúšali.

KK supervízia bola zabezpečená supervízorkou a  au‑
torkou programu KK klubov Zuzanou Révészovou, 
ktorá raz mesačne osobne navštívila každú lokalitu. Pri 
prvotných návštevách názorne ukázala učiteľom ako 
pracovať s KK materiálmi, ako pristupovať k žiakom a ako 
reagovať na ich individuálne potreby. Počas supervízií 
komunikovala s deťmi aj s učiteľkami, aktívne sa zapojila 
do činnosti, prezrela portfóliá a práce detí. Na začiatku 
školského roka viedla niektoré aktivity s deťmi osobne, 
aby si spoločne s učiteľkami overili a utvrdili metodický 
postup. Z každej návštevy vypracovala písomnú správu, 
ktorú zasielala koordinátorke i  učiteľke z  klubu. Tieto 
správy boli zároveň vecnou a výstižnou spätnou väzbou 
pre učiteľky. Učiteľky KK klubov supervízorke a koordiná‑
torke na konci každého týždňa mailom zasielali in‑
formácie o tom, ako prebiehal klub v danom týždni.

K výmene skúseností medzi jednotlivými učiteľmi v KK 
kluboch dochádzalo aj pri pravidelných štvrťročných 
stretnutiach. Stretnutia slúžili aj ako jednodňové 
školenia, pri ktorých Révészová predstavila nové učebné 
postupy a aktivity pre KK kluby, ktoré si účastníci mohli 
vyskúšať sami na sebe a poradiť sa o tom, ktorý spôsob 
aplikácie sa im javí ako najefektívnejší.

Kvôli priebežnému zberu dát pre výskum a komplexnému monitorovaniu mali všetci učitelia a FIE lektori za úlohu 
každý deň viesť záznamy o svojich žiakoch. Tabuľka pripravená výskumnými pracovníkmi okrem dochádzky 

vyžadovala vedenie denných záznamov o náplni práce a hodnotenie snahy a výkonu každého žiaka.
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Obr. 11: Cirkus (KK a FIE klub Rankovce, máj 2016).
Obr. 12: Bábkové divadlo (KK a FIE klub Veľká Ida  

a Rankovce, marec 2016).

motivovali do ďalšej práce prostredníctvom výletov. 
Dobrodružné výlety vyberali učitelia podľa záujmov 
žiakov a v niektorých prípadoch spojili svoje sily so „su‑
sednou“ lokalitou. V marci 2016 sa všetci žiaci z klubov 
vo Veľkej Ide a Rankovciach vybrali do Košíc na bábko‑
vé predstavenie Kozliatka a vlk. V Starej Ľubovni si pre 
zmenu užili výlet do kina na rozprávku Kung Fu Panda 3.  
Začiatkom mája sa rankovskí žiaci zúčastnili predsta‑

venia Cirkusu Metropol. Na konci roka, po záverečnom 
testovaní rankovskí prváci zažili nezabudnuteľný deň 
na Detskej železnici, žiaci z Veľkej Idy navštívili zoolo‑
gickú záhradu. Deti z Podsadku zase strávili deň s pro‑
fesionálnymi požiarnikmi. Tieto jedinečné dni vytiahli 
deti za hranice osady na miesta, kde predtým ešte nik‑
dy neboli. Zanechali v nich krásne spomienky, ponúkli 
príležitosť naučiť sa niečo nové alebo utvrdiť si vedo‑
mosti a zároveň umožnili učiteľom tráviť čas so žiakmi 
aj mimo školského prostredia.

1. 1. 6. Doplnkové aktivity
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Úspešné napredovanie žiakov z inak podnetného pros‑
tredia vylúčených komunít a  dosahovanie dobrých 
školských výsledkov veľmi závisí od spolupráce rodi‑
ny a miery angažovanosti rodičov pri výchove. Okrem 
spoločných podujatí, akými boli napríklad Mikuláš, 

Vianočná besiedka, Veľkonočné posedenie alebo Deň 
matiek, učitelia pravidelne pozývali rodičov do klubov, 
aby videli pokroky svojich detí a  porozumeli, aké 
dôležité je vzdelanie pre zlepšenie kvality života detí, 
aj celej rodiny. Na stretnutiach deti predviedli rodičom 
svoje portfóliá a programy, ktoré nacvičili.

Obr. 13: Rodičia na Vianočnej besiedke (KK klub Podsadek, december 2015).

1. 1. 7. Zapojenie komunity
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Činnosť oboch klubov prebiehala po vyučovaní 
v  priestoroch dvoch základných škôl a  v  jednom ko‑
munitnom centre. Koncepcia FIE a  KK klubov sa od 
bežných školských klubov líšila v nasledovnom:

•	 obsah činnosti FIE a KK klubov určoval vlastný pro‑
gram vytvorený na mieru a  podľa potrieb žiakov 
zo znevýhodneného sociokultúrneho prostredia 
(obsah klubov nebol určený Školským výchovným 
programom danej školy)

•	 činnosť v bežných školských kluboch je zameraná 
na jednu výchovnú oblasť. FIE a  KK kluby denne 
obsiahli všetky oblasti (vzdelávacie oblasti sme 
stanovili len v KK kluboch a denne sme sa snažili 
obsiahnuť všetky, preto názov „Krížom – krážom“. 
(Viac o vzdelávacích oblastiach KK klubov v samo‑
statnej kapitole na s. 172.)

•	 v  našich FIE a  KK kluboch pôsobili učiteľky (nie 
vychovávateľky)

•	 všetky kluby sa začínali obednou prestávkou, 
počas ktorej sa deti naobedovali

•	 po obede mali deti jednohodinovú prestávku na 
aktívny odpočinok, ktorý trávili prevažne vonku, 
v závislosti od počasia

•	 deti mali v  kluboch k  dispozícii veľa didaktických 
a edukačných hier, ktoré sa počas klubov aktívne 
používali a dopĺňali vyučovací proces

•	 počas činnosti klubov mali deti ďalšiu prestávku, 
počas ktorej dostali olovrant a nápoj

Obr. 14: Supervízorka Zuzana Révészová (na fotke vpravo) s pani učiteľkou Annou Tvrdou (KK klub Podsadek, 
marec 2016).

1. 2. ROZDIELY MEDZI NAŠIMI KLUBMI A BEŽNÝMI ŠKOLSKÝMI KLUBMI
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2. PROGRAM
FEUERSTEINOVO 

INŠTRUMENTÁLNE
OBOHACOVANIE
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Feuersteinovo inštrumentálne obohacovanie je ino‑
vatívna metóda, ktorá sa v  posledných rokoch stále 
viac používa aj na Slovensku. Jedným z dôvodov potre‑
by tejto metódy je stále rastúci počet detí, ktoré majú 
ťažkosti s  učením sa, sú roztržité, nedokážu ovládať 
svoje správanie alebo nepremýšľajú nad dôsledkami 
svojich činov.

Prostredníctvom FIE metódy sa nenútenou formou 
pomáha rozvíjať kognitívny potenciál človeka, ktorý 
umožňuje jeho osobnostný rast po všetkých stránkach 
(myslenie, prežívanie, správanie, osobnosť). Vyškolený 
lektor využívaním sprostredkovaného učenia vedie 
proces rozvoja poznávania žiaka, pri čom používa 
inštrumenty (pracovné listy).

V počiatočnej fáze majú noví lektori, ktorí absolvovali 
školiaci kurz, problémy s  aplikáciou metódy v  praxi. 
Nielen pre nich, ale aj pre deti, je tento spôsob výučby 
celkom nový, odlišný od klasického vyučovania. To má 
za následok, že sa často obe strany pri prvých stretnuti‑
ach s inštrumentmi dosť trápia. Aby sa predišlo podob‑
ným situáciám, ktoré by prípadne mohli demotivovať 
učiteľov využívať FIE pri vyučovaní, je vhodné, ak lek‑
tor najprv použije prípravné aktivity. Práve prípravné 
aktivity sa nám osvedčili ako primeraná pomoc deťom 
pre pochopenie jednotlivých zadaní. Tiež sa nám 
osvedčilo používať rôzne doplnkové aktivity, ktoré 
spestrili samotnú prácu s inštrumentmi „ceruzka – pa‑
pier“. Všetky vyššie spomínané aktivity zvýšili u  detí 
záujem o prácu s FIE inštrumentmi, pomohli im lepšie 
udržať koncentráciu a ľahšie zvládať úlohy. Práve z toho 
dôvodu sa so svojimi skúsenosťami a  nápadmi, ako 
jednoduchšie a efektívnejšie aplikovať FIE metódu, ch‑
ceme podeliť.

V príkladoch uvedených nižšie sa odzrkadľujú 
dlhoročné skúsenosti  ETP nadobudnuté vo vzdelá‑
vaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ve‑
ríme, že táto časť publikácie bude inšpiráciou či oporou 
každému, kto pracuje v oblasti vzdelávania práve touto 
akceleračnou metódou.

Primárnym cieľom FIE klubov bolo rozvinúť a  rozšíriť 
mentálne schopnosti detí tak, aby boli schopné v novej 
situácii orientovať sa rýchlo a správne. Aby boli zručné 
samostatne reagovať na podnety, ktorým sú spon‑
tánne vystavené a  stali sa tak samostatnými a  auten‑
tickými osobnosťami, ktoré rozumejú svojim emóciám 
a sú voči iným ľuďom empatické.

Pre naplnenie hlavného cieľa bolo rozhodujúce 
pracovať na viacerých čiastkových cieľoch:

•	 zintenzívniť záujem detí učiť sa

•	 posilniť vnútornú motiváciu

•	 rozvíjať kognitívne zručnosti

•	 rozvíjať sociálne zručnosti

•	 rozvíjať emočné zručnosti

•	 odstrániť impulzívnosť

•	 upevniť sebadôveru

•	 celostne rozvíjať osobnosť detí

ÚVOD DO NÁŠHO FIE PROGRAMU
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1 ETP, poznámky účastníčky školenia FIE Basic Pustulkovej, november 
2015

2 Mačáková et al. Učme sa učiť sa…, 2015, s. 10

Program FIE klubov bol postavený na metóde rozvo‑
ja osobnosti Inštrumentálneho obohacovania. Ide 
o  metódu, ktorá má v  sebe potenciál akcelerovať 
myslenie, zvyšovať efektivitu učenia, naučiť deti 
pracovať s chybou, priniesť radosť a pokoj do ich práce. 
Najdôležitejším predpokladom prístupu k  jedincovi je 
viera a presvedčenie, že je možné kognitívne (poznáva‑
cie) štruktúry každého z nás meniť. 1

Motto metódy znie:

„Nechajte ma chvíľku…, ja si to rozmyslím. “

FIE metóda sa v  praxi aplikuje prostredníctvom uce‑
leného systému pracovných listov  – inštrumentov, 
ktorých obtiažnosť sa postupne zvyšuje. Každý 
z  inštrumentov sa zameriava na špecifický deficit 
v  kognitívnych schopnostiach, z  čoho vyplývajú aj 
ich jednotlivé pomenovania (Usporiadanie bodov, 
Rozpoznávanie emócií, Orientácia v priestore, Od em‑
patie k činnosti, Od jednotky ku skupine atď.). Poradie 
jednotlivých inštrumentov nie je striktne predpísané, 
závisí od úrovne dieťaťa, odporúča sa však v  úvode 
pracovať s  inštrumentom Usporiadanie bodov (kapi‑
tola 2. 2. na s. 130).

Pre prácu s  inštrumentmi sme vytvárali zásobníky 
pomocných cvičení, aktivít a  hier, ktoré čo najviac 
prepájali inštrumenty s  praxou. Deťom sme posky‑
tovali množstvo názorných príkladov, didaktických 
hier a  podnetov. Pri príprave činností zameraných na 
rozšírenie práce s  inštrumentmi a  ďalších aktivít sme 
vychádzali z  dostupných, overených internetových 
zdrojov a  publikácií určených na vzdelávanie detí 
mladšieho školského veku, napr. Tašková: Moje počty; 
Zábavné úlohy a hry pre deti od 6 rokov; Zábavné úlohy 
a  hry pre deti od 7 rokov, či Bednářová: Všestranná prí‑
prava dieťaťa do školy pre deti od 5 do 7 rokov a iné.

FIE je do detailov prepracovaná metodika. Nebolo 
našim zámerom ju dopĺňať alebo upravovať. Cvičenia 
a aktivity opísané v tejto publikácii sú názormi autorov 
a  nemusia odrážať postoje Feuersteinovho inštitútu. 
Ide o  naše vlastné skúsenosti s  touto metódou pri 
vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostre‑
dia, ktoré chceme poskytnúť ako inšpiráciu pre nových 
FIE lektorov pracujúcich v  obdobných podmienkach. 

Feuersteinove Inštrumentálne oboha‑
covanie je akceleračným programom, 
ktorý rozvíja schopnosti myslieť a učiť sa. 
FIE program vychádza z  predpokladu, 

že intelekt nie je nemenný, a práve naopak, dokáže 
sa prispôsobovať novým situáciám, je možné ho 
rozvíjať bez ohľadu na vek, znevýhodnenie alebo 
socioekonomické zázemie. 2

2. 1. FIE V KLUBOCH ETP
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V  priebehu jedného školského roka sme v  našich 
kluboch stihli prebrať tri inštrumenty – Usporiadanie 
bodov, Rozpoznaj emócie a  Taktilný inštrument 
a  preto ponúkame prípravné a  podporné aktivity len 
k týmto trom inštrumentom.

Pre správny priebeh aktivít je dôležité vytvorenie 
náležitej atmosféry v  skupine, ktorá je založená na 
vzájomnej dôvere, úcte, vhodnej komunikácii a chcení 
z  oboch strán  – zo strany lektora aj zo strany detí. 
Keďže pri rozvíjaní citových emócií sa s  deťmi lektori 
rozprávajú aj o  veľmi intímnych skutočnostiach, dô‑
vera v skupine je veľmi dôležitá. Dôležité je stanovenie 
presných pravidiel fungovania skupiny. Keďže ide o iný 
štýl výchovy, ako je bežný na hodinách, sú tieto pra‑ 
vidlá nevyhnutné.

Rozvoj detí v kluboch v značnej miere závisí od človeka, 
ktorý ho vedie. Musí to byť človek, ktorý dokáže vytvoriť 
v  triede príjemnú a  bezpečnú atmosféru, je schopný 
deti správne motivovať a povzbudiť. Úspešný priebeh 
FIE klubov si vyžaduje pravidelnú a precíznu prípravu 
lektora. Aby sa lektor vedel dôkladne pripraviť na rolu 
lektora, musel sám prejsť školením FIE, kde sa k nemu 
pristupovalo ako k žiakovi.

V kurzoch FIE účastníci získali okrem zručnosti pracovať 
s  inštrumentmi aj prehľad o  koncepčných východis‑
kách Feuersteinovej teórie.

Program FIE má dva podprogramy:

•	 FIE Standard  – má 14 inštrumentov a  je určený 
ľuďom starším ako 8 rokov

•	 FIE Basic – má 12 inštrumentov a je určený deťom od 
3 do 7 rokov, seniorom a osobám s nedostatočnými 
kognitívnymi schopnosťami

Frekvencia práce s inštrumentmi

Podľa odborníkov na FIE metódu má práca 
s  inštrumentom trvať približne hodinu, pričom op‑
timálna frekvencia je 3  – 5 hodín týždenne. FIE kluby 
prebiehali spravidla päťkrát týždenne po dve hodiny. 
Po dohovore so supervízorkou sme zvolili intenzitu 
práce s  inštrumentom trikrát do týždňa, aby sme deti 
nepreťažili a predišli tak u nich k zablokovaniu voči pri‑
jímaniu nových podnetov. Doba práce s inštrumentom 
sa v jednotlivých dňoch líšila v závislosti od schopnosti 
detí sústrediť sa a náročnosti aktuálnej stránky.

Výber inštrumentov

Z celkového počtu inštrumentov (14) boli po vzájom‑
nej dohode lektorov a  po konzultáciách so superví‑
zorkou pre prvý rok práce vo FIE kluboch zvolené tri 
inštrumenty: Usporiadanie bodov, Rozpoznaj emócie 
a Taktilný inštrument.

Pri výbere inštrumentov sme prihliadali na ciele, ktoré 
sme chceli dosiahnuť, počty detí v kluboch, úroveň ich 
poznávacích zručností, časové obdobie fungovania 
klubov 10 mesiacov a frekvenciu práce s inštrumentmi 
(3 x týždenne).

Obr. 1: FIE školenie (Herľany, september 2015).

2. 1. 1. Čo FIE lektorovanie obnáša?
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3 ETP, poznámky D. Pustulkovej, účastníčky školenia FIE Basic, novem‑
ber 2015

4 Hevériová, In Mačáková et al., Učme sa učiť sa…, 2015, s. 47

2. 2. INŠTRUMENT USPORIADANIE BODOV

Podciele:

1. Osvojenie si schopnosti uchovať konštantnosť 
podnetov v prípade zmeny ich podoby.

2. Rozvoj presnosti vo vizuálnom pozorovaní a  mo‑
torickej činnosti.

3. Stanovenie flexibility v  myslení, výber alternatív 
a rozvoj stratégií prístupu k situáciám s odlišnými 
podmienkami

4. Podpora porovnávacej analýzy.

5. Rozvoj schopnosti vizuálneho prenosu.

Čo rozvíja tento inštrument?4

Dieťa sa učí vytvárať skutočné vzťahy medzi množstvom 
bodov podľa známych alebo naučených informácií. 
Úlohy sú stále náročnejšie a zložitejšie (od spájania bo‑
dov, tvarov až k uzavretým špecifickým tvarom).

Pri práci s  týmto inštrumentom si dieťa buduje 
a  zvnútorňuje slovnú zásobu (bod, čiara, zvislá, vo‑
dorovná, šikmá, pravý uhol, vzor, kľúč, chyba). Dieťa 
potrebuje vedieť pracovať s  ceruzkou a  papierom, 
spájať body v  rôznych smeroch, rozumieť pojmu vzor 
a  vzorový obrázok. Musí poznať, verbalizovať a  mať 
zvnútornené jednotlivé základné geometrické tvary. 
Potrebuje vedieť pracovať na malej, ohraničenej 
ploche, pracovať podľa inštrukcie, rozumieť pojmom 
z  priestorovej orientácie, chápať kategórie a  vedieť 
porovnávať.

Hlavným cieľom3 inštrumentu je 
rozvinúť kognitívne funkcie v obrazovej, 
vizuálnej a  motorickej modalite, ktorá 
posilňuje percepciu a  usporiadanie 

priestoru a rozvíjať stratégie, ktoré umožňujú sys‑
tematicky spracovávať informácie a  adekvátne 
reagovať.
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Aké sú nevyhnutné prekurzory (pred
poklady) na strane dieťaťa pri práci 
s inštrumentom?

Inštrument vyžaduje, aby sa deti vedeli stíšiť, vedeli 
pracovať podľa inštrukcií a mali dobrú pozornosť. K to‑
muto nám pomáhalo množstvo hier, ktoré sú zame‑
rané na spoluprácu, rešpektovanie pravidiel, počúvanie 
inštrukcií a  ich vykonávanie. Dieťa potrebuje mať 
uvoľnenú ruku a zvládnutú prácu s grafomotorickými 
figúrami. Zápästie by malo byť ohybné a  uvoľnené, 
pretože body sú umiestnené od seba v  rôznych uh‑
loch a  vzdialenostiach. Tiež je potrebné pracovať na 
ploche, vedieť sa na nej orientovať a rozumieť základ‑
ným predložkám (nad, pod, vedľa) a príslovkám miesta 
(hore, dole), ktoré súvisia s  popisovaním umiestnenia 
bodu na papieri. Práca s rámčekmi v rámci jednotlivých 
inštrumentov vyžaduje, aby mali deti zvládnutú prácu 
v malom, ohraničenom priestore, a tiež aj rozumeli poj‑ 
mom prvý riadok, prvý štvorček, druhý riadok, tretí 
štvorec v  treťom riadku. Je potrebné pripraviť stra‑ 
ny rozdelené na štvorce, podobne ako v  inštrumente, 
a  hrať hry, napríklad nakresli hviezdičku do druhého 
štvorca v prvom riadku.

Pri zrakovom vnímaní musia mať deti osvojené pojmy: 
taký istý, rovnaký, iný. Je potrebné precvičovať cvičenia, 
kde dieťa vyhľadáva obrázky, ktoré sú v rade iné, inak 
otočené a líšiace sa od seba detailom. Už tu podporu‑
jeme stratégiu porovnávania, ktorá je základom tohto 
inštrumentu. Osobitnou témou je pojem vzor, ktorý 
môžeme vysvetľovať nielen na papieri, ale aj v  prak‑
tických činnostiach: ja som vzor a  ty urob takú istú 
grimasu ako ja, upeč koláč podľa vzoru, zacvič podľa 
vzoru, nakresli podľa vzoru, dokresli podľa vzoru, za‑
pamätaj si vzor a nájdi taký istý obrázok v rade. Existuje 
veľa cvičení, kde dieťa podľa vzoru krúžkuje obrázky na 
rozvoj zrakovej pamäti. V zrakovom vnímaní je potreb‑
né rozvíjať aj figúru a  pozadie. Využívame cvičenia, 
v ktorých sa obrázky prekrývajú, tak ako v inštrumente. 
Dieťa rozlišuje, pomenuje a  obkresľuje obrázky, 
ktoré vidí. V  inštrumente sa obrazce líšia vo veľkosti 

a v dĺžke strán. Je potrebné, aby dieťa malo osvojené 
predmatematické pojmy, aby vedelo porovnávať, 
uvedomovať si rozdiely medzi jednotlivými tvarmi.

Dieťa potrebuje rozumieť pojmu chyba a  rôznym 
druhom chýb. Musí vedieť objasniť, čo je chyba, čo 
mu lektor môže vysvetliť využitím rôznych príkladov 
zo života. Je nevyhnutné zdôrazniť deťom, že chyba je 
prirodzenou súčasťou života. Na porozumenie pojmu 
rôzne druhy chýb tiež využívame príklady zo života: keď 
je niečo navyše, napríklad pri varení, keď niečo chýba, 
keď je niečo veľké alebo malé. Dieťaťu vysvetlíme pro‑
ces plánovania, ktorý potrebujeme v živote, ktorý nám 
pomáha predchádzať chybám, vyhnúť sa konfliktom, 
byť úspešným. Presnosť a precíznosť sú zručnosti, ktoré 
si dieťa osvojuje v procese plánovania. Deti tiež zozna‑
mujeme s  pojmami pomôcka alebo kľúč (v  češtine 
„nápoveda“), ktoré nám pomáhajú v živote rozpoznať 
a  ľahšie vyhľadať možnosti, napríklad oblečenie, 
značky, gestá.

Obr. 2: Vystrihovanie (KK klub Rankovce, máj 2015).
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2. 2. 1. Predprípravné cvičenia 
k inštrumentu Usporiadanie bodov

Naša niekoľkoročná skúsenosť s FIE inštrumentmi nám 
ukázala, že je potrebné deti pripraviť a naviesť na prácu 
s  týmito svojráznymi cvičeniami, aby ľahšie pochopili 
zadanie a  užívali si prácu od samého začiatku. Skôr, 
ako naši lektori začali pracovať s prvým inštrumentom 
Usporiadanie bodov, vyskúšali s  deťmi nasledovné 
aktivity na upevňovanie pojmov potrebných pri práci 
s inštrumentom:

Aktivita: Sieť

Čistý papier rozdelíme na 12 častí  – rovnakých 
štvorčekov. Na začiatok si s  deťmi sadneme a  vysve‑
tlíme orámovanie: „Pozrite sa, máme tu 1, 2, 3, …12 
štvorcov.“ Vysvetlíme, čo budeme v  tých štvorcoch 
robiť. Do každého štvorca nakreslíme dve bodky pod 
seba. Postavenie bodiek je na nákres zvislej čiary. V pr‑
vom štvorci ich dieťa spojí do zvislej čiary. Povieme 
deťom, aby spojili bodky čiarou, ktorá stojí, takáto čiara 
sa volá zvislá čiara a tiež má aj iné odbornejšie meno, 
vertikálna čiara. Necháme dieťa spájať bodky aj v ostat‑
ných štvorcoch. Vysvetlíme a  dbáme na to, aby dieťa 
spájalo bodky zhora – dole, ale ak ešte na to nie je dosť 
zrelé, necháme ho ich spájať aj opačne. Dbáme na to, 
aby postupovalo zľava – doprava, pretože toto cvičenie 
je prípravným na čítanie.

Sledujeme, akú mieru podpory (mediácie) dieťa potre‑
buje  – niektoré deti potrebujú viac, iné menej. Ak to 
dieťaťu nejde, nenechávame ho tápať, pomôžeme mu. 
Ak mu to nejde vôbec, spojíme my pomáhajúc mu ru‑
kou body a môžeme povedať: „Pozri, akú peknú zvislú 
čiaru sme nakreslili. Páči sa Ti?“ Ak dieťa nevie, kde je 
druhý bod na spájanie, pomôžeme mu: „Pozri ja Ti mo‑
jím prstom postrážim túto bodku, aby si lepšie videl, 

kde je, keď ju budeš spájať s druhou bodkou.“ Mediáciu 
zbytočne nepreháňame, majme na pamäti, že postu‑
pujeme od najmenšej podpory po najväčšiu, podľa 
schopností dieťaťa.

Ak dieťa pracuje precízne, oceníme to. Lektor by mal 
mať len postavenie akéhosi pozorovateľa alebo sprie‑
vodcu. Ostáva neutrálny, nehodnotí, čo je správne 
a  nesprávne. Nehodnotí dieťa samotné pridávaním 
mu prívlastkov: „Si dobrý, si šikovný, si najlepší…“. 
Oceňujeme jeho postup pri práci, myšlienky a postrehy. 
Očakáva sa, že dieťa si samo vybuduje sebamotiváciu 
a postupne sa naučí hodnotiť samého seba. Dôležité je, 
aby dieťa bolo spokojné so svojou prácou a so sebou 
samým vôbec.

Ak sa mu pri plnení úloh nedarí, opýtame sa: „Myslím 
si, že jedna čiara zo všetkých sa ti dobre podarila, vieš 
ktorá, ukážeš mi ju? Ktorá sa Tebe páči najviac? Aj mne 
sa páči táto Tvoja čiara. Vieš, prečo sa Ti tak vydarila? 
Pretože si sa neponáhľal, pracoval si precízne, snažil si 
sa. Vieš mi ukázať aj tú, ktorá sa Ti páči najmenej? Čo 
myslíš, prečo je taká nepodarená? Veľmi si sa ponáhľal, 
keď si ju kreslil, nedával si pozor? Čo by sme s ňou moh‑
li urobiť? Ak sa Ti nepáči, chcel by si ju opraviť? Ako by 
si to mohol urobiť? Ako by si ju mohol opraviť? Mohli by 
sme ju vygumovať? Poď, urobíme to spolu, ja ju vygu‑
mujem a Ty ju opravíš. “

Ak dieťa nič neurobilo dobre, aspoň jednu čiaru vygu‑
mujeme a urobíme s dieťaťom správne, aby zažilo úspe‑
ch, že aj ono má niečo urobené dobre. Takto postupne 
pridávame dlhú a krátku zvislú čiaru, neskôr vodorovnú 
čiaru, šikmú čiaru zľava doprava a sprava doľava a stále 
pomenovávame, napríklad: „Tu v tomto štvorci sme na‑
kreslili dlhú vodorovnú čiaru a krátku vodorovnú čiaru.“  
Ukážeme dieťaťu na jeho papieri: „Povedz mi, akú čiaru 
si nakreslil tu, ako sa táto čiara volá, aké má meno?“
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Aktivita: Bod

Na pochopenie pojmu bod môžeme použiť aktivitu 
s  plastelínou a  drevenými paličkami. Deti dostanú 
plastelínu a  drevené paličky. Úlohou žiakov bude 
vymodelovať dve guľôčky z  plastelíny. Po vymodelo‑
vaní guľôčky ich spoja drevenou paličkou. Pri ma‑
nipulácii s  paličkou si zároveň precvičujú pojmy vo‑
dorovná čiara, zvislá čiara, šikmá čiara a  orientáciu 
v  priestore  – pravá, ľavá strana. Môžeme dať deťom 
pokyny: „Zober si do pravej ruky guľôčku, polož ju na 
lavicu. Zober si do ľavej ruky guľôčku a polož ju na la‑
vicu. Spoj guľôčky drevenou paličkou. Aká čiara nám 
vznikla po spojení guľôčok s  paličkou? Polož guľôčku 
dole. Polož guľôčku hore. Spoj paličkou. Aká čiara nám 
vznikla?“ Týmto spôsobom môžeme vytvárať rôzne va‑
riácie spájaní guľôčok a paličiek. Pre lepšiu prípravu na 
prácu s inštrumentom Usporiadanie bodov môžu deti 
pracovať s guľôčkami a paličkou na kancelárskom pa‑
pieri. Zároveň môžu mať guľôčky s drevenou paličkou 
ako vzor na kreslenie svojich bodov a čiar na kancelár‑
sky papier (obr. 3).

Body môžeme vysvetliť aj na uzáveroch z  PET fliaš, 
prostredníctvom marshmallow cukríkov, ktoré spájame 
drevenou paličkou (napríklad palička na vyšetrenie 
u  lekára). Bod je aj bodka za vetou. Farby bodov na 
inštrumentoch sú čierne, napríklad ako má lienka bod‑
ky na chrbátiku a  červené ako má šašo nos. Kde ešte 
môžeme nájsť body? (obloha – hviezdy, mak v mako‑
vici, vyznačenie v zošitoch predpísanie čiar, písmen).

Aktivita: Vodorovná čiara

Dáme na stôl misku alebo nejakú plytšiu nádobu 
s vodou. Zoberieme napr. špilku a opýtame sa detí, či 
môžeme povedať, že špilka vyzerá ako čiara. Dáme ju na 
vodu a opýtame sa, čo špilka robí. Leží na vode (obr. 4). 
„Pozrite sa ako špilka leží, vedeli by ste ju nakresliť, ako 
leží?“ Môžeme využiť kreslenie na tabuľu, do piesku, na 
čistý papier. „Čiara, ktorá vyzerá, akoby ležala na vode, 
sa volá vodorovná čiara a  tiež má aj iné odbornejšie 
meno, horizontálna čiara. Pamätáte sa, čo sme si hovo‑
rili, ako sa volá čiara, ktorá stojí? Teraz už poznáme čiary, 
ktoré stoja a ktoré ležia. Ešte sa naučíme čiary, ktoré vy‑
zerajú, ako keby boli opité a chceli by spadnúť. Takéto 
čiary sa volajú šikmé čiary. “

Treba si dať pozor pri prechode medzi dvoj‑ a  troj‑
rozmerným priestorom. Čiary nakreslíme na pomocné 
papiere a vyvesíme ich na viditeľnom mieste, aby sme 
si ich s deťmi mohli podľa potreby zopakovať.

Pre spestrenie práce s deťmi môžeme používať aj prak‑
tické činnosti. Je možné využiť krepový papier, ktorý 
nastriháme na pásiky a budeme lepiť rôzne čiary podľa 
pokynov. Deti si zároveň upevňujú aj koncept farieb.

Obr. 3: Plastelínove body (FIE klub Veľká Ida, 
november 2015).

Obr. 4: Vodorovná čiara (FIE klub Veľká Ida, október 
2015).
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Aktivita: Geometrické tvary

Deti dostanú k  dispozícii makety rôznych geometric‑
kých tvarov. Tieto geometrické tvary deti obkreslia na 
papier. Podľa pokynov učiteľa kreslia do daného ob‑
kresleného geometrického tvaru čiary  – zvislé, vodo‑
rovné, šikmé (obr. 5).

Aktivita: Vyhľadávanie čiar

Pokiaľ deti už vedia písmená, môžeme pracovať aj s pís‑
menami z tlačenej abecedy. Vyberáme písmená, kde si 
deti môžu vyhľadávať a  pomenovať čiary. Napríklad, 
pýtame sa: „Deti, z akých čiar sa skladá písmeno veľké 
tlačené M?“ Deti odpovedajú: „Dve zvislé a dve šikmé 
čiary. “

Je veľmi efektívne ak deti v  aktivitách aktívne parti‑
cipujú. Požiadame dieťa, aby nakreslilo na tabuľu čiaru. 
Celý proces je sprevádzaný verbálnym popisom práce: 
„Povedz mi, čo si nakreslil?“ Vyzývame deti, aby ho‑
vorili aj samostatne, napríklad: „Tu som nakreslil krátku 
zvislú čiaru. “ Postupne môžeme zaradiť čiary (paličky), 
ktoré sa líšia vo farbou, dĺžkou, hrúbkou a  deti budú 
verbalizovať a  komentovať, používajúc viacero in‑
formácií, budú si všímať, že čiary môžu mať napríklad 
rovnakú farbu, ale inú dĺžku, veľkosť.

Cvičenia s čiarami robíme dovtedy, kým to deťom nie 
je jasné, kým to nevedia urobiť precízne. Ak to už vedia, 
až potom môžeme prejsť na inštrument Usporiadanie 
bodov.

Obr. 5: Geometrické tvary (FIE klub Veľká Ida, november 2015).



135

2. 2. 2. Cvičenia k vybraným stranám inštrumentu Usporiadanie bodov

Aktivita cs. 1. 1: Na tabuľu alebo na flipchartový 
papier nakreslíme body ako v prvom štvorci. Budeme 
ich spolu s  deťmi spájať. Dbáme na to, aby sa každé 
dieťa, ktoré chce pracovať, pri tabuli vystriedalo (obr. 
6). Môžeme s deťmi hovoriť o tom, čo robíme: „Čo zna‑
mená spojiť dva body? Je to tak, ako keby sa spolu chy‑
tili za ruku?“

Aktivita cs. 1.  2: Postavíme dve deti v určitej vzdi‑
alenosti od seba, dáme im švihadlo alebo špagát, nech 
sa spolu spoja ako body, ktoré spojili na tabuli. Môžeme 
použiť rôzne kocky stavebnice, ktoré budeme spájať. 
Stavebnica SEGA  – malé biele časti spojíme dlhou 
modrou časťou. Z farebného papiera nastriháme alebo 
natrháme pásiky a kruhy alebo iné tvary, nalepíme na 
biely papier a budeme ich spájať pásikmi.

Aktivita cs. 1. 3: Na dlážku nakreslíme postupne 
rovnobežné čiary vodorovné, zvislé i  šikmé. Deti 
aspoň v dvojici, ak je to možné aj v trojici, po nich jaz‑
dia na kolobežke. „Ako to, že ste sa nezrazili, že nebola 
havária? Preto, lebo ste šli po rovnobežných čiarach. 
Rovnobežné čiary bežia rovnako ďaleko od seba a nik‑

dy sa nezrazia. Ani vy sa s nikým nezrazíte, ak pôjdete 
obaja po rovnobežných čiarach. “

Aktivita cs. 1. 4: S deťmi môžeme ísť na vychádzku. 
Hľadáme rovnobežné čiary na plote, deti ich ukážu, 
môžeme ich začať počítať, koľko ich je vedľa seba. 
Prejdeme ku prechodu pre chodcov, hovoríme o tom, 
aké sú tam čiary, hľadáme na dopravných značkách, či 
nájdeme rovnobežné čiary.

Aktivita cs. 1. 5: Zo stavebnice vyberieme dlhé diel‑
ce. Pred deti položíme jeden diel a povieme, aby k nemu 
položili ďalší diel tak, aby bol s naším rovnobežný. Ďalšie 
dieťa prikladá ďalší rovnobežný diel, môže aj v inej vz‑
dialenosti od seba. Môžeme s deťmi hovoriť o tom, že 
aj keď je medzi prvým a druhým dielom úzka medze‑
ra a  medzi druhým a  tretím dielom široká medzera, 
stále sú to rovnobežné čiary, lebo bežia rovnako ďaleko 
od seba. Môžeme im dať vzdialenosť premerať, či je 
rovnaká.

Aktivita cs. 1. 6: Vieme že, rovnobežné čiary, sú 
čiary, ktoré „bežia“ rovnako, rovnakým smerom, ale 
nestretnú sa. „Kde vidíme takéto čiary? Keď ideme vla‑
kom, keď lezieme po rebríku. Ktoré sú to čiary, môžeš 
mi ich opísať?“ V  zálohe budeme mať pripravené 
obrázky koľajníc, rebríka. Tento príklad sa dá taktiež 
použiť na vysvetlenie dlhých a krátkych čiar. Naše nohy 
sú čiary, úsečky – môžeme ukázať stoj spojný – rovné 
i rovnobežné čiary, stoj rozkročmo – šikmé čiary.

Cvičná strana 1

Obr. 6: Spájanie bodov (FIE klub Veľká Ida, 
november 2015).
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Predprípravné cvičenia

Aktivita cs. 2. 1: Deti dostanú dve farebné paličky. 
Dávame deťom pokyn: „Zober jednu paličku a  ukáž 
vodorovnú čiaru. Do druhej ruky zober druhú paličku 
a  ukáž zvislú čiaru. A  teraz postupne tie paličky 
približujte k  sebe, kým nevznikne kríž. Prekrížením 
týchto paličiek nám vznikli pravé uhly. Vašou úlohou 
je spočítať, koľko pravých uhlov vzniklo. “ Deti prstom 
ukazujú nájdené pravé uhly a zároveň ich počítajú.

Aktivita cs. 2. 2: Deti dostanú pokyn vyhľadať 
v triede pravý uhol. Pravé uhly sa môžu nachádzať na‑
príklad na tabuli, na lavici, na dverách, na okne a pod.

Aktivita cs. 2. 3: Pri práci sa nám osvedčila práca 
s mozaikou. Najprv deti vyznačia čiernymi pripináčikmi 
jednotlivé body do polohy, aká je na obrázku. Následne 
vyznačujú farebnými pripináčikmi čiary (obr. 7 a 8).

Cvičná strana 2

Obr. 7 a 8: Práca s mozaikou (FIE klub Podsadek, 
oktober 2015).
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Aktivita cs. 3. 1: Modelovanie vzoru pravý uhol, 
ktorý vzniká prekrížením vodorovného a zvislého sme‑
ru: „Vystriem ruku, je to jedna vodorovná čiara. Môžem 
na jej začiatku a  na jej konci nakresliť alebo nalepiť 
zo samolepiek body? Ja z  nej teraz urobím dve čiary. 
Ako? Ohnem ju. Vidíte tie dva body? Kde sú? Vidíte, kde 
som ju ohla? Môžem tam nakresliť alebo nalepiť tretí 
bod? Pri tomto treťom bode máme uhol. Keď čiary dám 
k sebe blízko, bude uhol malý. Bude sa volať ostrý uhol 
a on aj ostrý je. Čo to znamená ostrý? Keď je niečo os‑
tré, môžem sa s tým pichnúť? Môžem s týmto ostrým u‑ 
hlom, ktorý mám tu na ruke, niekoho pichnúť? Mohla 
by som vám s ním ublížiť? Mohla. Teraz dám čiary (z mo‑
jej ruky) ďaleko od seba. Vidíte tie dva body? Kde sú? 
Čiary sú stále ohnuté v treťom bode, ktorý sme si na‑
kreslili. Je pri ňom uhol? Pozrite sa, aký je ten uhol. Taký 
malý, ako bol predtým, alebo je veľký? Je veľký, bude 
sa volať tupý uhol. Čo to znamená tupý? Keď je niečo 
tupé, môžem si s  tým ublížiť? Môžem s  týmto tupým 
uhlom, ktorý mám tu na ruke, niekoho pichnúť? Mohla 
by som vám s ním ublížiť? Nemohla. Teraz dám čiary tak 
akurát od seba, ani nie blízko, ani nie ďaleko. Vidíte tie 
dva body? Kde sú? Čiary sú stále ohnuté v treťom bode, 
ktorý sme si nakreslili. Je pri ňom uhol? Pozrite sa, aký 

je ten uhol. Vyzerá ako ostrý alebo vyzerá ako tupý? Nie. 
Vyzerá tak akurát a volá sa pravý uhol. Nám ľuďom sa 
veľmi páči a stále ho používame. Pozrite sa, ak ho dám 
na roh stola, je presne taký istý. Pozrite sa dookola, kde 
všade sú pravé uhly? Však je ich tu veľa. Skúsime ich 
spočítať?“

Aktivita cs. 3. 2: Čistý papier rozdelíme na 12 častí – 
rovnakých štvorcov. Do štvorcov nakreslíme rôzne uhly 
a dieťa nech vytvorí kruh iba okolo pravého uhlu.

Aktivita cs. 3. 3: Vytváranie pravého uhla z  dvoch 
farieb. Na tabuľu alebo na flipchartový papier na‑ 
kreslíme jednu čiaru, dieťa nech urobí druhú čiaru 
inou farbou tak, aby vznikol pravý uhol. Takto môžeme 
vytvárať pravé uhly z farebných kociek, rôznych fareb‑
ných paličiek, papierikov a  pod. Precvičujeme aj 
otočenie uhla. Uistíme sa, že dieťa to chápe aj keď sa 
pravý uhol otočí.

Aktivita cs. 3. 4: Deťom vysvetlíme, že ak položíme 
na seba vodorovnú a zvislú čiaru, vzniknú nám 4 pravé 
uhly. Tiež to s  deťmi precvičujeme pomocou rôznych 
farebných paličiek, papierikov a  kreslenia na tabuľu, 
flipchartový papier, do piesku. Môžeme použiť na 
vysvetlenie pravého uhla prsty ruky  – palcom a  uka‑
zovákom urobíme „písmeno L.“

Aktivita cs. 3. 5: Ak budú deti dosť šikovné, môžeme 
pravému uhlu priradiť kód. Ak je to možné, môžeme 
kriedou nakresliť tento kód na všetky pravé uhly, ktoré 
deti v miestnosti nájdu. Hovoríme o tom, že týmto kó‑
dom sa označuje pravý uhol. Keď ho nakreslia, povieme 
im:  „Každý, kto to bude niekedy čítať, bude vedieť, že je 
tam napísané pravý uhol. Každý, kto sa pozrie na toto 
tu nakreslené kriedou, bude vedieť, že sme tu napísali 
pravý uhol.“ Deti môžu ostať zarazené, keď uvidia, že 
kriedou kreslíme kódy na stôl, na dvere, na okno, na 
dvere skrine, na počítač a pod.

Cvičná strana 3
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Aktivita cs. 3. 6: Vytváranie pravého uhla zo slamky 
na nápoje. Deťom porozdávame slamky na nápoje, 
každé dieťa bude mať svoju slamku. V  časti, kde sa 
slamka ohýba, ukážeme všetko to, čo sme sa naučili. 
Ako ju môžeme ohnúť takisto ako ruku, ako nám tým 
vznikne tretí bod, aký uhol pri treťom bode môže byť. 
Deti sami modelujú a  hovoria, aký uhol urobili, ostrý, 
tupý, pravý. Ak budú mať pravý uhol, môžu pomocou 
neho merať pravé uhly v miestnosti. Hovoríme o tom, 
že čiara sa nemusí ohnúť iba v polovici, v strede, ale na 
hociktorom mieste a  vždy, ak nám vznikne tretí bod, 
je pri ňom nejaký uhol. Slamky dáme deťom domov 
a  dostanú domácu úlohu pohľadať doma pravé uhly. 
Doma budú musieť zamerať uhly, tak ako v triede. A na 
najbližšej hodine lektorovi povedia, kde všade našli 
doma pravé uhly.

Aktivita cs. 3. 7: Ako pomôcku na vysvetlenie uh‑
lov môžeme použiť staré nástenné hodiny s  rovnými 
ručičkami, kde ručičky dávame do rôznych polôh a tým 
sa tvoria rôzne uhly. Ďalej to môže byť kružidlo alebo 
dvere (otvorenie dverí – vytvorenie uhla).

Aktivita cs. 3. 8: Lektor nakreslí vodorovné čiary 
a dieťa bude mať úlohu doplniť zvislú čiaru alebo šikmé 
čiary.

Aktivita cs. 3. 9: Na tejto stránke sprostredkúvame 
okrem pravého uhla aj ďalší nový pojem  – štvorec. 
Vyhľadávame štvorec v triede (obkladačky, okno, atď.), 
kreslíme ho na tabuľu, vystrihujeme z papiera (môžeme 
si vyrobiť vlastné pexeso). Pre upevnenie pojmu štvorec 
použijeme plastelínu alebo inú modelovaciu hmotu, 
z ktorej vymodelujeme štyri rovnako dlhé pásy a spo‑
jíme ich do štvorca. Efektívna je práca so stavebnicou 
SEVA, kde deti skladajú štvorce z jednotlivých dielikov.

Aktivita cs. 4. 1: Vyvodíme nový pojem  – tro‑
juholník. Podobne, ako na predchádzajúcej strane, 
vyhľadávame trojuholník v  okolí, kreslíme na tabuľu, 
kriedou na chodník, skladáme papier do tvaru trojuhol‑
níka, vystrihujeme z papiera, modelujeme z plastelíny, 
skladáme zo špajlí, zo SEVA stavebnice, lepíme z nastri‑
haných pásikov papiera na výkres. Každé dieťa nakreslí 
na tabuľu trojuholník tak, aby každý z  nich bol inak 
otočený. Vyrobíme si šarkana z  trojuholníkov rôznych 
veľkostí (obr. 9).

Aktivita cs. 4. 2: Rozdáme deťom tri drevené paličky 
a dáme pokyn, aby vytvorili pravý uhol z dvoch paličiek. 
Potom deti dostanú inštrukciu, že majú položiť tretiu 
paličku tak, aby im vznikol trojuholník.

Cvičná strana 4

Obr. 9: Šarkan (FIE klub Podsadek, november 2015).
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Strana 1

Aktivita 1. 1: Upevňujeme pojem štvorec. Kres‑
líme štvorec v  bodkovanej sieti (obr. 10), v  štvorcovej 
sieti (obr. 11), a  to v  rôznych polohách. Deti sa učia 
konštantnosti javu: tvar sa otáča a stále je to štvorec –
konštantnosť javu.

Aktivita 1. 2: Lektor pripraví rovnako veľké nas‑
trihané pásiky z  výkresu. Každý žiak dostane štyri 
pásiky. Úlohou žiakov bude vytvoriť z  týchto štyroch 
pásikov štvorec. Následne lepidlom zlepia tieto pásiky 
do tvaru štvorca. Zároveň sa detí pýtame:  „Koľko čiar 
má štvorec? Akej veľkosti sú čiary v  štvorci? Koľko je 
pravých uhlov vo štvorci?“ Potom deti môžu štvorec 
posúvať a otáčať po lavici. Napríklad, posunúť štvorec 
hore alebo dole, nakloniť celý štvorec doprava alebo 
doľava. Deti touto manipuláciu majú pochopiť, že nech 
je štvorec v akejkoľvek polohe, stále ostáva rovnakým 
štvorcom, so štyrmi rovnakými stranami a  so štyrmi 
rovnakými pravými uhlami.

Túto aktivitu môžeme robiť aj s vystrihnutým štvorcom, 
ktorý si vyrobíme z  papiera. Štvorec pripneme fareb‑
ným špendlíkom v  strede na kartónový papier. Pa‑
pierový štvorec začneme otáčať. „Zmenilo sa niečo na 
štvorci, keď ním otáčame?“ Stále je to štvorec toho is‑

tého tvaru, ale v inej polohe. To isté môžeme použiť aj 
pri trojuholníku.

Obr. 10 a 11: Pojem štvorec (FIE klub Podsadek, 
november 2015).
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Strana 2

Aktivita 2. 1: Upevňujeme pojem trojuholník. Tak 
ako v  Aktivite 1. 1 kreslíme trojuholník v  bodkovanej 
sieti, v štvorcovej sieti, a to v rôznych polohách. Deti sa 
učia konštantnosti javu: tvar sa otáča a stále je to tro‑
juholník.

Aktivita 2. 2: Aktivita je podobná Aktivite 1. 2. Učiteľ 
si pripraví pre každého žiaka dva rovnaké nastrihané 
pásiky a jeden dlhší. Každý žiak dostane pásiky. Z dvoch 
kratších pásikov vytvorí pravý uhol. Potom tretí pásik 
doplní tak, aby vznikol trojuholník. Všetky pásiky spo‑
jíme lepidlom alebo spinkovačom. Deti môžu tro‑
juholník posúvať a otáčať po lavici. Napríklad, posunúť 
trojuholník hore alebo dole, nakloniť celý trojuholník 
doprava alebo doľava (obr. 12).

Aktivita 3. 1: Na strane 3  inštrumentu sa objavuje po 
prvýkrát pojem prekrývanie obrázkov. Aby deti pocho‑
pili pojem prekrývanie, môžeme urobiť s nimi nasledu‑
júce cvičenie na tabuli. Učiteľ nakreslí na tabuľu obrá‑
zok napr. snehuliaka bielou kriedou a obrázok kvietku 
červenou farbou. Tie dva obrázky sú nakreslené „na 
seba,“ čiže sa prekrývajú. Ďalším nakresleným obráz‑
kom na tabuli môže byť trojuholník a štvorec v rôznych 
farbách. Úlohou detí je vyhľadať a pomenovať jednot‑
livé obrázky na tabuli (obr. 13 a 14).

Aktivita 3. 2: Pred vypracovaním úloh s  prekrýva‑
júcimi sa štvorcami si z farebných priesvitných fólií vy‑
robíme dva štvorce rovnakej veľkosti ako sú štvorce na 
pracovnom liste. Vrcholy môžeme označiť farebnými 
samolepkami. Deťom ukážeme, v akých rôznych posta‑
veniach môžu byť štvorce, zameriame sa na prekrytie 
časti štvorcov. Necháme deťom, nech si tie postavenia 
skúšajú, ako sa im podarí štvorce rôzne poukladať.

Aktivita 3. 3: Po prezretí stránky, no ešte pred jej 
vypracovaním, ukladáme na tabuľu osem kruhových 
magnetiek dvoch farieb do polôh znázornených v jed‑
notlivých rámčekoch. Deti majú za úlohu tieto magnet‑
ky spojiť čiarami tak, aby vytvorili dva štvorce. Pokiaľ sa 

Obr. 12: Trojuholník (FIE klub Veľká Ida,  
december 2015).

Strana 3
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v skupine nájde dieťa, ktoré zvládne ukladať magnetky 
na tabuľu samostatne, zapojíme ho do procesu.

Aktivita 3. 4: Stranu si môžeme rozdeliť na dve časti. 
V  jednej časti sú štvorce vedľa seba, v  druhej časti 
sa prekrývajú. Rozprávame sa s  deťmi, ako budeme 
vyhľadávať štvorce, ako nájdeme rôzne stratégie podľa 
naučených informácií. Napríklad, ak sú na obrázku 
zaznačené štyri body od seba rovnako vzdialené, dva 
body určíme tak, že porovnáme ich vzdialenosť so 
vzorom na prvom obrázku a  v  smere pravého uhla 
hľadáme ďalšie dva body. Musíme deti upozorniť, čo 
nám pomôže pri vypracovaní tejto stránky. Čierne 
body budú pre jeden štvorec a červené body budú pre 
druhý štvorec.

Na tejto strane sa deti oboznámia s  novými pojma‑
mi  – chyba, kód a  kódovanie. Pre zvládnutie strany 4 
inštrumentu Usporiadanie bodov je nevyhnutné, aby 
deti rozoznávali geometrické tvary.

Aktivita 4. 1: Aby deti pochopili pojem chyba, 
môžeme urobiť s  nimi rôzne cvičenia. Na tabuľu 
môžeme nakresliť obrázky zvierat, mačka má päť 
nôh, kačka môže mať myšací chvost, atď. Následne 
môžeme ukazovať obrázky absurdít, napr. človek v let‑
nom oblečení stojí v zimnom počasí, môžeme napísať 
príklad 2+2=5 a pod. (obr. 15 a 16).

Obr. 13 a 14: Prekrývanie obrázkov (FIE klub Veľká 
Ida, január 2016).
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Obr. 15: Obrázky s chybou (FIE klub Veľká Ida,  
február 2016).
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Aktivita 4. 2: Po cvičeniach popísaných v  aktivite 
4. 1, keď žiaci pochopili, čo je chyba, môžeme tabuľu 
rozdeliť na dve časti. Do jednej časti nakreslíme vzorový 
veľký a malý štvorec zo strany 4 a do druhej časti na‑
kreslíme dva malé štvorce. Úlohou detí bude porovnať 
štvorce v prvej časti tabule so štvorcami v druhej časti 
tabule. Čo sa zmenilo na druhom obrázku?

Aktivita 4. 3: Na upevnenie pojmu kód a kódovanie 
sa začneme s deťmi rozprávať o tom, kde sa všade stre‑
távajú s kódmi. Napr. WC, ZŠ, skratky mena a pod. Pre 
lepšie zapamätanie si kódov sa nám osvedčila hra so 
slovami, pri ktorej deti určujú prvé písmeno v  slove, 
napr. veľký – V, malý – M, dodatočný – D.

Aktivita 4. 4: Praktické cvičenia pomáhajú deťom 
rýchlejšie si osvojiť nové pojmy. Pripravíme deťom pra‑
covné listy, v ktorých budú musieť vyfarbovať jednodu‑
ché obrázky na základe kódov. Ku každej farbe, ktorú 
budeme používať pridelíme písmenko  – kód, ktoré 
napovie deťom akú farbu majú použiť (obr. 17).

Aktivita 4. 5: Spoločenská hra „panáčiky z geomet‑
rických tvarov.“ Hra je pre štyroch hráčov. Každý hráč má 
svojho panáčika zloženého z farebných geometrických 
tvarov. Prvý hráč hodí kockou, na ktorej sú miesto čísel 
farby. Po hodení kockou si vyberie geometrický tvar 

príslušnej farby a  položí ho na svojho panáčika. Ide 
ďalší hráč a hádže kockou. Víťazom je hráč, ktorému sa 
ako prvému podarí vyskladať svojho panáčika celého. 
Nakoľko sa nachádzame na stránke, ktorej nosnou té‑
mou je chyba, hru sme si prispôsobili. Pred začiatkom 
hry sme odobrali niekoľko geometrických tvarov, aby 
sa hra nedala dokončiť a  čakali sme, kedy si to hráči 
všimnú. Po zistení sa u detí rozprúdila diskusia o vznik‑
nutej situácii. Keďže hru chcel každý dohrať, navrhli 
sme možnosť vyrobiť si chýbajúce kúsky z  papiera. 
Zvolili sme stratégiu obkresľovania jednotlivých tvarov 
a ich následné vystrihovanie (obr. 18).

Obr. 16: Obrázky s chybou (FIE klub Veľká Ida,  
február 2016).

Obr. 17: Farebný kód (FIE klub Podsadek, február 
2016).

Obr. 18: Panáčiky z geometrických tvarov (FIE klub 
Veľká Ida, január 2016).
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Strana 5

Na strane 5 inštrumentu Usporiadanie bodov sa deti 
oboznámia s novým pojmom – chýba bod.

Aktivita 5. 1: Pri práci so stranou 5 musia deti doplniť 
bod, kde chýba, aby vznikol vzorový obrázok. Aby deti 
pochopili, že daný tvar je potrebné doplniť, môžeme 
použiť pracovný list, v  ktorom budú deti doplňovať 
čiary, aby bol obrázok dokreslený.

Aktivita 5. 2: Pred prácou so stránkou postupne 
rozoberieme každý jeden štvorček, pretože v každom 

sa vyskytujú iné druhy chýb. Používame už nám 
známe stratégie. Opýtame sa žiakov, čo nám pomôže 
vypracovať túto stránku  – červené body, pomocné 
šípky, nedokončené geometrické tvary.

Aktivita 5. 3: Môžeme využiť aj aktivity z  pred‑
chádzajúcej strany 4. Osvedčilo sa nám práve pri tejto 
strane pracovať na precvičovaní porovnávania u  detí. 
Zo skupiny obrázkov vyberajú jeden, ktorý tam nepat‑
rí (obr. 19 a 20). Zo skupiny obrázkov vyberajú dva 
rovnaké. Vhodné sú rôzne druhy pexesa.

5 www. krokotak. com
6 Vinjarová. PL Dokresli domček, 2009
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Obr. 19: Vyber z riadku obrázok, ktorý tam nepatrí 
(FIE klub Podsadek, január 2016).

Obr. 20: Vyber z riadku obrázok, ktorý tam nepatrí 
(FIE klub Podsadek, január 2016).
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Strana 6

Aktivita 6. 1: Takisto, ako na predošlých pracovných 
stranách, sa objavuje pojem prekrývanie obrázkov. U‑
pevníme ho pomocou praktického cvičenia. Postupu‑
jeme ako v aktivite 3. 2. Z  farebných priesvitných fólií 
si vyrobíme dva trojuholníky. Znova s  nimi môžeme 
manipulovať: ukladať vedľa seba, na seba, otáčať ich, 
atď. Deti si majú uvedomiť, že aj pri pohybe stále os‑
távajú tými istými trojuholníkmi.

Aktivita 6. 2: Na veľký výkres si deti nakreslia dva 
rovnako veľké trojuholníky vyfarbia vodovými alebo 
prstovými farbami. Po vyschnutí ich obtiahnu čiernou 
fi xkou a vyznačia vrcholy (obr. 21).

Na tejto strane máme dva odlišné tvary. Dieťa kreslí 
prvé to, čo mu vyhovuje, my do toho nezasahujeme. 
Pri strane 7 inštrumentu Usporiadanie bodov začíname 
s  deťmi budovať stratégiu, postupnosť krokov 
a dôležitú tému pomôcky alebo nápovedy.

Aktivita 7. 1: Opýtame sa detí, koľko potrebujeme 
bodov, aby sme vytvorili štvorec a koľko bodov potre‑
bujeme pre trojuholník. Keď vyhľadáme štyri body pre 
štvorec, ostanú nám tri body pre trojuholník.

Aktivita 7. 2: Kreslenie na tabuľu. Výroba trojuhol‑
níka a  štvorca z  farebného výkresu. Ukladanie tvarov 
podľa vzoru.

Aktivita 7.  3:  Pýtame sa detí:  „Čo nám pomôže 
vyplniť túto stránku?“ Pri vyplnení nám pomôžu 
červené body. Môžeme hovoriť o pravidlách, kedy pla‑
tia, že je potrebné ich dodržiavať, že ak ich dodržiavame, 
uľahčuje nám to život.

Aktivita 7. 4: Na tejto strane sa venujeme pomôcke 
farbou. S  deťmi sa môžeme rozprávať: „Kedy v  živote 
nám pomáha farba?“ Deti by mali napríklad 
odpovedať, že poznajú semafor, ktorý má červenú, 

Obr. 21: Kreslenie trojuholníkov (FIE klub 
Podsadek, január 2016).
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zelenú a  oranžovú farbu. Ďalej rozvíjame odpoveď 
otázkami, čo znamenajú tie farby, ako nám pomáhajú. 
Môžeme spomenúť aj zebru na ceste, ktorá má biele 
čiary. Pýtame sa: „Na čo nám slúži zebra?“ Alebo: „Ak 
vyberáme ovocie, napr. čerešne, tak ktoré si vyberáte, 
červené alebo zelené?“ Rozdiel medzi pokazenými 
a čerstvými potravinami a iné príklady.

Aktivita 7. 5: Domček z  geometrických tvarov. 
Z  farebného papiera vystrihneme štvorec, trojuholník 
a  nalepíme na výkres. Okná, dvere a  komín môžeme 
dokresliť alebo takisto vystrihnúť a nalepiť, podľa scho‑
pností skupiny detí. Dokreslíme aj slniečko, obláčiky, 
prípadne kvety a trávu (obr. 22).

Obr. 22: Domček z geometrických tvarov (FIE klub Veľká Ida, február 2016).



146

Aktivita 8. 1: Pred začiatkom samostatnej práce 
môžeme znovu deťom ukázať štvorec a  trojuholník 
z  farebných priesvitných fólií a môžu si skúšať, ako sa 
tieto dva geometrické tvary môžu prekrývať.

Aktivita 8. 2: Porovnávanie obrázkov. Ak máme 
možnosť, môžeme kúpiť rôzne didaktické hry na po‑
rovnávanie, alebo pexeso. Ak sa rozhodneme pre 
pexeso, je treba vyhľadať také, kde sa dvojice od seba 
odlišujú iba malými detailmi. Ak takúto možnosť 
nemáme, môžeme obrázky vyrobiť sami, napr. 
z pečiatok a dokresliť k nim iba malý detail, ktorým sa 
budú obrázky od seba odlišovať, napr. mačka na jed‑
nom obrázku bude mať jednu nohu inej farby ako na 
druhom obrázku. Jablko bude mať stopku, na druhom 
obrázku bude bez stopky a  pod. Stále zdôrazňujeme 
a  poukazujeme na to, aké je dôležité porovnávať so 
vzorom, ak nechceme urobiť chybu.

Aktivita 8. 3: Počítačové hry. Deťom dáme k  dis‑
pozícii tablety alebo notebooky a  môžu hrať hru za‑
meranú na porovnávanie, napr. pečenie koláčikov, pri 
ktorej je potrebné porovnávať viac kritérií – farbu, tvar 
súčasne. Práca s  tabletom alebo notebookom je pre 
deti nielen veľmi atraktívna, ale aj užitočná. Deti získajú 
základné zručnosti na prácu s týmito zariadeniami (obr. 
23).

Strana 8

Obr. 23: Hra na tablete (FIE klub Veľká Ida, apríl 2015).
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Obr. 24: Dokresľovanie chýbajúcich častí (FIE klub 
Veľká Ida, január 2016).

Obr. 25: Spájanie bodov (FIE klub Podsadek, máj 
2016).

Strana 9 inštrumentu Usporiadanie bodov je strana 
s chybami, kde sa nachádzajú štyri druhy chýb.

Aktivita 9. 1: Dieťa dokresľuje chýbajúce časti – na 
domček komín, okná, dvere; na slniečko lúče; na sne‑
huliaka nos, gombíky, hrniec; na tvár oči, ústa, nos a po‑
dobne. Kreativite sa medze nekladú (obr. 24).

Aktivita 9. 2: Pred prácou so stranou rozoberieme 
s  deťmi každý jeden štvorček. Určíme si stratégie, čo 
budeme robiť prvé, čo nám pri riešení môže pomôcť 
okrem farby, napr. začaté geometrické tvary, na‑
kreslené geometrické tvary a  podobne. Po vypraco‑
vaní strany deti pomenujú a  napíšu chyby, ktoré ob‑
javili v jednotlivých štvorčekoch (obr. 25).

Aktivita 9. 3: Znova si s deťmi môžeme pripomenúť 
pojem kódovanie a rozprávať o chybách v živote, či je 
ich možné napraviť. Napríklad rozprávať sa o  povola‑
niach, kde je chyba neprípustná, či o rôznych životných 
situáciách.

Strana 9
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Strana 10 je strana s chybami, kde sa zároveň objavujú 
tri geometrické tvary, dva štvorce a jeden trojuholník.

Aktivita 10. 1: S deťmi rozoberieme každý štvorček. 
Vysvetlíme si, čo budeme hľadať. Porozprávame sa 
o  tom, aké stratégie poznáme, a  čo nám pomôže 
vypracovať túto stranu, napr. začaté geometrické tvary, 
farba, atď. Použijeme pomocný papierik s dĺžkou strany 
štvorca a  dlhej strany trojuholníka. Naučíme deti sys‑
tematicky porovnávať dva vedľa seba ležiace obrázky 
v rámiku, tzv. páry.

Aktivita 10. 2: Po vypracovaní strany musia deti 
pomenovať druhy chýb v  každom štvorčeku jednot‑
livo. Znovu sa s  deťmi môžeme rozprávať o  chybách, 
nadväzovať na tému chyba v  práci, hľadanie chýb 
v slovách, v príkladoch, atď.

Aktivita 10. 3: Veselé rukavičky: pracovný list zame‑
raný na pozornosť a  porovnávanie. Úlohou dieťaťa je 
správne dokresliť polovicu rukavice (obr. 26).

Aktivita 10. 4: Na tabuľu napíšeme rad písmen, 
v ktorých je ukryté meno dieťaťa. Dieťa vyškrtáva pís‑
mená navyše pokiaľ nezostane len meno (obr. 27).

Obr. 26: Pracovný list Veselé rukavičky (FIE klub 
Veľká Ida, február 2016).

Obr. 27: Vyškrtávanie písmen (FIE klub Rankovce, 
január 2016).
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Strana 11

Na strane 11 inštrumentu Usporiadanie bodov sa 
nachádzajú vzorové obrázky dvoch štvorcov, jeden 
malý a jeden veľký a malého trojuholníka.

Aktivita 11. 1: Pri tejto strane využívame už vy‑
robené geometrické tvary, ukladáme ich v  rôznych 
polohách. Môžeme z  farebnej fólie vyrobiť menší 
štvorec, označiť vrcholy tak, ako v aktivite 3. 2 a skúšať 
s deťmi rôzne postavenia a prekrývania troch rôznych 
tvarov a rôznych veľkostí (obr. 28 a 29).

Aktivita 11. 2: Pred prácou so stranou rozoberieme 
každý štvorček. Určíme si stratégie, ako budeme 
postupovať, čo nám pomôže pri vypracovaní týchto 
úloh. V  niektorých štvorčekoch nám pomôže farba. 
Dohodneme sa na postupe, ktorý deťom najviac vyho‑
vuje, napr. najskôr hľadáme veľký štvorec, potom malý 
štvorec a nakoniec trojuholník.

Obr. 29: Skladanie geometrických tvarov (FIE klub 
Podsadek, február 2016).

Obr. 28: Lepenie obrázkov z geometrických tvarov 
(FIE klub Rankovce, marec 2016).
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Aktivita 12. 1: Máme k dispozícii tri vzorové obráz‑
ky – dva štvorce rovnakej veľkosti a jeden trojuholník. 
Porovnávame dva štvorčeky v prvom riadku. Pýtame sa 
detí, aký je rozdiel medzi prvým a druhým štvorčekom. 
Deti by mali nájsť chybu, kde namiesto jedného štvorca 
je nakreslený obdĺžnik, ktorý je už označený písmenom 
O. Rozoberieme si každý štvorček. Dohodneme si po‑
stup práce – čo budeme robiť ako prvé a čo následne. 
Porozprávame sa o  rôznych stratégiách, ktoré nám 
môžu pri práci pomôcť. Znova nám môže pomôcť farba 
a začatý geometrický tvar.

Aktivita 12. 2: Tu sa nám osvedčila hra, pri ktorej si 
deti písali na chrbát jednotlivé písmená – kódy, ktoré 
sme potrebovali zopakovať na vypĺňanie strany. Môžu 
si kresliť aj geometrické tvary, či iné jednoduchšie 
obrázky (obr. 30).

Aktivita 12. 3: Nový pojem obdĺžnik si osvojujeme 
rovnako ako predchádzajúce tvary, slovne okomen‑
tujeme tvar, akým spôsobom ho môžeme nakresliť, 
vyhľadávame ho v priestore, ak vonku prší, zaleje nám 
chodník čo urobíme? Zmeníme stratégiu  – zmeníme 
smer cesty obídeme mláku. Obdĺžnik modelujeme 

z  plastelíny, lepíme s  pásikov papiera, skladáme zo 
stavebnice, z farbičiek.

Aktivita 12. 4: Po vypracovaní strany deti označia 
každú chybu, ktorú našli v  jednotlivých štvorčekoch. 
Znovu sa môžeme porozprávať o  chybách. „Ako 
môžeme opraviť chyby? Dajú všetky chyby napraviť? 
Ako môže chyba zmeniť život človeka?“

Obr. 30: Chrbátikova pošta (FIE klub Veľká Ida, 
november 2015).
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Aktivita 13. 1: Určíme si s  deťmi stratégiu, akou 
budeme postupovať pri práci s  touto stranou. Rozo‑
berieme si každý štvorček a cez otázky sa rozprávame 
o  tom, čo nám pomôže vypracovať túto stranu. Deti 
upozorníme, že máme k dispozícii dva rovnoramenné 
pravouhlé trojuholníky.

Aktivita 13. 2: Aby deti ľahšie vypracovali stranu, 
môžu použiť papierový pásik, na ktorom označia 
vzdialenosť medzi bodmi v  trojuholníku alebo 
v  štvorci. Papierový pásik s  naznačenými bodmi, je 
pre deti pomôcka pri prenášaní a meraní vzdialenosti 
medzi bodmi trojuholníka alebo štvorca. Aplikujeme 
podobnú metódu so vzdialenosťou ako v  aktivite 10. 
1, pri ktorej deti systematicky porovnávajú dva vedľa 
seba ležiace obrázky v rámiku, tzv. páry.

Aktivita 13. 3: Otázkami pomáhame deťom využiť 
predošlé skúseností, aby si uvedomili, že s  jednot‑
livé tvary už dobre poznajú. Zameriavame sa na zra‑
kový prenos: „Čo nám najprv vystúpi na obrázku? Je to 
štvorec, preto začíname spájaním bodov štvorca. Čo 
sa nám ďalej jednoducho hľadá? Pozri si trojuholníky. 
Čo je ľahké nájsť pri trojuholníkoch? Dlhé strany. Môže 
nám pomôcť skúsenosť s pravým uhlom?“ Opäť pracu‑

jeme s  papierovými tvarmi, ukladáme ich do rôznych 
polôh, s magnetkami na tabuli, ktoré spájajú čiarami.

Aktivita 13. 4: Dieťa skladá štvorec z dvoch trojuhol‑
níkov, pričom si buduje predstavivosť a musí premýšľať 
nad stratégiou. Dieťa skladá veľký trojuholník z  troch 
menších trojuholníkov (obr. 31 a 32).

Aktivita 13. 5: Obliekanie bábiky. Potrebujeme bábi‑
ku a  oblečenie rôznej veľkosti a  na rôzne príležitosti. 
Dieťa pomocou vizuálneho prenosu vyberie oblečenie 
správnej veľkosti, aby bábike nebolo príliš malé, 
prípadne príliš veľké. Ak túto úlohu dieťa zvládne, 
pridáme ďalšiu inštrukciu, aby oblieklo bábiku napr. 
na spoločenskú udalosť, do daždivého počasia, na 
sánkovačku a pod.

Obr. 31 a 32: Skladanie štvorcov (FIE klub 
Podsadek, marec 2016).



152

2. NADVIAZANIE PARTNERSTIEVStrana 14

Strana 14 inštrumentu Usporiadanie bodov pomáha 
deťom rozvinúť strategické plánovanie a osvojiť si kon‑
cept postupnosti krokov. Deti si začnú uvedomovať, 
že ak niečo robia, musia si rozmyslieť postup a spôsob, 
ako to budú robiť. Tiež si postupne začnú uvedomovať, 
že je dôležité premýšľať vopred ako budú postupovať 
a čo sa stane, ak zvolia práve takéto kroky.

Aktivita 14. 1: Môžeme z  kociek rôznych staveb‑
níc vyrobiť deťom tvary ako na inštrumente. Dáme im 
kocky a  necháme ich stavať tvary podľa nášho vzoru 
(obr. 33). Ak sa im to podarí urobiť správne, začneme sa 
o tom rozprávať. „Ako ste to urobili? Čo bolo najťažšie? 
Čo ste urobili najskôr? Museli ste sa často pozerať na 
vzor? Pomohlo vám to?“ Ak sa im to nepodarí, tiež sa 
o  tom s  deťmi rozprávame.  „Prečo sa to nepodarilo? 
Kde sa stala chyba? Čo si urobil nesprávne? Dala by 
sa chyba odstrániť? Bolo by možné postupovať inak?“ 
Ak budú hovoriť o  tom, prečo sa im to nepodarilo, 
môžeme sa opýtať, či by to teraz, keď sme sa o tom po‑
rozprávali, vedeli už urobiť správne. Dáme im priestor 
nech to skúsia.

Aktivita 14. 2: So staršími deťmi môžeme hrať hru  
„Veža – Jenga“. Rozprávame veľa o tom, prečo veža na 

začiatku spadla už po niekoľkých ťahoch. Prečo sa im 
neskôr podarilo urobiť viac úspešných ťahov? Robili 
niečo inak, ako na začiatku? Ak áno, čo im pomohlo 
byť úspešnejšími? Deti samé budú hovoriť o  tom, že 
už mali nejaké skúsenosti a že viac rozmýšľali. Skúšali 
predvídať, čo by sa asi mohlo stať, ak potiahnu kocku.

Aktivita 14. 3: Pred prácou s inštrumentom môžeme 
nové tvary nakresliť na tabuľu. Nepoznáme ich meno, 
názov, tak si ich môžeme označiť, napr. A a B. Rozprá‑
vame sa s deťmi o tom, na čo sa to podobá, čo im to 
pripomína, z  čoho sa to skladá. Tvar, ktorý sa skladá 
z  obdĺžnika a  štvorca, môžeme pomenovať „víťazné 
schodíky“ alebo „otočené písmeno P“. Druhý tvar 
môžeme pomenovať „stan“ alebo „otočené písmeno V“.

Aktivita 14. 4: Znova si musíme rozobrať každý jed‑
notlivý štvorček a zistiť z akých geometrických tvarov 
sa skladá každý obrázok. Pri prvom obrázku zistíme, 
že sa v ňom nachádzajú „víťazné schodíky“ – obdĺžnik 
a  štvorec, v  ktorom chýba jedna strana. Spočítame, 
koľko bodov potrebujeme na nakreslenie tohto tvaru 
(8 bodov). Potom rozoberáme druhý obrázok  – tro‑
juholníky, ktoré majú pravý uhol a sú spojené čiarami. 
Spočítame, koľko bodov potrebujeme na nakresle‑
nie tohto tvaru (6 bodov). Najprv si určíme stratégiu, 
čo nám môže pomôcť pri práci. V  každom štvorčeku 
sú tvary už začaté. Určíme si postupnosť v  každom 
štvorčeku jednotlivo.

Obr. 33: Stavanie tvarov inštrumentu (FIE klub Veľká 
Ida, november 2015).
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Aktivita 15. 1: Na tejto strane sa objavujú tri rôzne 
tvary, z ktorých jeden je zložený. Na začiatku pomen‑
ujeme zložený tvar. Pripomína to „písmeno P“ alebo 
„kreslo“. Máme tu aj jeden trojuholník a  obdĺžnik. 
Určíme si stratégie, ako vyhľadať tvar pripomínajúci 
„písmeno P“. Tvar sa skladá z jedného veľkého štvorca 
a  jedného malého štvorca alebo dvoch obdĺžnikov 
a  jedného malého štvorca. Spočítame, koľko bodov 
potrebujeme na nakreslenie tohto tvaru (6 bodov). 
Rozoberieme každý štvorček a  určíme, čo urobíme 
ako prvé v každom štvorčeku. V každom štvorčeku sa 
nachádzajú začaté tvary. Po detailnej analýze všetkých 
štvorčekov, deti môžu pristúpiť k práci s inštrumentom.

Aktivita 15. 2: Pre lepšie pochopenie situácie si vy‑
bodkujeme vzor z aktuálnej strany na papier. Pokúsime 
sa bodky spojiť. Následne si vymodelujeme jednotlivé 
tvary z plastelíny.

Aktivita 15. 3: Nakoľko sa na stránke prvýkrát 
nachádza nesúmerný tvar, na upevnenie tohto nového 
pojmu môžeme využiť penové kocky, ktoré majú 
v strede puzzle obrázok. Spájame jednotlivé časti puz‑
zle a vysvetľujeme deťom ako jednotlivé časti do seba 
zapadajú, aj napriek tomu, že ich tvary sú nesúmerné 
(obr. 34 a 35).

Dbáme na to, aby deti pracovný list neotáčali. Ak sa 
o  to pokúšajú, povzbudzujeme ich, nech pouvažujú, 
určite to potom budú vedieť urobiť a nech neotáčajú 
pracovný list.

Obr. 34: Penové kocky (FIE klub Podsadek, január 
2016).

Obr. 35: Puzzle (FIE klub Veľká Ida, október 2015).
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2. 2. 3. Čo sa žiaci naučili pri práci 
s inštrumentom Usporiadanie bodov?7

•	 upokojiť sa a  stlmiť impulzivitu (v  reči i  konaní  – 
zdôvodňovať, prečo je výhodné zamyslieť sa a  až 
potom odpovedať, konať)

•	 systematicky vyhľadávať informácie na splnenie 
zadania

•	 rozšíriť si slovnú zásobu (hlavne o pojmy týkajúce sa 
inštrumentu)

•	 zlepšiť vizuálne vnímanie, jeho presnosť a pamäť

•	 pochopiť konštantnosť javov (keď tvar rotuje, mení 
sa iba jeho pozícia, zostáva však rovnakým)

•	 plánovať stratégie ako jednotlivé tvary vyhľadávať

•	 schopnosť kontrolovať svoju prácu (podľa vzoru 
vnímať veľkosť a tvar) a následne sa vyhýbať chybám

•	 snažiť sa pracovať presne a precízne, so zmyslom pre 
detail (inak obrazec nie je rovnaký ako vzor)

•	 pohybovať sa a pracovať v riadku a v stĺpci

•	 upevniť systém očných pohybov  – zľava doprava 
a zhora dole, ako dobrý základ pre čítanie

•	 vymyslieť rôzne alternatívne stratégie, ak prvá „ne‑
funguje“ (hľadať inú cestu, iný recept)

•	 vymýšľať predstavu o nepravidelnom geometrickom 
tvare – čo to pripomína a nájsť zvláštnosť, špecifikum, 
podľa ktorého je možné niečo vyhľadávať

•	 učiť sa pracovať s chybou

AHA MOMENT – KRISTÍNKA

Na hodine v školskom klube sme si zah‑
rali hru „Poviem ti mami”. Jej cieľom je podporiť 
u  detí epizodické pochopenie reality, rozvíjať 
slovnú zásobu a  logické zdôvodňovanie. Zatiaľ čo 
Kristínka hľadala kartičky, ktoré k sebe patria, malý 
Mirko, Kristínkin kamarát, ju sledoval z  diaľky od 
stola. Mirko hru už dobre ovládal. Vždy, keď urobila 
Kristínka chybu, upozornil ju, že to nemá správne. 
Poprosil som ho, aby jej neradil a nechal Kristínku, 
nech popremýšľa a príde na riešenie sama. Keď už 
mala kartičky zoradené podľa udalostí, potrebova‑
la ich ešte zoradiť v časovej následnosti. Aj v tomto 
prípade urobila chybu. Najprv dala obrázok, na 
ktorom sa chlapec umýva, potom ten, na ktorom je 
špinavý a následne ten, kde sa utiera. Mirko chcel 
Kristínke ukázať, ako to má byť správne zoradené, 
ale videl môj prst na ústach, a tak sa len nespokoj‑
ne vrtel na stoličke. Nakoniec to už nevydržal 
a  opýtal sa ma, či jej môže pomôcť. Privolil som. 
Jeho spôsob pomoci ma zaskočil. Nevravel jej čo 
má zle ani neopravil Kristínke chyby za ňu, ale ako‑
by vytušil, čo je cieľom našich aktivít – sám sa jej 
začal pýtať, aby mu odpovedala, prečo to tak uspo‑
riadala. Tým aktivizoval jej myslenie. Kládol jej jed‑
noduché otázky, pri ktorých sa Kristínka zamýšľala, 
ako postupuje v rôznych situáciách. A vtedy prišiel 
ten významný aha moment. Kristínka si uvedomi‑
la časovú postupnosť na kartičkách a  opravila to 
do správneho poradia. Všetci sme sa tešili s  ňou. 
Kristínka, že to „sama” spravila správne, Mirko sa 
tešil, že jej pomohol a  mohol mi ukázať, že tomu 
rozumie. A  ja som mal veľkú radosť z Mirka, že sa 
z neho stal malý „FIE lektor”. (FIE klub Rankovce, de‑
cember 2015)

7 Hevériová, In Mačáková et al., Učme sa učiť sa…, 2015, s. 48
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8 ETP, poznámky D. Pustulkovej, účastníčky školenia FIE Basic, novem‑
ber 2015

9 Hevériová, In Mačáková et al., Učme sa učiť sa…, 2015, s. 56

2. 3. INŠTRUMENT URČI EMÓCIU

Podciele inštrumentu

1. Obsah:

•	 Obohatenie repertoáru uvedomovaných si 
emočných prejavov a  premostenie od uve‑
domovania si ku konkrétnej behaviorálnej 
skúsenosti.

•	 Obohatenie obsahu skúseností detí, kultúrny 
transfer.

•	 Spôsob interakcie, ktorý by zvýšil záujem detí 
a ich zapojenie sa.

•	 Rozvoj schopnosti vedieť zo skúseností 
porozumieť rôznym situačným prvkom.

2. Regulácia správania: „Najprv myslieť, až potom 
konať.“

3. Vytváranie procesu socializácie pomocou rôznych 
situácií, ktoré majú potenciál katalyzovať, navodiť 
a akcelerovať prispôsobenie sa a rozšírenie spektra 
reakcií.

4. Vyvolávanie rôznych reakcií na situácie, ktoré ob‑
sahujú násilie alebo potenciálne nepriateľskú, 
agresívnu reakciu.

Čo rozvíja tento inštrument?9

Na obrázkoch inštrumentu má dieťa prostredníctvom 
systematického pozorovania a  kognitívnych procesov 
určiť emóciu v tvárach ľudí rôzneho veku, pohlavia a et‑
nického pôvodu. Následne sú zobrazené rôzne situácie, 
znázorňujúce rôzne stupne emocionálneho prežívania, 
ktoré je potrebné identifikovať s prvou identifikovanou 
emóciou.

Pre prácu s  inštrumentom je nevyhnutné, aby dieťa 
malo vybudovanú a zvnútornenú slovnú zásobu týka‑
júcu sa emócií. Pretože sme s týmto inštrumentom pra‑
covali po vyššie uvedených inštrumentoch, mohli sme 
sa oprieť o už vybudovanú slovnú zásobu, schopnosť 
pracovať na malej, ohraničenej ploche a  podľa in‑
štrukcie.

Hlavným cieľom inštrumentu8 je pre‑
myslenie si emócií, porozumenie ich 
adekvátnosti v  rôznych sociálnych 
situáciách.
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Aké sú nevyhnutné predpoklady na strane 
dieťaťa?

Inštrument vyžaduje vybudovanú slovnú zásobu 
a  všetky ostatné zručnosti, ktoré sme potrebovali 
pri predchádzajúcich inštrumentoch (pracovať na 
strane, systematicky vyhľadávať detaily, popisovať 
ich, rozmýšľať a až potom odpovedať). Prináša však aj 
nové skutočnosti  – kognitívne rozpoznávanie emócií 
a vyžaduje schopnosť abstrakcie pri prenášaní emócií. 
Každá emócia je zobrazovaná istou osobou a  je 
dôležité, aby dieťa bolo vedené k všímaniu si všetkých 
detailov tváre, ktoré reprezentujú jednotlivú emóciu. Je 
dôležité zdôrazňovať, ako vyzerajú oči, čelo, ústa, nos, 
ruky pri jednotlivých emóciách. Cieľom je, aby si dieťa 

teoreticky napozeralo variácie tváre a  vedelo správne 
identifikovať: „Takto vyzerá nahnevaný človek  – má 
zúžené oči, zaťaté zuby, pripravenú ruku k úderu.“ Teo‑
retickým spôsobom pripravíme dieťa na „čítanie a iden‑
tifikovanie emócie na druhom človeku“ – pochopenie 
emocionálneho stavu človeka podľa mimiky. Je potreb‑
né tieto emócie priraďovať a  premosťovať k  reálnym 
situáciám z ich života.

Popis jednotlivých obrázkov môže byť ťažký a je dobré 
jednotlivé situácie čo najviac priblížiť a sprostredkovať. 
Vysoký stupeň abstrakcie si vyžaduje schopnosť preno‑
su emócie z obrázka na seba, keďže mnoho situácií je 
pre deti nových a zatiaľ sa v podobnej situácii neocitli.

Inštrument je náročný na slovnú zásobu a aj na spros‑
tredkovanie jednotlivých situácií, preto je nutné 

Obr. 36: Tanec párov plný pozitívnych emócií (Predškolská príprava KC Podsadek, január 2016).
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2. 3. 1. Predprípravné cvičenia 
k inštrumentu Urči emóciu

Aktivita: Ako sa cítiš?

Po príchode do klubu je vhodné opýtať sa detí, ako 
sa cítia, čo cez deň zažili a ako sa pri tom cítili. Učia sa 
tak slovami opísať svoje pocity a  emócie. Keď potom 
začneme pracovať s  inštrumentom, bude to pre nich 
ľahšie (obr. 37).

Aktivita: Usmievačik

Požiadame deti, aby nakreslili usmievačika, ktorý 
znázorňuje ako sa cítia. Môžu ho ukázať ostatným a deti 
nech skúsia podľa ukázaného usmievačika povedať, 
ako sa ich kamarát cíti.

Rozdáme deťom pracovný list, na ktorom budú 
vyfarbovať rôzne druhy usmievačikov. Deti sa naučia 
priradiť výraz usmievačika k určitej emócii (obr. 38 a 39).

Následne lektor navedie situáciu, napr.:  „Nakreslite 
usmievačika, ako vám je, keď vás mamka bozkáva, 
hladká a stíska, ako vám je, keď vás zbije alebo na vás 
kričí, keď sa na vás hnevá, ako vám je, keď vám niečo 

pekné kúpi a pod.“ Deti si môžu navzájom usmievači‑
kov porovnávať. Niekto bude smutný, keď bude na 
neho mamka kričať, niekto ale môže byť nazlostený. 
Môžeme s deťmi o tom hovoriť, že v rovnakej situácii sa 
môže každý cítiť inak.

Obr. 37: Popisovanie pocitov (FIE klub Veľká Ida, 
apríl 2016).

Obr. 38: Druhy usmievačikov (FIE klub Podsadek, 
apríl 2016).

Obr. 39: Usmievačikovia na tabuli (FIE klub 
Podsadek, apríl 2016).
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Aktivita: Pantomíma

Deti si zahrajú pantomímu. Lektor môže deťom 
pošepkať alebo im dá vytiahnuť papierik s  emóciou, 
ktorú majú zahrať napr. si smutný, si prekvapený, máš 
strach, bojíš sa a pod. Nehovoríme im, že sú to emócie,  
na to príde až v inštrumente. Hra im pomôže v tom, aby 
si uvedomili svoje pocity, ktoré už zažili a poznajú.

Aktivita: Zrkadlo

Lektor dá deťom zrkadlo, pri ktorom si nacvičujú jed‑
notlivé emócie. Keď sú deti presvedčené, že vedia 
emócie správne znázorniť, ukážu ich svojim kamará‑
tom. Deti hádajú, akú emóciu ich kamarát znázorňuje.

Aktivita: Tvár je zrkadlom emócií

Obdobnou aktivitou je vyplňovanie pracovných listov, 
kde deti dokresľujú výraz tváre podľa inštrukcií učiteľa 
(obr. 40 A a 40 B), prípadne si nakreslia obrázok samo‑
statne (obr. 41), dolepujú jednotlivé časti tváre (obr. 42). 
Môžu tiež využiť magnetickú tvár s  časťami, kde deti 
doplňujú tvár podľa určenej emócie na tabuľu (obr. 43).

Pri tomto inštrumente si môžu deti precvičovať aj gra‑
fomotorické zručnosti. Požiadame ich, aby si povystri‑
hovali kúsky farebného papiera, ktoré kolážovou tech‑
nikou zlepia do emócie (obr. 44).

Obr. 40 A: Pracovný list tvár.  
Obr. 40 B: Pracovný list tvár – vyplnený (zdroj: 

vlastná tvorba lektorky).

Obr. 41: Nakresli smutnú tvár (FIE klub Rankovce, 
apríl 2016).

Obr. 42: Lepenie časti tváre (FIE klub Rankovce, 
apríl 2016).

Obr. 43: Dopĺňanie časti tváre na magnetickej 
tabuli (FIE klub Podsadek, máj 2016).
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Aktivita: Emócie v rôznych situáciách

Detí sa môžeme opýtať, ako sa cítili, keď napr. vyhrali 
nejakú súťaž, keď boli na výlete, keď mali diskotéku, keď 
boli na vychádzke a niečo pekné našli, keď spadli a roz‑
bili si koleno, keď sa porezali, zlomili si ruku, keď boli 
v nemocnici, keď ich bolel zub. Pomôže im to neskôr, 
keď budú pracovať s inštrumentom. Zistia, že niektoré 
situácie, ktoré sú zobrazené v inštrumente, aj oni sami 
už zažili. Začnú si to uvedomovať a budú vedieť emócie 
lepšie slovne opísať a porovnávať. Ak deti nemajú chuť 
rozprávať svoje pocity môžu ich nakresliť (obr. 45).

Aktivita: Hra s kockou

Potrebujeme kocku, na steny ktorej nalepíme na‑
kreslené tváre šiestich emócií (radosť, smútok, 
prekvapenie, hnev, strach, odpor). Deti sedia v  kruhu 
na podložkách a hádžu kockou. Po každom hode dieťa 
pomenuje emóciu, ktorú hodil na kocke a znázorní ju. 
Emóciu sa snaží vyjadriť mimikou alebo aj pohybom 
celého tela. 10

Aktivita: Hra s kartičkami

Cieľom hry je rozlišovanie emócií pomenovaním 
a  napodobňovaním výrazu tváre človeka. Kartičky 
emócií vyrobíme tak, že z  časopisov vystrihneme 
obrázky ľudí, na ktorých je vidieť nejakú emóciu. Na‑
lepíme ich na kartičky z  tvrdého papiera. Dieťa si vy‑
tiahne jednu kartičku a pantomimicky znázorní emóciu 
z kartičky. Ostatné deti hádajú, o akú emóciu išlo.

Aktivita: Hra na kocúra a myši

Cieľom hry je ovládať svoje emócie zámerným nereago‑
vaním na podnety. Jedno dieťa (kocúr) sedí na zemi na 
podložke a  tvári sa veľmi vážne a  odmerane. Ostatné 
deti (myši) sa k nemu blížia po štyroch a pištia, smejú 
sa, robia grimasy a snažia sa kocúra rozosmiať. Nesmú 
pri tom používať slová. Keď sa im to podarí, kocúrom sa 
stáva iné dieťa.

9 Miňová, Fabíková. Rozvíjajúci program…, 2008

Obr. 45: Autoportrét (FIE klub Veľká Ida, máj 2016).

Obr. 44: Tváričky formou koláže (FIE klub Veľká Ida, 
máj 2016).
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Aktivita: Hra na sochy

Cieľom je vedome, dodržiavaním pravidiel hry ovládať 
svoje telo i  prejav emócií. Deti chvíľu napodobňujú 
konkrétnu činnosť (napr. umývanie riadu, jedenie, tan‑
covanie…). Lektor v  pravidelných intervaloch zvolá: 
„Všetci skamenejú!“ deti sa v  tom momente prestanú 
pohybovať, znehybnejú ako sochy, pokiaľ lektor nepo‑
vie: „Všetci ožijú!“ A  opäť sa všetci pohybujú. Kto sa 
v polohe sôch pohne, či rozosmeje (čiže neudrží svoje 
emócie na uzde), vypadáva z hry (obr. 46).

Aktivita: Nechcem sa chváliť, ale…

Cieľom je slovne vyjadriť pozitívne hodnotenie o vlast‑
nom výkone. Deti sedia v  kruhu a  postupne hovoria 
pozitívnu informáciu o sebe s použitím formulky: „Ne‑
chcem sa chváliť, ale…“ Napríklad: „Nechcem sa chváliť, 
ale veľmi pekne kreslím; sám poskladám puzzle; pekne 
spievam a pod.“ Hru začína lektor.

Aktivita: Hra v kruhu

Cieľom je rozvoj vnímania a empatie. Deti sedia v kruhu. 
(obr. 47). Jedno dieťa si pozorne obzrie všetky ostatné 
a odíde za dvere. Dve alebo tri deti si vymenia miesta 
a ten, kto je za dverami, musí uhádnuť, ktoré deti nese‑
dia na svojom mieste. 11

Aktivita: Ruka na papieri

Na hárok papiera si každý v skupine napíše svoje meno. 
Pod meno si každý obkreslí svoju ruku. Hárok papiera si 
deti podávajú medzi sebou a každému naň napíšu niečo 
pekné, niečo pozitívne. Za niečo poďakujú, pochvália 
ho. Povedia mu, čo by mu možno nepovedali do očí. 
Píšu iba pozitívne postrehy, cieľom je adresáta potešiť. 
Nemusia sa podpisovať. Po uplynutí času sa každému 
vráti jeho hárok papiera a prečíta si ho. Následne rozo‑
beráme ako sa cítili, či bolo ťažké niekoho pochváliť, 
ako sa cítili, keď si prečítali svoj hárok papiera. V každom 
z nás je niečo pozitívne. Je dôležité sústrediť sa na po‑
zitívnu stránku ľudí. Pozitívne ohodnotiť druhého. Má 
to veľký vplyv aj na rozvoj sebavedomia a  zlepšenie 
vzťahov medzi ľuďmi. Za domácu úlohu môžu vyskúšať 
pochváliť doma členov rodiny a  sledovať ich reakcie. 
U  mladších detí, ktoré ešte nevedia písať, vlastnosti 
zapisuje lektor, deti ich len vyslovia.

11 Kiselová. Edukačné aktivity…, 2015

Obr. 47: Hra v kruhu (FIE klub Veľká Ida, máj 2016).Obr. 46: Hra na sochy (FIE klub Veľká Ida, máj 2016).
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Aktivita: Prídavné meno

Deti sedia v  kruhu, prvý povie svoje meno tak, že na 
začiatok pridá prídavné meno, ktoré sa začína na 
rovnaké písmeno ako jeho krstné meno, napr. pekná 
Petra, šikovný Šimon, fantastický Frederik a pod. Sused 
zopakuje meno predchádzajúceho a pridá svoje, ďalší 
zopakuje dve mená a  pridá svoje. Takto to pokračuje 
až po posledného hráča. Deti upozorníme na to, aby 
sa navzájom počúvali, často majú problém práve 
vypočuť si toho druhého. Ak má niekto problém so 
zapamätaním mien, musíme mu pomôcť, aby nedošlo 
k  zosmiešňovaniu. Cieľom je precvičiť si mená členov 
skupiny aj s ich vlastnosťami.

Aktivita: Ako sa cíti?

Deťom ukážeme nejaký predmet. Ich úlohou je opísať, 
ako sa asi cíti, napr. pokrčený papier v  koši, prázdny 
pohár, váza s kvetmi, misa s pudingom, zlomený kvet, 
zmoknutý kabát, potrhaná fotografia. Deti svoje pocity 
napíšu ku každej veci na papier. Žiaci majú vymyslieť 

príbeh o  nejakej veci. Cieľom je rozvíjať empatiu opi‑
som pocitov z  konkrétnych predmetov. Pokiaľ dieťa 
nevie písať, dáme mu priestor na prípravu a  potom 
o pocitoch rozpráva (obr. 48).

Obmena: Na tabuľu napíšeme zoznam vecí: zubná 
kefka, telefón, počítač, televízor, topánka, kabát, 
chladnička, pes, školská lavica (alebo použijeme obráz‑
ky vecí). Úlohou detí je vybrať si jednu z  týchto vecí 
a napísať čo tá vec o ňom povie, ako s ňou zaobchádza, 
ako sa o ňu stará (obr. 49). Deti pred skupinou prečítajú, 
čo napísali. Cieľom je uvedomiť si pocity voči sebe po‑
mocou projekcie. Deti, ktoré sa cítia nedoceňované, 
často premietajú hlbšie sebaoceňovanie do predme‑
tov.

Aktivita: Čarovné okuliare

V skupine si vyrobíme „čarovné“ okuliare. Sú to okuliare 
šťastia, kto si ich nasadí, všetko vidí pozitívne, kladne, 
„šťastnými očami.“  Deti sedia v  kruhu a  každý si 
postupne nasadí okuliare, povie ostatným ako sa cíti, 
prečo je šťastný, ako prežil šťastný deň, ako prežije 

Obr. 48: Ako sa cíti (FIE klub Veľká Ida, máj 2016). Obr. 49: Ako sa cíti 2 (FIE klub Veľká Ida, máj 2016).
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svoj šťastný deň, čo urobí, ako sa bude cítiť, s  kým 
strávi svoj šťastný deň. Obmenou môžu byť „okuliare 
hnevu“, „okuliare strachu“ a  pod. Na záver sa s  deťmi 
porozprávame o  ich pocitoch z  nosenia jednotlivých 
typov okuliarov, aké dni prežívajú najčastejšie, ako 
ovplyvňujú emócie náš každodenný život, aký deň 
prežívajú práve teraz, čo najčastejšie ovplyvňuje ich 
emócie, ktorí ľudia majú najväčší vplyv na emócie, napr. 
rodičia, kamaráti, ktoré situácie im prinášajú radosť, 
ktoré smútok. Cieľom je vedieť vyjadriť a  prejaviť cit 
a uvedomiť si vplyv emócií na naše správanie.

Aktivita: Stoličkový kruh

Deti sedia v  kruhu na stoličkách. Lektor má po svojej 
pravej ruke voľné miesto. Hovorí: „Po mojej pravej ruke 
je voľné miesto a príde si sem sadnúť…, lebo…“ Lek‑
tor vyjadrí na adresu dieťaťa pochvalu, uznanie. Dieťa, 
ktorému sa uvoľnila stolička po pravej ruke pozve 
k sebe ďalšieho zo skupiny. Mali by sa vystriedať všetci.

Obmenou môže byť, že si k  sebe niekoho pozveme 
a  položíme mu otázku, napr. „Koľko máš súrodencov, 
akú hudbu počúvaš rád a  pod. “ Cieľom je schopnosť 
prijať uznanie a pochvalu od iných.

Aktivita: Kópie

Deti rozdelíme do dvoch skupín. Skupiny sa postavia 
oproti sebe. Prvá skupina detí robí plynulé, ale pomalé 
pohyby. Druhá skupina sa snaží jej pohyby zrkadlovo 
kopírovať (obr. 50). Cieľom je, aby sa dvojica pohy‑
bovala synchronicky. Ide o  napodobňovanie pohy‑
bov tela, ale aj mimiky tváre, vyjadrovanie gest, citov. 
Určíme si spoločný čas asi 5 minút. Potom sa skupiny 
vymenia. Cieľom je pomocou neverbálnej komunikácie 
posilňovať vnímavosť voči druhým a citlivosť k ich vnú‑
tornému prežívaniu a  rozvíjať empatiu medzi členmi 
skupiny.

Aktivita: Hra s obručou

Každé dieťa stojí v obruči – to je jeho domček. Začne 
hrať hudba a  deti chodia alebo behajú mimo obručí, 
keď hudba prestane hrať, musia si nájsť domček. V pr‑
vom kole necháme všetky domčeky, ale v druhom kole 
dáme o  jednu obruč menej, deťom to zdôvodníme 
tým, že prišlo zemetrasenie a  jeden domček zbúralo. 
Deti sa zachraňujú, volajú kamarátov k sebe a pýtajú sa 
či môžu bývať u niekoho iného. Rozvíjajú si vzájomnú 
komunikáciu. 12

12 Hricová. Aktivity na rozvoj emocionálnej inteligencie, 2014

Obr. 50: Kópie (FIE klub Veľká Ida, jún 2016).
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2. 3. 2. Cvičenia k vybraným stranám inštrumentu Urči emócie

V  tomto inštrumente sa deti budú postupne 
zoznamovať s  emóciami  – prekvapenie, hnev, zne‑
chutenie, šťastie, smútok, strach, bolesť.

Rôzne príklady emócii si môžeme pripraviť vyhľadaním 
v  časopisoch alebo fotiek z  akcií, ktoré sme prežili 
s  deťmi. Každá emócia má zároveň viacero pome‑
novaní, takže sa deti učia používať rôzne slová na po‑
písanie jednotlivých situácií. V  inštrumente sa pracuje 
s množstvom otázok k jednotlivým obrázkom. Vedieme 
deti, aby odpovedali rozvitou vetou – rozširujú si slovnú 
zásobu.

Pred prácou so stranou si najprv rozoberieme titulnú 
stranu, pri ktorej prejdeme každý štvorček osobitne. 
Čo je na ňom znázornené, čo v  deťoch vyvoláva atď. 
Po opise všetkých jednotlivých obrázkov, ukážeme 
deťom, že pod obrázkami sú pomenované emócie. Tie‑
to emócie si môžeme vytlačiť alebo napísať na tabuľu, 
aby ich mali deti stále pred sebou a vedeli určiť emóciu, 
ktorú budeme rozoberať na jednotlivých stranách (obr. 
51).

Ako pomôcku môžeme napríklad použiť tabuľku  – 
pod sebou vypísané emócie  – postupne ich môžeme 
dopisovať. Tabuľu takisto môžeme využívať počas 
práce s celým inštrumentom.

Na strane sa nachádza päť obrázkov. Hore je fotka, 
ktorá znázorňuje emóciu. Pracujeme so stranou tak, že 
najprv zakryjeme spodné štyri obrázky a  rozprávame 

Obr. 51: Zoznam emócií (FIE klub Podsadek, máj 
2016).
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sa len o fotke, na ktorej sú ľudské tváre rôzneho pohla‑
via, rasy a veku (obr. 52). Pýtame sa:  „Ako vyzerá? Čo vi‑
díte?“ Tvár začíname popisovať postupne zhora nadol. 
„Aké má čelo? Aké má oči? Ako vyzerá nos a ústa toho 
človeka?“ Skúsime aj s deťmi napodobniť túto emóciu. 
Rozoberieme s deťmi, či už niekedy videli niekoho tak‑
to sa tváriť, prečo sa takto tváril, z akého dôvodu, že či 
zažili niekedy situáciu, pri ktorej sa takto tvárili oni sami 
alebo niekto iný.

Deti určia, ktorú emóciu znázorňuje obrázok. Ná‑
zov emócie napíše na čiaru pri obrázku. Potom ot‑
voria zakryté štyri obrázky. Postupne sa rozprávame 
o každom obrázku. Pýtame sa: „Čo je na obrázku? Prečo 
je dievča prekvapené? Možno dievča videlo slona na 
kvete? Možno zasadila zemiak a  vyrástol kvet?“ Na 
rozprúdenie diskusie sa nevyhýbame ani jednodu‑
chým, či zábavným otázkam.

Dole na strane je kľúč, ktorý obsahuje štyri farby. Každú 
farbu môžeme priraďovať k  jednotlivým obrázkom. 
Vyfarbujeme malé štvorčeky podľa daného kľúča (obr. 
53).

Červená farba – na konkrétnom obrázku je emócia v tej 
istej sile ako na fotke.

Žltá farba – primeraná emócia, ktorá môže byť väčšia 
alebo menšia ako na fotke.

Zelená farba  – vyvoláva primeranú emóciu, je tá istá 
emócia, ale z obrázku ju nevidíme.

Modrá farba – Nevýznamné, o danú emóciu, ktorú ro‑
zoberáme nejde.

Po tom, ako deti vyfarbia štvorčeky podľa svojho názo‑
ru, musia zdôvodniť, prečo danú farbu priradili k obráz‑
ku. Vyfarbené štvorčeky sa nemusia zhodovať, ide o to, 
ako to vníma dieťa.

Obr. 53: Farebný kľúč k inštrumentu Urči emóciu 
(FIE klub Podsadek, apríl 2016).

Obr. 52: Práce s inštrumentom Urči emóciu (FIE 
klub Podsadek, máj 2016).
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Obr. 54: Prekvapenie (FIE klub Podsadek, apríl 2016). Obr. 55: Radosť (FIE klub Rankovce, apríl 2016).

2. 3. 3. Čo sa žiaci naučili pri práci 
s inštrumentom Urči emóciu?13

•	 rozšíriť si slovnú zásobu (najmä o pojmy týkajúce sa 
inštrumentu)

•	 vyhľadávať a všímať si detaily

•	 kognitívne rozpoznávať jednotlivé emócie

•	 schopnosti abstrakcie v  rámci prenosu emócie do 
jednotlivých príbehov

•	 sociálne zručnosti

13 Hevériová, In Mačáková et al., Učme sa učiť sa…, 2015, s. 56

AHA MOMENT – LEONARD

Leo je chlapec, ktorý sa nikdy do ničoho 
nezapája a  väčšinu času trávi v  úzadí. Nechce sa 
hrať dokonca ani vtedy, keď ho volajú medzi seba 
jeho kamaráti. Odchádzam z  hodiny veľmi ne‑
spokojný až frustrovaný, že ani dnes som ho ne‑
dokázal zaujať a  vtiahnuť medzi ostatné deti do 
kolektívu. Nasledujúci deň som sa ale stretol s Leo‑
vou mamkou. Dozvedel som sa, že Leo sa neustále 
chváli, čo všetko sa na hodine naučil a dokonca sa 
doma hráva na pána učiteľa a vo veľkom vyučuje. 
Doma učí rodinu písať, počítať a ukazuje im všetky 
aktivity, ktoré sme zažili v školskom klube. (FIE klub 
Rankovce, november 2015)
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14 ETP, poznámky D. Pustulkovej, účastníčky školenia FIE Basic, no‑
vember 2015

15 Hevériová, In Mačáková et al., Učme sa učiť sa…, 2015, s. 60

2. 4. INŠTRUMENT ZAMERANIE POZORNOSTI NA TRI ZDROJE UČENIA

Podciele inštrumentu

1. Sústredené správanie, využitie abstraktných pod‑
netov, na ktoré je nutné nahliadať rôznymi spôsob‑
mi, ale následne je potrebné ich integrovať.

2. Systematické skúmanie pomocou taktilnej a  mo‑
torickej modality.

3. Vytváranie konceptov za pomoci slovného spros‑
tredkovania založeného na nazhromaždení a  vs‑
trebaní taktilne nazbieraných informácií.

Čo rozvíja tento inštrument?15

Inštrument zoznamuje dieťa s  dotykovou (taktilnou) 
modalitou, ktorá vedie k  zlepšeniu a  podpore grafic‑
kej modality a v závere k rozpoznaniu predmetov cez 
zrakový vnem. Dieťa systematicky skúma vlastnosti 
tvarov cez taktilné podnety (tvary sú predkladané 
od jednoduchých po zložité a od konkrétnych po ab‑
straktné), popisuje ich vlastnosti a  v  poslednej fáze 
vyhľadáva tvary na papieri (obr. 56). Tento inštrument 
vedie k  zlepšovaniu pozornosti, znižuje percepčnú 
impulzivitu a  vedie k  precíznemu skúmaniu ponú‑

kaných predmetov. Poskytuje akoby novú cestu 
spoznávania a rozpoznávania. Táto činnosť je pre deti 
tajomná a zábavná. Pomáha (vďaka vynechaniu zraku) 
rozpoznať charakteristické znaky, formy a  tvary iným 
ako bežným spôsobom. Používanie inej modality 
umožní presné a  precízne pomenovanie, identifiko‑
vanie problému, ktorý má byť vyriešený, rozvíja vizuál‑
ny a motorický obraz (je potrebná schopnosť vytvoriť 
si na základe motorického vnemu abstraktnú pred‑
stavu a tú následne konfrontovať s vizuálnym vzorom). 
Inštrument rozvíja myšlienkové operácie ako porovná‑
vanie, analýza a dedukcia.

Na prácu s  týmto inštrumentom je nevyhnutné, aby 
dieťa malo schopnosť upokojiť sa, skoncentrovať na 
danú úlohu a  vedieť pracovať so zatvorenými očami 
alebo bez zrakového vnemu. Potrebné je, aby malo 
vybudovanú slovnú zásobu a jednotlivé koncepty pre 
popis taktilných vnemov a schopnosť vytvárať si na ich 
základe mentálnu predstavu.

Obr. 56: Inštrument Zameranie pozornosti na tri 
zdroje učenia.

Hlavným cieľom inštrumentu14 je regu‑
lácia správania pomocou integrácie 
niekoľkých modalít zhromažďovania 
informácií a myslenia v reprezentáciách. 

Cieľom je tiež integrácia rôznych informácií cez 
niekoľko fáz vystavenia dieťaťa objektu, s  dôra‑
zom kladeným na presnosť. Každá fáza zdôrazňuje 
jednu z modalít, ktoré sú usporiadané tak, aby sa 
navzájom podporovali pri vytváraní mentálneho 
procesu.
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Aké sú nevyhnutné predpoklady na strane 
dieťaťa?

Inštrument je predkladaný po práci s  viacerými 
inštrumentmi, a  preto dieťa už vie sústredene a  v  ti‑
chosti pracovať. Je odbúraná potreba pracovať rýchlo 
a povrchne a aj potreba byť prvý. Impulzivita v konaní 
a v reči je už zvládnutá. Dieťa nemá potrebu obísť pra‑
vidlá a  vyriešiť úlohu nepriamo. Je dôležité budovať 
slovnú zásobu a  schopnosť opisovať predmety, ich 
vlastnosti, možnosti využitia. Rozvojom slovnej zásoby 
dokáže dieťa veci, predmety opisovať a  následne si 
vytvárať ich mentálne reprezentácie. Takto sa u dieťaťa 
buduje abstraktné myslenie. Tento proces funguje aj 
spätne – pedagóg popisuje predmet, zviera alebo ovo‑
cie a dieťa podľa jednotlivých charakteristík identifikuje 
objekt. Z toho vyplýva, že je potrebné sprostredkovať 
cez knihy, reálne predmety či filmy veľa základných 
skúseností, ktoré chýbajú v  prirodzenom domácom 
prostredí dieťaťa. Potom môžeme pristúpiť k  identi‑
fikácii predmetov hmatom, zakresľovaním alebo po‑
rovnávaním predstavy s knižnou a reálnou predstavou.

Aktivita: Čo som našiel pod dekou?

Keď dieťa zatvorí oči, odpojí vizuálny kanál, musí viac 
počúvať a  cítiť hmatom. Rozvíja sluchový a  hmatový 
kanál. Je potrebné, aby si deti vyskúšali poznávať po‑
mocou hmatu najprv známe predmety, s  ktorými sa 
stretávajú denne. Na začiatku môžeme deťom predme‑
ty ukázať, potom ich skryť pod deku, napr. zošit, mo‑
bil, pero, gumu, papuču, kocku a pod. Postupne každé 
dieťa vloží ruku pod deku, chytí jeden predmet a pokú‑
si sa ho pomenovať. Keď ho pomenuje, požiadame 
ho, aby vysvetlilo, podľa čoho zistilo o aký predmet sa 
jedná. Pri práci sa rozvíja analytické myslenie. Až po  

vysvetlení môže predmet vytiahnuť spod deky a uká‑
zať spolužiakom. Potom sa môžeme s deťmi rozprávať 
o tom, či už sa niekedy pokúšali spoznať predmet po‑
mocou hmatu alebo to bolo po prvý raz. Následne sa 
môžeme rozprávať, ako sa pri tom cítili, keď „nemali 
oči“, či to bolo ťažké, na čo sa sústredili. Po predmetoch 
si môžu so zaviazanými očami vyskúšať pomocou hma‑
tu spoznať spolužiaka, kamaráta, môžu porozprávať, čo 
bolo ťažšie, spoznať predmet alebo človeka, či postu‑
povali rovnako alebo inak.

Obmena: Neskôr si môžeme vyskúšať to isté, ale 
nehovoriť, iba písať a  kresliť na papier. Dieťa so za‑ 
viazanými očami vyberie spod deky predmet, odovzdá 
ho lektorovi, aby ho schoval a na papier napíše alebo 
nakreslí, čo si myslí, že vytiahol. V začiatkoch môžeme 
dať veľmi rozdielne predmety, neskôr dáme podobné 
predmety, napr. hrach, šošovica, fazuľa, cestoviny, 
drevené kocky, plastové kocky, zošit a knihu približne 
rovnakej hrúbky a pod.

Aktivita: Mačka vo vreci

Môžeme čítať s deťmi rôzne známe rozprávky. Do pa‑
pierových vreciek dáme rôzne predmety, z  ktorých je 
jeden typický pre danú rozprávku, napr. orechy, hrach, 
šošovica, kukurica pre Popolušku, v  ostatných vrec‑ 
kách môžu byť napr. rôzne guľôčky, fazuľa, ryža, ze‑
miaky a pod. Deti postupne vložia ruku do vreciek bez 
toho, aby sa mohli pozrieť a hľadajú správny predmet 
k rozprávke. Pomenovávajú, čo si myslia, že je vo vreci 
č. 1, 2, atď. Lektor zapisuje tieto návrhy na papier alebo 
tabuľu. Keď sa všetky deti vystriedajú, otvoríme vrecia 
podľa čísel, zapíšeme správnu odpoveď a porovnáme, 
kto našiel správny predmet a  či správne pomenoval 
ďalšie predmety.

Aktivita: Hmatové pexeso

Vytvoríme dvojice obrázkov a  deti hľadajú hmatom  
pár. Deti pomaly prstom prechádzajú po obrázkoch, 
uvedomujú si oblúky, čiary, hroty – špice.

2. 4. 1. Predprípravné cvičenia 
k inštrumentu Zameranie pozornosti 
na tri zdroje učenia
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Aktivita: Hmatové puzzle

Na tvrdší papier si prilepíme jednoduché obrázky 
(huba, dom, strom, auto, štvorec, trojuholník, srdce, 
obdĺžnik, hruška, jablko, slnko, mesiac, kríž, kvet) vy‑
strihnuté z filcu. Po zaschnutí obrázky prestrihneme na 
polovicu. Deti zaviazanými očami, podľa hmatu hľadajú 
a spájajú správne dvojice (obr. 57).

Aktivita: Trénujeme pršteky

Môžeme využiť kocku na vkladanie tvarov, prípadne 
Montessori pomôcku tvary.

Aktivita: Hmatové vnímanie

Sedíme v  kruhu so zatvorenými očami. Podávame si 
4 – 5 predmetov z rôznych materiálov. Každé dieťa ich 
ohmatáva tak dlho, ako potrebuje. Predmet potom 
podá ďalej. Nehovorí o  ňom, kým neohmatajú pred‑
mety všetci. Lektor predmety schová, deti otvoria oči 
a  rozprávajú o  pocitoch, ktoré v  nich vyvolal dotyk 
s predmetmi, ktoré im potom lektor ukáže.

Aktivita: Kombinácia vnímania

Deti sedia so zatvorenými očami v  kruhu. Každému 
dieťaťu dáme iný predmet do ruky. Deti otvoria oči, 

nepozrú sa na predmet v  ruke, iba ho ohmatajú, čo 
to môže byť. Ak predmet spoznali, neprezradia to, ale 
slovne ho popíšu. Ak deti predmet uhádnu, položia 
ho do stredu a  hra pokračuje. Môžeme vybrať formu, 
že po jednom sa vystriedajú všetky deti. Po takýchto 
cvičeniach môžeme začať pracovať s  inštrumentom  – 
na začiatku vyberáme deťom tvary, kde sú rovné čiary, 
potom kruh, predelený, ktorému chýba časť.

Aktivita: Krabica

Do obyčajnej krabice vyrobíme dva bočné otvory pre 
ruky, predná časť bude otvorená pre vkladanie predme‑
tov a pozorovanie, ako s tým tvarom v krabici pracuje 
daný žiak. Keď žiak predmet ohmatá, zistí jeho veľkosť 
a tvar, môže daný predmet, napr. štvorec, nakresliť na 
výkres ceruzou. Následne vezme štvorec z  krabice, 
ktorý ohmatával a priloží ho na svoj nakreslený štvorec 
na výkrese, obkreslí farebnou ceruzou. Dieťa môže 
porovnať skutočný tvar a  veľkosť štvorca s  jeho na‑
kresleným odhadom (obr. 58).

Obr. 57: Hmatové puzzle (FIE klub Veľká Ida, máj 
2016).

Obr. 58: Krabica (FIE klub Podsadek, február 2015).
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Aktivita: Hra na slepú babu

Vyberieme dobrovoľníka, ktorý bude stáť v  strede 
kruhu so zaviazanými očami. Deti spievajú pesničku 
a  točia sa v  kruhu okolo neho. Keď lektor povie stop, 
deti zastanú. Dobrovoľník v kruhu ohmatá dieťa, ktoré 
ostalo stáť priamo pred ním a  na základe hmatu sa 
snaží uhádnuť, o ktorého z jeho kamarátov ide.

Aktivita: Podávanie rúk

Aktivita je vhodná, ak pracujeme so skupinou detí. Jed‑
nému z nich zaviažeme oči a ostatní zo skupiny mu po 
jednom budú podávať ruky. Úlohou „slepého“ dieťaťa 
je na základe podania ruky uhádnuť, koho zo skupiny 
chytilo.

Aktivita: Chôdza so zaviazanými očami

Dieťa si najprv vyskúša trasu prejsť s otvorenými očami, 
pozorne si ju prezrie (napr. pomedzi stoličky), potom sa 
mu oči zaviažu a trasu sa pokúsi prejsť znova, len za po‑
moci hmatu (obr. 59).

Aktivita: Skladanie papiera

Dieťa so zaviazanými očami skúša poskladať papier 
na základe inštrukcií lektora (napr. harmoniku, čiapku) 
(obr. 60).

Aktivita: Vychádzka do okolia

Deti vytvoria dvojice, pričom jeden z dvojice bude mať 
zaviazané oči. Dieťa ktoré vidí, vedie nevidiaceho. Nevi‑
diace dieťa opisuje svoje pocity, čo počuje, cíti atď. Po 
určitom čase si úlohy vymenia.

Aktivita: Písanie na chrbát

Písmená, číslice, geometrické tvary, jednoduché obráz‑
ky (túto techniku možno využiť aj pri Usporiadaní bo‑
dov). Dieťa so zatvorenými očami píše číslo, písmeno, 
ktoré mu druhé dieťa nakreslilo na chrbát.

Aktivita: Kreslenie na základe vypočutej 
rozprávky

Dieťa si vypočuje rozprávku, po vypočutí nakreslí niečo, 
čo ho na rozprávke zaujalo, pobavilo, zarmútilo (môže 
to byť postava z  rozprávky, hrad, príroda, výber ne‑
cháme na dieťati). Je dôležité si rozprávku ešte pred 
kreslením podrobnejšie rozobrať a prerozprávať dej.

Aktivita: Poznávanie rôznych materiálov

Dieťa so zaviazanými očami ohmatáva rôzne materiály 
(drevo, plast, kov, koža, guma) a určuje druh.

Obr. 59: Chôdza (FIE klub Veľká Ida,  
apríl 2016).

Obr. 60: Skladanie papiera (FIE klub Veľká Ida, apríl 
2016).
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Aktivita: Poznávanie zvukov

Dieťa rozlišuje rôzne zvuky zvierat, hudobných nástro‑
jov, zvuky dopravných prostriedkov, trhanie papiera, 
štrngot kľúčov.

Aktivita: Lokalizácia zvukov v priestore

Dieťa so zavretými očami určuje, odkiaľ prichádza zvuk.

Aktivita: Poznávanie piesne podľa melódie

Lektor začne spievať melódiu a  deti musia uhádnuť, 
o ktorú pieseň ide.

Aktivita: Poznávanie chutí

Dieťa so zaviazanými očami ochutnáva rôzne druhy 
ovocia, zeleniny, chute slovne opisuje a určuje druh.

Aktivita: Poznávanie vôní

Dieťa so zaviazanými očami ovoniava rôzne korenia 
(soľ, cukor, čierne korenie, škorica, červená paprika 
atď.) a určuje ich.

Aktivita: Zamenený predmet

Dieťaťu zaviažeme oči, dáme mu ohmatať dva predme‑
ty, potom jeden z predmetov zameníme za iný a dieťa 
na základe hmatu určuje, ktorý sme zamenili.

Odporúčanie: Inštrument Zameranie pozornosti na 
tri zdroje učenia sa nevypracováva ako samostatný 
inštrument, ale jednotlivé stránky vkladáme pomedzi 
iné inštrumenty tak, ako uznáme za vhodné. Dieťaťu 
tým nabúrame stereotyp a  zábavnou formou mu 
osviežime prácu s FIE metódou.

Na začiatku pracujeme s  tvarmi, kde sú rovné čiary  – 
štvorec, obdĺžnik, trojuholník. Neskôr deťom môžeme 
dať polkruh, hviezdu, šesťuholník, atď. Dieťa musí 
hmatom určiť, aký má tvar v ruke a popísať ho – koľko 
má strán, akej dĺžky sú strany, či sú väčšie alebo menšie. 
Po opísaní tvarov dáme deťom nakresliť tvar, ktorý mali 
v ruke, na papier a odhadnúť jeho veľkosť, t. j. nakresliť 
tvar rovnakej veľkosti. Deti porovnajú tvar, ktorý na‑
kreslili s  tvarom, ktorý držali v  ruke a  skúmali ho. 
Potom položia maketu na nakreslený tvar a obkreslia ju 
farbičkou. Deti by si po obkreslení makety mali všimnúť 
rozdiel medzi nakresleným a obkresleným tvarom.

•	 zlepšiť taktilné vnímanie

•	 popisovať predmety bez očného vnemu, vnímať 
dôležité a nepodstatné detaily

•	 vytvárať mentálnu predstavu na základe taktilného 
vnemu

•	 porovnávať mentálnu predstavu a reálny predmet

2. 4. 2. Práca s inštrumentom Zameranie 
pozornosti na tri zdroje učenia

2. 4. 3. Čo sa žiaci naučili pri práci 
s inštrumentom Zameranie pozornosti 
na tri zdroje učenia16

16 Hevériová, In Mačáková et al., Učme sa učiť sa…, 2015, s. 60
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3. PROGRAM KRÍŽOM–KRÁŽOM
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Program pre popoludňajšie kluby s  názvom Krížom‑
krážom vytvorila skúsená pedagogička Zuzana 
Revészová. Viac ako dvadsať rokov učí deti v  rôznych 
košických školách – v bežnej sídliskovej i v drahej sú‑
kromnej škole. Venuje sa deťom z majority, cudzincov 
i z marginalizovaných rómskych komunít. Tie posledné 
jej najviac prirástli k  srdcu. Vytvorila pre ne program, 
do ktorého vložila všetko zo svojej pedagogickej praxe, 
i skúsenosti a rady iných ľudí, ktorí pomáhajú zlepšovať 
kvalitu života obyvateľov segregovaných komunít na 
Slovensku.

Východiská Krížomkrážom klubov

Program KK klubov je kombináciou viacerých koncep‑
cií, preto považujeme za potrebné venovať jeho výcho‑
diskám viac priestoru. 

Program spája:

•	 programy vytvorené na vzdelávanie detí 
z odlišného sociokultúrneho prostredia (napríklad 
program Step by step)

•	 ďalšie programy, ktoré vznikli a overili sa na Slov‑
ensku v  rámci projektov zameraných na vzdelá‑
vanie rómskych žiakov po roku 1989 (Celodenný 
výchovný systém (CVS)1, projekt MRK2).

ÚVOD

Obr. 1: Takúto knihu sme si vyrobili (KK klub 
Podsadek, jún 2016).

1 Kolektív. Pedagogický model…, 2011
2 Projekt MRK…, 2016

3 Kolektív. Krok za krokom…, 2002

Medzinárodný program Step by step 
(Krok za krokom) vznikol v  Centre pre 
vývin dieťaťa v  USA ako jeden z  alter‑
natívnych smerov výchovy a  vzdelá‑

vania. Na Slovensku bol experimentálne overený 
v  15 základných školách v  rokoch 1996  – 1999. 
Orientuje sa na uplatnenie pedagogického princí‑
pu zameraného na rozvoj osobnosti dieťaťa a vy‑
tváranie podmienok účasti rodičov a  komunity 
v  edukačnom procese v  materských školách a  na  
1. stupni ZŠ, ako i na integráciu detí so špeciálnymi 
výchovno‑vzdelávacími potrebami. Realizuje sa 
v 26 krajinách, je zastrešený Medzinárodnou asociá‑
ciou Krok za krokom – ISSA.3 Práca v triede prebie‑
ha v niekoľkých účelovo vyčlenených priestoroch, 
tzv. centrách učenia (napríklad matematické cen‑
trum, centrum prírody), ktoré sú vybavené rôznym 
materiálom podľa zamerania. Z  prevádzkových 
dôvodov (činnosť klubov prebiehala v  triedach, 
kde bolo doobeda vyučovanie alebo iná činnosť) 
sme tento postup museli vynechať.
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Ďalej sme vychádzali:

•	 zo spomínanej analýzy vzdelávacieho prostre‑
dia KK klubov a Maslowovej pyramídy potrieb

•	 zo skúseností autorky programu KK klubov 
a  jej  viac ako dvadsaťročnej praxe vo vzdelávaní 
detí z marginalizovaných rómskych komunít

•	 z  osvedčených učebných materiálov vytvorených 
na Slovensku v  rámci projektov zameraných na 
inkluzívne vzdelávanie (napríklad z  projektu MRK 
4), na ktorých sa autorka programu KK klubov 
spolupodieľala

•	 z  ďalších osvedčených intervenčných programov 
(napr. intervenčné a  stimulačné programy auto‑
riek S. Stanovej5, I. Trochtovej6 a z príkladov dobrej 
praxe7)

•	 zo štúdia internetových zdrojov8, detských kníh, 
časopisov

•	 z návrhov detí, účastníkov KK, reflektujúc ich vzde‑
lávacie potreby, ktoré sa postupne vynárali počas 
školského roka

V  priebehu školského roka sa program ďalej „šil a  u‑
pravoval na mieru“ vzdelávacích potrieb detí v  KK 
kluboch, pričom sme vychádzali z pozorovaní a zistení 
počas supervízií, zo spätnej väzby od učiteľov a z troch 
spoločných stretnutí.

Celodenný výchovný systém (CVS) je 
alternatívny model vzdelávania róm‑
skych žiakov zo sociálne znevýhod‑
neného a málo podnetného prostredia. 

Na Slovensku sa prvý model CVS overoval už v 70. 
rokoch. Model aplikovaný na súčasné podmienky 
vychádza z typu tvorivo‑humanistickej výchovy M. 
Zelinu a  M. Zelinovej, pričom sa uplatňuje aj sys‑
tém DROMUS (systémový prístup ku vzdelávaniu 
Rómov autorov D. Valachovej a M. Zelinu.)9

4 Databáza učebných zdrojov…, 2016
5 Upravené podľa Stanová. Naučme sa spolu čítať, 2001, 1. a 2. časť.
6 Trochtová, Rozvojový program pre rómske deti…, 2002
7 Kolektív. Mají na to – Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ, 
2013

8 www. zborovna. sk; www. dobrenapady. sk; www. omalovanky. sk; 
www. neposednenoznice. sk
9 Kolektív. Pedagogický model školy s  celodenným výchovným pôso‑
bením, 2011

Na jednej zo supervízií učiteľka konštato‑
vala, že deti nevedia strihať krivé čiary. 
V škole majú len 1 hodinu pracovného vyučovania 
a  1 hodinu výtvarnej výchovy a  aj keď na iných 
hodi‑nách niečo strihajú, tak len rovno. Superví‑
zorka preto pripravila na vystrihovanie pre všetky 
kluby papierové obliekacie bábiky, aby si deti hra‑
vou formou strihanie „dokriva“ precvičili (obr. 2).

Obr. 2: Obliekacie bábiky (KK klub Podsadek, 
november 2015).
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Ak chceme popísať činnosť KK klubov, musíme 
vymenovať princípy, na ktorých boli postavené. Na 
rozdiel od FIE klubov, v  ktorých si každý z  učiteľov 
tvoril  plán a  doplnkové aktivity k  inštrumentom sám, 
pre KK kluby ich tvorila supervízorka. Stanovila osem 
princípov:

1. Prepojenosť piatich vzdelávacích oblastí

2. Obsah

3. Učebné zdroje

4. Stimulačný program

5. Dramatické projekty

6. Tvorba kníh

7. Rozvíjanie matematických schopností

8. Hry

3. 1. AKO FUNGOVALI KK KLUBY

Plán týždennej činnosti školského klubu Krížom-krážom od 16.05. – 20.05.2016

prílohy: 1. PL/RMGZ/18 (2 strany – skúste vytlačiť obojstranne
              2. PL/MAT/15
              3. Skladanie slov na interaktívnu tabuľu (3. a 4. časť).
              
Potreby:  farbičky, ceruzky, papierové taniere, lepidlá, farebné papiere, výkresy A3 (ak budete robiť aj obrusy pod
taniere)

      

Záujmovo  -vzdelávacia činnosť
/13:30 – 15:30/

PO

Aktivity v kruhu
(20 minút) V polovici činnosti 15 min. prestávka – „čajový rituál“ s hudbou.

Zápis aktivity do 
záznamového 
hárku/cieľ

Kalendár

1. PL/RMGZ/18 – (2 strany) – najprv si 1 – 2 ukážky 
nacvičíme na tabuli (hľadáme rovnaké poradie písmen ako 
v rámiku a zakrúžkujeme  -môžu slovo v rámiku vyfarbiť 
svetlou farbou a rovnakou zakrúžkovať). Na nácvik čítania 
je výborné aspoň niektoré  tvary nahlas čítať. 

Aktivita: Hľadanie 
rovnakého poradia 
písmen.
Cieľ: Sledovať 
písmená, nájsť 
rovnaké poradie.

UT
Kalendár 
Čokoláda

1. Zopakujeme si reťazovku alebo telefónnu ústredňu 
(ktoré majú radšej, cvičíme pamäťové počítanie)

2. PL/MAT/15 – poznajú deti Mimoňov? Ak nie, priblížme im,
že je to animovaný seriál, super by bolo pustiť im ukážku 
rozprávky z Youtube na ITabuli (ak je to niekedy možné). 
Mimoň počíta, až sa mu z hlavy parí a my mu pomôžeme.

Aktivita: PL 
s Mimoňmi.
Cieľ: Upevniť sčítanie
a odčítanie do 20.

ST
Kalendár 

JA – 5. časť. Moje zdravie  -zdravá strava (robili sme na školení).
Na papierový tanier vytvoríme z farebného papiera dobrý zdravý 
pokrm. Rozprávame sa o zdravom jedle (hlavne, aby si 
nekupovali energetické nápoje, priveľa sladkostí...). Musia tam 
mať aj zeleninu. Dajme im dostatok farebných papierov (môžu byť
aj väčšie zbytky) a nechajme tvoriť. Jedlo musia pomenovať, 
verbalizovať. Na veľký papier môžu nakresliť aj obrus, vystrihnúť 
si príbor a správne umiestniť. 

Aktivita: Zdravá 
strava na tanieri.
Cieľ: Vytvoriť zdravý 
pokrm z papiera, 
pomenovať jedlá, 
vymenovať nevodné 
potraviny.

ŠT
Kalendár
Čokoláda

Časová rezerva Aktivita: 
Cieľ: 

PI

Interaktívna tabuľa alebo tablet. Ak budete robiť 
s interaktívnou tabuľou, v prílohe posielam 3. a 4. časť skladania 
slov. Prosím do spätnej väzby uviesť, s akou technikou ste 
pracovali a ako sa vám darilo. 

Aktivita: Podľa druhu 
činnosti.
Cieľ: 

Čo by mali deti za týždeň od  16.05.-20.05. urobiť:
   1. PL/RMGZ/18 (obojstranný)
   2. PL/MAT/15
   3.  Zdravé jedlo  na papierovom tanieri,  porozprávať  sa o zdravom stravovaní,  pomenovať  zdravé/nezdravé
potraviny ....
   4. Pracovať s tabletom alebo ITabuľou

Výstupy - do portfólia každého žiaka: 
   1. PL/RMGZ/18 (obojstranný)
   2. PL/MAT/15
   3. Zdravé jedlo na papierovom tanieri
Prosím nezabúdajte na fotografie z aktivít. Ďakujeme.
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Tab. 1: Prehľad rozdielov medzi vzdelávacími oblasťami bežných školských klubov a KK klubov.

Výchovné oblasti bežného 
školského klubu detí  

na Slovensku

Edukačné oblasti klubu Krížom-
krážom + dohodnuté skratky

Symbol oblasti pre ľahšiu orien-
táciu v texte

1. Spoločensko – vedná oblasť 1. Rozvoj motorických a grafomo‑
torických zručností (RMGZ)

2. Pracovno – technická oblasť 2. Jazyk a komunikácia (JaK)

1. Telovýchovná, dopravná a zdra‑
votná oblasť 3. Matematické schopnosti (MAT)

2. Esteticko – výchovná oblasť 4. Sociálny a emocionálny rozvoj 
(SaER)

3. Prírodovedno – environmentálna 
oblasť

5. Rozvoj kognitívnych zručností 
(RKZ)

3. 1. 1. Prepojenosť piatich oblastí

Program KK klubov prechádzal „krížom‑krážom“ cez 
päť vzdelávacích oblastí. V  nasledujúcom prehľade 
uvádzame rozdiel medzi vzdelávacími oblasťami 
bežných školských klubov a KK klubov. Pre ľahšiu orien‑
táciu v texte sme jednotlivé oblasti označili symbolmi.

Našim zámerom bolo, aby všetky činnosti, ktoré sme 
v  KK kluboch s  deťmi realizovali, prispievali k  rozvoju 
každej z  piatich oblastí. Snažili sme sa, aby učiteľky 
každú situáciu v klube využili ako učebný zdroj.

3. 1. 2. Obsah KK klubov

Výber vhodného obsahu bol najdôležitejším prvkom 
v príprave KK klubov. V prvom roku KK klubov superví‑
zorka rozpracovala obsah do deviatich tém:

1. Mestečko Šarkanovo

2. Jeseň

3. Zimný dramatický projekt (Ako chlapec prekabátil 
medveďa)

4. Mikuláš

5. Vianoce

6. Zima

7. Jarný dramatický projekt (O troch prasiatkach)

8. Veľká noc

9. Projekt Človek – JA

V  KK kluboch sme vychádzali z  Metodiky tvorby 
učebných zdrojov, vytvorenej v  rámci národného 
projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov 
k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít.10

3. 1. 3. Učebné zdroje

10 Kolektív. Metodika tvorby učebných zdrojov, 2011
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3. 1. 3. 1. Bežné situácie ako učebný zdroj

Učiteľov v KK kluboch sme viedli, aby vyťažili maximum 
z bežných denných situácií. Vychádzali sme z teórie, že 
deti z odlišného sociokultúrneho prostredia potrebujú 
isté formy „premostení“ medzi tým, čo sa naučili, skúsi‑
li, prežívali a  ako komunikovali s  členmi svojej komu‑
nity a doma, a tým, čo sa majú naučiť, skúsiť, prežívať 
a  ako majú komunikovať s  členmi školskej komunity. 
Týmito premosteniami sú pedagogické situácie, ktoré 
navodzuje pedagóg preto, aby si deti osvojili obsah 
učiva. V  tejto skupine žiakov však ide zároveň aj o  o‑
svojenie „kódu“, pomocou ktorého môžu dané obsahy 
učiva „dekódovať“, teda prečítať a porozumieť im.11 Tým 
sa vlastne rozvíja už spomínaný jazykový kód (reg‑
ister) detí, teda slovná zásoba a  gramatická stránka 

jazyka. Dôležitý je správny jazykový vzor (učiteľ i asis‑ 
tent), využitie piesní, básničiek, hádaniek, rytmizácia 
a hlavne neustála verbalizácia (popisovanie) všetkého 
diania, aktivít i  procesov. Verbalizujú dospelí v  triede 
a  k  opisovaniu všetkého, čo sa v  triede odohráva, sú 
vedené aj  deti  – učiteľka ich neustále povzbudzuje 
k tomu, aby to, čo urobili, práve robia alebo čo idú robiť, 
slovne opísali.

Učebným zdrojom sa stávala napríklad prestávka. Bola 
príležitosťou na oddych a  príjemné spoločné pose‑ 
denie, často pri relaxačnej hudbe. Zároveň bola výbor‑
nou pedagogickou situáciou a učebným zdrojom. Deti 
sa návzájom učili správne stolovať (prestierať, rozdávať, 
nalievať, že k jedlu si vezmeme servítku, k čaju lyžičku…) 
a následne aj umývať a ukladať riad (obr. 3).

11 Kolektív. Metodika tvorby učebných zdrojov, 2011, s. 70

Ukážka verbalizácie pri  
stolovaní: 
 
„Poháre, lyžičky, podnosy. aký je ich spoločný 
názov?“

„Riad umývame prípravkom na umývanie riadu 
a  hubkou, utierame utierkou. Ako inak nazveme 
ten prípravok?(saponát) Ako sa volá ten prípravok? 
(JAR).“

„Ruky si umývame mydlom, utierame uterákom. 
Ako označíme mydlo, uterák jedným spoločným 
názvom?“

Touto formou verbalizácie viedli učiteľky deti 
k rozvíjaniu komunikačných schopností – rozšíreniu 
slovnej zásoby, používaniu správnej terminológie 
a  zovšeobecneniu názvov. Zároveň sa rozvíjali 
sociálne zručnosti (schopnosť spolupracovať, 
pomáhať si, podeliť sa a podobne).

Obr. 3: Prestávka (KK klub Podsadek, jún 2016).
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3. 1. 3. 2. Portfólio detských 
prác ako učebný zdroj

Každé dieťa si samostatne, v  zakladači formátu A4, 
viedlo svojím menom označené portfólio. Tak sa naučili 
pracovať s  kancelárskymi potrebami (euroobalmi, 
dierkovačom, spínacím strojčekom, mechanizmom 
v  zakladačoch a  podobne). Na konci školského roka 
si vedeli práce označiť vlastným menom a  dátumom, 
zoradiť a založiť do zakladača (obr. 4).

Vlastné portfóliá si deti rady prezerali. Porovnávali svo‑
je výkony od začiatku roka i medzi sebou navzájom. Na 
spoločných akciách ich prezentovali rodičom, či rôznym 
návštevám. Mať niečo vlastné je pre dieťa zo segrego‑
vanej komunity veľmi významné, pretože doma má 
veľmi málo svojich vecí. Listovanie v portfóliu, kde vide‑
li svoje výkony a pokroky, ich motivovalo k ďalšej práci. 
Schopnosť pracovať s  kancelárskymi potrebami, mať 
pekne a správne vypracované pracovné listy, vedieť si 
ich označiť a založiť, vyvoláva radosť z úspechu, pocit 
hrdosti a  zodpovednosti za svoje dielo. Deti získali 
návyky, aby si aj doma zakladali napríklad vysvedčenia. 
Učili sme ich, že aj v  budúcnosti si podobne môžu 
zakladať doklady, zmluvy, výpisy a podobne.

Na školskej úspešnosti žiakov sa okrem kognitívnych 
činiteľov podieľajú aj afektívne, psychomotorické as‑
pekty a najmä motivácia detí učiť sa. Výberom vhodných 
učebných zdrojov a využitím intervenčných metód sme 
sa snažili eliminovať faktory, negatívne ovplyvňujúce 
školskú úspešnosť detí z  KK klubov. Úspech 
či neúspech žiakov v  systéme formálneho základ‑
ného vzdelávania býva spravidla určujúcim z hľadiska 
celoživotných šancí a  perspektív. Vytvorili sme preto 

O  všetkých činnostiach, ktoré deti vy‑
konávali, museli neustále rozprávať. Od 
počiatočného: „Toto vezmem, tu dám diery?“ sme 
sa dopracovali k vetám:

„Kde máme dierkovač?“

„Nedal si správne dierky, tie mali byť v strede vľavo!“

„Dátum sme mali napísať vpravo hore, ale dnes nie 
je 5. 6. ale 6. 5. !“ a „Toto je môj euroobal?“

To je dôkaz rozvíjania jazykového kódu detí v  KK 
kluboch.

Obr. 4: Portfóliá označené menom a odtlačkom vlastnej rúčky (KK klub Podsadek, jún 2016).
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súbor aktivít, zameraných na skvalitnenie kognitívnych 
funkcií, určujúcich úroveň elementárnych školských 
zručností žiakov.

Intervencie pozostávali z  rozmanitých aktivít a  pra‑
covných listov, ktorými sme rozvíjali vnímanie, 
predstavivosť, pamäť, grafomotoriku, logické myslenie, 
intelektové schopnosti a schopnosť sústrediť.

Ako sme už spomínali v  predchádzajúcich kapito‑
lách, našim zámerom bolo, aby sa jednotlivé aktivity  
programu prelínali a  prepájali všetkých päť vzdelá‑
vacích oblastí KK klubov. Pre lepšiu orientáciu v  texte 
pri popise aktivít uvádzame symboly vzdelávacej 
oblasti.

AHA MOMENT –  LIBOR

Bola decembrová streda, keď malý 
Libor poobede, ako vždy, tichučko vstúpil do klu‑
bu. Libor nie je zhovorčivý, len si sadne za lavicu, 
a  ak mu pani učiteľka dáva prácu, milo sa na ňu 
usmieva a nepovie ani slovko. Za pár mesiacov sme 
vôbec nepočuli Liborov hlas. Už sme sa obávali, 
že budeme tráviť spoločné chvíle v  tichosti. Táto 
streda však bola výnimočná. Pani učiteľka prinie‑
sla do triedy zaujímavý pracovný list. K  tomu na 
lavicu položila ďalší papier, na ktorom bolo krásne 
jesenné oblečenie. Pri pohľade na pracovný list sa 
Libor zrazu rozštebotal a  začal hovoriť názvy vecí 
na obrázku. Všetci sme ostali prekvapení, keď sme 
začuli jeho hlások v slovách „bundy, čapku, topánky, 
korčule, tričky, štefle, nohavice“. Celá hodina bola 
výnimočná, pretože Libor veľmi pekne vyplnil 
pracovný list, ale hlavne od tejto chvíle neprestal 
rozprávať. Nie je toho veľa, čo povie, ale v kolektíve 
už počuť jeho hlas. (KK klub Podsadek, január 2016)

12 www. zborovna. sk

Obr. 5 a 6: Pracovný list „Obliekanie na jeseň“12, 
pri ktorom sa Libor rozhovoril (KK klub Podsadek, 

deceber 2015).
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3. 1. 3. 3. Kalendár ako 
učebný zdroj13

Ako prvý uvádzame celoročný projekt Kalendár, ktorý 
je „prierezom“ všetkých edukačných oblastí KK klubov. 
Je ukážkou, ako je možné denne vo vzdelávaní detí 
prepájať všetky vzdelávacie oblasti a rozvíjať zručnosti. 
Kalendár (Príloha 1) sme praktizovali denne, vždy na 
začiatku stretnutia. V  týždennom pláne sme naň vy‑
hradili 15 – 30 minút (podľa potreby klubu).

Aktivita Kalendár prostredníctvom každodenného vy‑
tvárania vhodných, cielených pedagogických situácií 
rozvíja súčasne všetkých päť edukačných oblastí 
žiakov. Zároveň pomáha deťom lepšie sa orientovať 
v čase a v priestore. Deti z odlišného sociokultúrneho 
prostredia mávajú aj v staršom školskom veku problém 
s pojmami včera, dnes, zajtra, deň, týždeň, mesiac, rok 
i s orientáciou v priestore.

Denné upevňovanie pojmov, opakovanie a  neus‑
tále rozširovanie o  nové učivo dáva žiakom priestor 
rozmýšľať, komunikovať, zapamätať si pre ne abstra‑
ktné pojmy a orientovať sa v nich.

Naladenie a vtiahnutie

Aktuálny deň, dátum a  mesiac si deti v  kalendári 
označia symbolom. Okrem orientácie v  priestore 
a čase si môžu denne precvičovať aj matematické poj‑ 
my (rozvoj matematických schopností). Pre inšpiráciu 
uvádzame niekoľko príkladov:

Dnes je…ŠTVRTOK…(Aký deň bol včera? Aký 
bude zajtra?)

13 Lehoczká, Révészová. Stratégie pedagogickej asistencie v inkluzívnej 
škole, 2013

Postup: Situáciu pre prácu s  Kalendárom 
navodila učiteľka každý deň na začiatku 
klubu. Rozhovor, diskusia medzi učiteľkou a deťmi, 
či deťmi navzájom, boli východiskom pre témy 
a situácie, o ktorých sme v daný deň v klube dis‑
kutovali. Deti dostali priestor hovoriť o  svojich 
zážitkoch, vyjadrovať svoje pocity, myšlienky, ná‑
zory, viesť dialóg. Stretnutia prebiehali v uvoľnenej 
atmosfére s  dodržiavaním vopred dohodnutých 
pravidiel (neskákať do reči, vzájomne sa počúvať, 
právo nevyjadriť sa.).

Obr. 7: Práca s kalendárom (KK klub Rankovce, máj 
2016).
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Dnes má meniny 

Róbert. Jeho meno 
má 6 písmen, začína 
veľkým R, dlhé ó…

Obr. 8: Pracujeme s dátumom a menom (KK klub Podsadek, jún 2016).

Dnešný dátum…26. 1. 2016… (V ktorom ročnom období 
je mesiac január?)

Meniny má _ _ _ _ _ _ (T A M A R A)

Deti hádajú písmená, uhádnuté vpisujú do štvorčekov 
veľkými tlačenými písmenami, kým neuhádnu celé 
meno. Keď nepoznajú všetky písmená, vpisujú tie, 
ktoré poznajú – môžeme ísť úplne od začiatku pozná‑
vania písmen (rozvíjanie jazyka a komunikácie, grafo‑
motorika).

Gramatické variácie (vyberáme v súlade s preberaným 
učivom):

Koľko písmen má meno Tamara? Koľko slabík? Ktoré 
písmeno je prvé, posledné?

Aké iné slová môžeme vytvoriť z písmen mena Tamara? 
(RAMA, TAM, TMA, MARA…)

i rómske – ARA (pozor).
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Matematické variácie na dnešný dátum:  
2 + 6 = 6  – 1 = … (príklady v  súlade s  prebe‑
raným učivom – orientácia v číselnom rade, pojmy prvý, 
posledný, pred, za, vpravo, vľavo, sčítanie, odčítanie…
(matematické schopnosti)

Ďalšie úlohy:

•	 napísať dnešný dátum, dátum svojho narodenia

•	 zoradiť dátumy narodenia žiakov podľa ročných 
období

•	 zahrať si hru na „Revízora“ (cestujeme v autobuse, 
príde kontrola a pýta sa na dátum narodenia vrá‑
tane priradenia k ročnému obdobiu)

•	 zistiť dátumy narodenia členov rodiny, 
porovnať, kto našiel najstaršieho člena, kto 
najmladšieho.

Reflexia

Po každej pedagogickej situácii učiteľky vytvárali 
deťom priestor na reflexiu a spätnú väzbu. Kládli otáz‑
ky typu: Čo nové som si naučil/a, dozvedel/a? Ako si sa 
cítil/a? Komu som pomohol/a? Aký to má význam? Čo 
môžeš naučiť napríklad mladších súrodencov?

Stimulačný program má za cieľ optimálne naštartovať 
a rozvinúť schopnosti a zručnosti, dôležité pre úspešné 
napredovanie detí v  učení. Hry a  činnosti sú zame‑
rané na rozvíjanie všetkých psychických schopností 
dôležitých pre učenie: na grafomotoriku, orientáciu, 
zrakové a  sluchové vnímanie, symbolické funkcie, 
pamäť, pozornosť a záujem o učenie.

3. 1. 4. 1. Rozvíjanie hrubej motoriky

Aktivity na rozvíjanie hrubej motoriky boli pod‑
mienené priestorom a  materiálnym vybavením jed‑
notlivých klubov. Podstatná časť aktivít prebiehala 
pod vedením asistentov medzi obedom a edukačnou 
činnosťou.  Ak bolo dobré počasie, hrali sa na dvore 
(naháňačky, preliezačky, šmýkačky, loptové hry, 
švihadlá, obruče, kolobežky, v zime sánkovanie a pod.).

Hry s obručami využívali na rozvíjanie hrubej motoriky 
aj v miestnosti, napríklad:

•	 Točenie

•	 Domčeky (vždy o jednu obruč menej, kto nemá –
vypadne)

•	 Tunel (podliezanie obručí v rade za sebou, posled‑
ný beží s obručou dopredu)

•	 Koníky (predný v kruhu je koník, za ním sa kruhu 
drží kočiš)

•	 Ostrovy (prebehnúť po nich ako po kameňoch cez 
vodu, nestúpiť vedľa)

•	 Na babu (na chyteného navliecť obruč a chytá on)

•	 Prevliekanie (držia sa za ruky)

•	 Kimove hry (v  obruči rozložiť pár predmetov, 
prikryť šatkou, zapamätať si; niečo zmeniť – všimli 
si?)

•	 Bosí chodiť po obruči dookola bokom a iné

Obr. 9: Detail kalendára v KK kluboch.

3. 1. 4. Stimulačný program
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Aj pri týchto aktivitách deti neustále komunikovali, ver‑
balizovali svoju činnosť, pomáhali si, spolupracovali, 
museli dodržiavať pravidlá. 

3. 1. 4. 2. Rozvíjanie jemnej  
motoriky a grafomotoriky

Po dennom projekte Kalendár nasledovali rozcvičky 
na rozvoj jemnej motoriky a grafomotoriky a na spolu‑
prácu ľavej a pravej hemisféry:

•	 Kreslenie ležatých osmičiek

•	 Paralelné kreslenie

•	 Paralelné písanie

Tieto cviky je veľmi vhodné cvičiť s deťmi pred samo‑
tným čítaním a  písaním. Ležatú osmičku kreslí dieťa 
na tabuľu alebo na veľký papier zvlášť ľavou, zvlášť 
pravou rukou (obr. 10). Potom oboma rukami chytí 
jednu kriedu alebo fixku a kreslí dvoma rukami naraz. 
Dávame pozor na priesek „mašličiek“ v strede. Dysgra‑
fici zvyknú kresliť namiesto osmičiek akési stlačené 
„O“. Chybu naprávame vedením ruky dieťaťa, cvičením 
vo vzduchu a potom na plochu dovtedy, kým nekreslí 
správne14.

Po osvojení si správneho kreslenia ležatých osmičiek 
každou rukou zvlášť i oboma naraz prechádzali deti na 
kreslenie paralelných obrázkov, ktoré kreslili jedným 
ťahom oboma rukami naraz, pričom nástroj na písan‑
ie (kriedy, fixy, ceruzky, farbičky) držali v  každej ruke 
(kreslili napríklad stromček, motýľa, srdce…) (obr. 11 
a 12). Cvičenie podporuje spoluprácu oboch hemisfér, 
uľahčuje proces čítania a písania.

Obrázky deti aj pomenovali, zistili, čo majú spoločné, 
rozdielne, akým spoločným názvom ich môžu nazvať. 
Určíme smery kreslenia, umiestnenie obrázkov (čo je 
vpravo? čo je vľavo?)

14 Lehoczká, Révészová. Stratégie pedagogickej asistencie v inkluzívnej 
škole, 2013, s. 39

Obr. 10: Kreslenie ležatej osmičky (pravou, ľavou 
rukou, oboma naraz). Obr. 11 a 12
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V období, keď deti písali prvé slabiky a slová, prechádzali 
sme k paralelnému písaniu. Deti dostali do každej ruky 
písací nástroj a  naraz písali ľavou a  pravou  – vznikol 
zrkadlový obraz slova (obr. 13). Spočiatku je takéto 
písanie náročné, ale cvičením sa rýchlo zlepšovalo, deti 
boli úspešné a s radosťou písali ďalšie slová.

V  prvých mesiacoch školského roka bola frekvencia 
uvedených cvičení denná, potom deti cvičili 2 – 3 krát 
týždenne, v poslednom štvrťroku už len 1 x týždenne, 
alebo formou rýchlej rozcvičky  – kreslenia osmičky či 
spomínaných obrázkov a  písmen vo vzduchu pred 
čítaním.

Všetky činnosti opäť učiteľky aj žiaci komentovali, dbali 
sme na správne pomenovanie pojmov, vzájomné po‑
vzbudzovanie, pomoc, spoluprácu a dodržiavanie pra‑
vidiel (nepredbiehať sa, počkať, povzbudiť).

Obr. 14: Paralelné kreslenie – v každej ruke krieda 
(KK klub Veľká Ida, február 2016).

Obr. 13: Paralelné písanie – písanie dvoma rukami 
súčasne podporuje spoluprácu oboch hemisfér.
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3. 1. 4. 3. Rozvoj zrakového  
vnímania

Po rozcvičkách pri tabuli alebo na veľkých papieroch 
sa deti presúvali do lavíc, za stôl pracovať s pracovnými 
listami. V prvých mesiacoch boli cvičenia zamerané na 
rozvoj zrakového vnímania (napríklad rozlišovanie po‑
zadia a  figúry; nácvik vodorovných, zvislých, šikmých 
a krivých čiar).

Ďalšie pracovné listy boli zamerané na zrakové 
rozlišovanie inverzných (obrátených) obrazcov, teda na 

precvičovanie schopností rozlišovať polohu symbolov, 
ako aj ich vertikálne i horizontálne smery. Deti si mali 
okrem zmeny pozície jednotlivých obrazcov všímať aj 
zmeny ich polohy oproti vzoru.

Cieľom cvičení bolo:

•	 predchádzať poruchám zrkadlového čítania 
(písania)

•	 zlepšiť orientáciu v priestore

•	 skvalitniť vnímanie smeru

15www. omaľovanky. sk

Obr. 15: Vyhľadávanie ukrytých tvarov, odlíšenie.15
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Ukážka postupu pri vypracovaní pracovného lis-
tu (obr. 16):

Nácvik na tabuli – hľadanie rozdielov medzi počtom 
a poradím bodiek a čiarok a zodpovedajúcej farby

Deti (D) vyhľadávali tvary, každý tvar obtiahli inou 
farbou a pomenovali tvar aj farbu

Činnosť neustále verbalizovali, pričom im pomáhali 
učiteľky (U) kladením otázok:

U: Čo teraz robíš?

D: Obťahujem toto.

U: Akou farbou obťahuješ?

D: Žltou.

U: Prečo si zvolil žltú farbu?

D: Lebo všetko, kde sú len body, má byť žlté.

U: Ako pomenuješ tvar, ktorý obťahuješ žltou farbou?

D: Neviem. Vyzerá to ako vajce.

U: Výborne si to prirovnal. Taký tvar sa nazýva elipsa. 
K  čomu by si prirovnal tento tvar, ktorý si obtiahol 
modrou farbou?

D: Môže to byť blesk. Škoda, že má byť modrý, blesk 
je žltý.

U: Si si istý, že má byť obtiahnutý modrou farbou?

D: Hej, tam kde je čiarka a bodka má byť modrá.

U: Skús to povedať ešte raz, popíš, čo má byť obtiah‑
nuté, akou farbou a prečo.

D: Že tvar a také?

U: Áno.

D: No, tvar, kde je dookola bodka a  čiarka, máme 
obtiahnuť modrou farbou a je to blesk.

U: Výborne si to povedal. Celý čas si sa sústredil. 
Aj pracovný list máš veľmi pekne a  čisto vypraco‑
vaný. Pozri sa do portfólia, ako si obťahoval pred 
dvoma mesiacmi. Urobil si obrovské pokroky. Vieš 
sa sústrediť, nevyrušuješ ostatných, pekne pracuješ. 
Máme z teba veľkú radosť!

Obr. 16: Pracovný list na rozlišovanie tvarov na 
pozadí a postreh rozdielov (sledovanie striedania 
poradia bodiek a čiarok, ktoré určuje, akou farbou 

majú tvary vyfarbiť.16

16 Upravené podľa Stanová, Naučme sa spolu čítať. 1. časť: Súbor pracov‑
ných listov na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, 2011, s. 8.
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Obr. 17 – 20: Pracovné listy na zrakové rozlišovanie inverzných obrazcov, pôvodné pracovné listy sme rozšírili 
o priestor na vlastné návrhy tvarov a poradia.17

Obr. 21: Nácvik zrakového rozlišovania inverzných obrazcov priniesol výsledky v správnom rozlišovaní  
písmen b a d.

17 Upravené podľa Stanová, Naučme sa spolu čítať. 1. časť: Súbor pra‑
covných listov na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, 2011, s. 
12, 13, 19, 23, 27 

17 Upravevné podľa Stanová, Naučme sa spolu čítať. 1. časť: Súbor pra‑
covných listov na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, 2011, s. 
12, 13, 19, 23, 27
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3. 1. 4. 4. Rozvoj analyticko 
syntetického myslenia

Cvičenia boli zamerané na schopnosť detí nájsť 
požadovanú hlásku alebo písmeno, rozlíšiť ju, prípadne 
priradiť k adekvátnemu obrázku. Deti museli preukázať 
nielen spojenie významu slova s  jeho zobrazením, 
ale aj diferencovať začiatočnú hlásku a  priradiť ju 
k rovnako začínajúcemu názvu obrázku. Tieto činnosti 
si vyžadovali viacnásobné zapojenie zložitých funkcií 
ako je analýza a syntéza a zároveň aj dostatočnú slovnú 
zásobu.

Ciele cvičení:

•	 rozvíjať schopnosť zrakovej a  sluchovej diferen‑
ciácie

•	 zdokonaliť pamäť – najmä podržanie v pamäti

•	 rozvíjať analyticko‑syntetické myslenie ako základ‑
ný predpoklad kvalitného čítani

Popri činnostiach ako strihanie, lepenie, dokresľovanie 
sa okrem analyticko‑syntetického myslenia rozvíjala aj 
jemná motorika a samozrejme čitateľské zručnosti.

3. 1. 4. 5. Rozvíjanie sluchovej 
a zrakovej diferenciácie 
a slovnej zásoby

Cvičeniami sme okrem slovnej zásoby rozvíjali aj ana‑
lytické a hodnotiace myslenie detí.

Ciele:

•	 rozvoj slovnej zásoby

•	 spojenie slova s jeho obrazovou podobou

•	 rozvoj hodnotiaceho posúdenia

18 www. omaľovanky. sk

Obr. 22: Vyhľadávanie písmen podľa pokynu. 
Pripravenú štvorcovú sieť sme využívali často. Do 

horného rámika učiteľka (neskôr deti) farebne 
vpísali písmeno/písmená, ktoré mali vyhľadávať 
a danou farbou vyznačovať. Neskôr vyhľadávali 

písmená svojho mena alebo jednoduché slová.18
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Podklady k PL/RMGZ/6

A  a

M m

B  b

S  s

PL/RMGZ/6                                   Meno: 

Obr. 26: Vyšší stupeň inverzných obrazcov – 
prehodené poradie písmen:

‑ deti vyhľadávajú rovnaké slovo ako vo vzore, 
prečítajú, vyfarbia

‑ tvoria slová na danú slabiku.19

19 Upravené podľa Stanová, Naučme sa spolu čítať. 1. časť: Súbor pra‑
covných listov na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, 2011, s. 
30

20 Spracované podľa Navrátilová. Pracovní sešit k Živé abecedě pro 1. 
ročník ZŠ, 2015, Sešit 1

Obr. 23 a 24: Triedenie a lepenie písmen podľa veľkosti, druhu, farieb a symbolov. Tvary písmen z ľavého 
pracovného listu deti vystrihujú, triedia a lepia do siete vpravo. Symbolom pre veľké tlačené písmeno je veľká 

pečiatka, pre malé tlačené malá pečiatka, pre veľké písané veľká ceruzka, pre malé tlačené malá ceruzka.20

Obr. 25: Vypracovaný PL s chybami. Dieťa si chyby 
hľadá samo, celý PL môže vypracovať ešte raz 

(alebo len chybný riadok).
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Postup práce s pracovným listom (obr. 27)

Prípravná časť – hádanky:

1. „Či – či“ na ňu voláme, keď jej mliečko dávame. Čo je 
to? (Mačka)

2. Dobre skáče, pláva, kváka, páči sa jej každá mláka. 
Keď bociana zočí – hneď do vody skočí. Čo je to? (Žabka)

3. Všetci kopú ju, nepoľutujú. Ona nezaplače, ba ešte aj 
skáče, Čo je to? (Lopta)

Otázky:

Čo sú mačka a žabka? (Zvieratá). Do akej skupiny vecí 
patrí lopta? Čo majú zvieratká a  veci na obrázkoch 
spoločné? Čo majú rozdielne? Je aj lopta zviera, keď 
skáče?

Obr. 27: Pracovný list na rozvíjanie zrakovej a sluchovej diferenciácie21. V prípravnej časti deti hádali hádanky, 
potom dopĺňali chýbajúce hlásky, tvorili vety, obrázky vyfarbili. Otázkami sme precvičovali zovšeobecnenie 

pojmov (zvieratá, hračky, veci), spoločný (skáču), rozdielny (zviera, vec, živé – neživé).

21 Upravené podľa Stanová, Naučme sa spolu čítať. 1. časť: Súbor pra‑
covných listov na rozvíjanie zrakového a sluchového vnímania, 2011, s. 
45
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Čitateľská rozcvička „Čokoláda“

Súhrnom predchádzajúcich stimulačných aktivít a vý‑
bornou prípravou na čítanie je nasledujúca aktivita. 
Názov „Čokoláda“ jej dali deti, pretože im rozdelením 
políčok pripomínala obľúbenú pochúťku.

Cieľom aktivity je čítaním podľa pokynov trénovať 
pohyb očí a  čítanie rôznymi smermi. Vyhľadávaním 
určených javov rozvíjať zrakové vnímanie, sluchovú 
a  zrakovú diferenciáciu, analyticko–syntetické mysle‑
nie, rozvíjať slovnú zásobu.

Postup:

•	 deti prečítajú slabiky v  riadkoch zľava doprava 
a potom sprava doľava (ze – ez)

•	 čítajú slabiky v stĺpcoch zhora dole a zdola hore

•	 môžu čítať aj diagonálne

•	 precvičujeme pojmy „riadok“ a „stĺpec“ (čítaj sla‑
biky v 2. stĺpci, v 3. riadku)

•	 prečítajú všetky písané slabiky, všetky tlačené sla‑
biky

•	 prečítajú slabiky začínajúce veľkým písmenom

•	 prečítajú slabiky, v ktorých je mäkčeň

•	 prečítajú modré (červené, ružové, zelené slabiky)

•	 prečítajú dvojpísmenkové, trojpísmenkové slabiky

•	 prečítajú slabiky začínajúce na obojakú (tvrdú, 
mäkkú slabiku, … podľa učiva)

•	 spájame slabiky a  hľadáme slová (Balón, Lenku, 
lipku, kľúče)

•	 neustále komunikujeme, pracujeme s  písmenami 
(sluchová a zraková analýza začiatku a konca slov – 
pýtame sa, čo počujeme, všade píšeme a  lepíme 
známe začiatočné a posledné písmeno, atď.

Obr. 28 a 29: Posun v obsahu „čokolády“ od novembra do mája (KK klub Podsadek, december 2015 a jún 2016).

Obr. 30: Čokoláda.
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Rozcvič si jazýček

Pracovný list s  názvom „Rozcvič si jazýček“, podobne 
ako „Čokoláda“, slúžil na nácvik čítania, správneho 
pohybu očí pri čítaní a  orientácie v  texte. List obsa‑
huje len veľké tlačené písmená peberané v 1. štvrťroku 
školského roka, preto ich poznajú všetky deti. Každé 
malo svoj pracovný list v  euroobale a  mohlo ho dlho 
používať. Čítali denne, 2  – 3 minútky podľa pokynov 
učiteľky. Viedlo ich to k  orientácii v  texte (čítaj druhý 
riadok tam a späť, čítaj celý prvý stĺpec, zakúžkuj fixou 
všetky „O“ v 3. a 4. riadku a podobne.). Deti rady súťažili, 
kto sa nepomýli, kto všetko nájde a podobne.

Meno: ..........................................

ROZCVIČ SI JAZÝČEK

A-M-A-E-I

O-M-E-A-I

E-L-I-A-O

I-M-O-S-A

A-S-E-M-O

E-S-A-M-I

O-L-A-M-E

I-L-E-M-O

E-L-O-S-A

A-L-I-M-O

O-V-A-L-E

I-V-E-M-O

V-I-A-E-L

V-O-M-A-E

E-V-U-S-I

I-S-O-A-E

Pracovný list Rozcvič si jazýček.22

22 www. dobre‑napady. sk

Obr. 31: Práca na hodine (KK klub Veľká Ida, máj 
2016).
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Dramatickú výchovu sme zaradili do programu 
KK klubov, pretože napĺňa obsah všetkých piatich 
edukačných oblastí. Pri dramatizácii a nácviku scénok, 
osvojovaní si pesničiek a textov sa rozvíja slovná zásoba, 
správna výslovnosť, odstraňuje rómsky etnolekt a tým 
sa jazykový kód detí dostáva na vyššiu úroveň. Pohyb 
na javisku pomáha rozvíjať motoriku i  matematické 
schopnosti (napríklad pri počítaní taktov), pri cho‑
reografii sa rozvíja orientácia v  priestore a  podobne. 
Zároveň sa upevňuje disciplína, pocit zodpovednosti, 
zdravé sebavedomie, schopnosť vystúpiť pred pub‑
likom. Dôležitým prvkom bolo zažitie osobného úspe‑
chu, pocitu spolupatričnosti k skupine, zodpovednosť 
za spoločné dielo (sociálno‑emocionálny rozvoj).

Vzhľadom na to, že okrem nácviku sme vykonávali 
ďalšie súvisiace aktivity  – v  dlhšom časovom období 
sme pracovali s textami a pracovnými listami tvorený‑
mi priamo k  obsahu scénok, použili sme termín „dra‑
matické projekty.“ Pre KK kluby sme vytvorili zimný 
a jarný projekt (podľa období školského roka, v ktorom 
sa realizovali).

3. 1. 5. 1. Zimný dramatický projekt

Od novembra do decembra deti nacvičovali pred‑
stavenie Ako chlapec prekabátil medveďa. Scenáre 
sme prispôsobili pre skupinu deviatich detí. Pri nácviku 
sme uplatňovali metodický postup, overený vo vzdelá‑
vaní detí z odlišného sociokultúrneho prostredia.

Postup: Zoznámenie s rozprávkou s pomocou kladenia 
podnetných otázok; reprodukcia textu; práca s pracov‑
nými listami k  príbehu; ilustrácia; nácvik piesní; nác‑
vik choreografie, rozdelenie rolí; nácvik textov podľa 

scenára (Príloha 2); nácvik pohybu v  priestore; hranie 
príbehu. Zimný projekt kluby prezentovali rodičom na 
Vianočných besiedkach.

Príprava na dramatizáciu: Deťom sme prečítali text 
v rámčeku na s. 194 s použitím metódy kladenia pod‑
netných otázok23 (v zátovrke). Deti odpovedajú, pro‑ 
gnózujú, každá odpoveď je správna. Odpovede 
môžeme zaznamenať. V  čítaní pokračujeme a  deti si 
overia, ktorá odpoveď bola správna.

3. 1. 5. Dramatické 
projekty

23 Petrasová. Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy…, 2009

Obr. 32: Scénka z predstavenia Ako chlapec 
prekabátil medveďa (KK klub Podsadek, Vianoce 

2015).
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Ako chlapec prekabátil medveďa

Kde bolo, tam bolo, bola jedna osada, v ktorej žili Ró‑
movia. Jedného večera sa mladí spolu zabávali. Vtom 
prišla nahnevaná mama a  hovorí:  „Vy sa tu len zabá‑
vate, a ja nemám na čom variť, ani kúriť. Veľkí chlapci, 
choďte do lesa po drevo!“

Veľkí chlapci povedali, že sa im nechce (ale pravda bola, 
že sa báli). (Čoho sa v lese mohli báť? Prečo si to myslíte? 
Prečo sa ešte môžeme v lese báť?)

Chlapci sa báli medveďa. Strčili preto sekeru do rúk 
malému chlapcovi, aby on išiel na drevo.

Chlapec šiel, šiel, brodil sa vo veľkom snehu, sekeru 
ťahal za sebou. Vošiel do lesa, obzeral sa po dreve. 
Vtom však počul spev, skryl sa preto za strom. Uvidel 
päť (Koho mohol v lese vidieť spievať? Prečo si to myslíš? 
Kde ešte môžeme spievať?) päť trpaslíkov, ktorí tiež išli 
po drevo. Spievali si:

Po cestičke do záhradky ide trpaslíček krátky. Kamže, 
kamže trpaslíček? Idem k svojej Trpaslíčke. Šaba daba 
dam, dibi dabá dam, šaba daba dam dibi dabá dam, 
šaba daba dam dibí dabá dam, idem k svojej Trpaslíčke.

A  prvý trpaslík velil: Ruky vystrčiť! Kolená pokrčiť! Za‑
dok vystrčiť! A pochodovali ďalej.

Odrazu trpaslíčkovia spozorneli. Čo to, čo to?

Kto to tam za kríčkom spí prikrytý kožúškom? 
(Psssssst!!!)

Ticho byť, nerušiť! Môže to medveď byť! (Pssst!!!)

Chlapec však spoza stromu videl medveďa. Čo teraz? 
Medveď ublíži trpaslíčkom! To nedovolí! (Čo urobil 
chlapec? Prečo by medveď ubližoval trpaslíkom? Čo by 
si urobil ty?)

Vybehol spoza stromu a kričí:

„Utekajte, medveď je! Keď vyskočí, všetkých zje!“

Trpaslíčkovia ušli, chlapec však ostal s medveďom sám. 
Čo teraz? Medveď sa hneval, lebo ho zobudili zo zim‑
ného spánku a chcel chlapca zožrať.

Čo mal chlapec robiť? Sekeru ani dvihnúť nevládal. 
Rozhodol sa, že s  medveďom vybabre. Spýtal sa 
medveďa: „Nechceš ma najprv ochutnať?“

Medveď ostal prekvapený. Ani mu nenapadlo chutnať: 
„Ochutnať? No daj!“

Chlapec sa spýtal: „Chceš ruku či nohu?“ Prekvapený 
medveď povedal, že ruku. Chlapec mu namiesto ruky 
dal ochutnať (Čo mu dal ochutnať? Prečo si to myslíš? 
Čo by si dal medveďovi ty?) rukavicu. Medveď žuje, žuje, 
ale rukavica mu nechutila. „Fuj, to je hnusné! Daj nohu!“ 
Chlapec mu hodil (Čo mu dal namiesto nohy? Prečo si 
to myslíš?) čižmu. „Fuj, ani noha sa nedá jesť“ povedal 
medveď. „Daj hlavu!“ Namiesto hlavy mu chlapec hodil 
(Čo mu hodil? Čo by si mu hodil ty?) čiapku. Ani čiapka 
medveďovi nechutila, nahnevaný preto radšej šiel ďalej 
spať.

Chlapec zavolal trpaslíčkov, aby sa nebáli, medveď je 
preč. Trpaslíčkovia sa mu poďakovali a z vďačnosti mu 
doniesli kopu dreva. Všetci Rómovia sa doma čudovali, 
koľko dreva doniesol taký malý chlapec!

(Tak, čo si myslíte teraz?

Čo si myslíte, ako sa cíti malý chlapec?

Ako sa asi cítia veľkí chlapci?

Boli ste niekedy v nebezpečnej situácii?

Ako ste sa cítili?

Ako sa cítite a  správate v  situácii, keď sa ocitnete 
v nebezpečenstve?

Čo si teraz myslíte o tomto príbehu?)24

24 Petrasová. Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy…, s. 93
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Deťom sa vypočutý príbeh postupne prepájal s  písa‑
nou podobou. I keď ešte nevedeli čítať, dostali básničky 
z divadielka v písanej podobe a vyhľadávali preberané 
písmená. Ako sme spomínali, písmená preberali  rôz‑
nym tempom v rôznom poradí, preto sa vyplnené pra‑
covné listy líšili (pracovné listy k projektu sa nachádzajú 
v Prílohách 3 – 5).

25 www. riekanky. sk
26 Kolektív. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy. Druhá 
časť, 2005, s. 147

Obr. 35: Scénka z predstavenia Ako chlapec 
prekabátil medveďa (KK klub Podsadek, Vianoce 

2015).

Kto to tam, pod kríčkom

spí prikrytý kožúškom? Pššt!

Ticho byť, nerušiť! Môže tam medveď byť!

Utekajte, medveď je!

 Keď vyskočí, všetkých zje!

Ovládanie textu: ......................                                                

Označenie písmen podľa pokynov: ...............

PL/JaK/3                      Meno: .................................................      Dátum: ............................

Pr
ílo

ha
 5

Ako vyzerá medveď? Skús ho nakresliť.

Obr. 33: Jeden z pracovných listov k zimnému 
projektu. Deti vyhľadávali písmená, ktoré už poznali 

a kreslili svoju predstavu medveďa.25

Obr. 34: Pracovný list k zimnému projektu26. Deti 
pomenúvali zvieratká, rozprávali, kde žijú. Ktoré 
z nich účinkuje v predstavení? Obrázky vystrihli 
a správne polepili, všetky postupy verbalizovali.
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3. 1. 5. 2. Jarný dramatický projekt

Od februára do júna deti z KK klubov nacvičovali jarný 
projekt – predstavenie Tri prasiatka (scenár je obsahom 
Prílohy 6). Postup pri nácviku bol podobný ako pri zim‑
nom projekte, ale pretože prváci už začínali čítať, pro‑
jekt sme rozšírili o  tvorbu knihy O  troch prasiatkach. 
Ukážky podkladov k tvorbe knihy sú obsahom Príloh 7 
a 8.

Obr. 36: Pracovný list na čítanie s porozumením – 
k divadielku O troch prasiatkach.27

Obr. 37 a 38: Tvoríme knihu O troch prasiatkach. 
Deti čítali texty, priraďovali ich k obrázkom, obrázky 

vyfarbili, zoradili podľa príbehu a zviazali (KK klub 
Rankovce, február 2016).

27 Vlastná tvorba autorky Révészovej



197

Takmer vo všetkých častiach stimulačného programu 
sme rozvíjali aj matematické schopnosti detí. Akti‑
vity, pri ktorých sa manipuluje s  predmetmi, rozvíja 
sa pamäť, komunikácia a  reč, majú vplyv aj  na na‑
dobúdanie matematických predstáv a pojmov.

Vo väčšine prípadov sme volili materiály pri‑
pravené pedagógmi základných škôl, dostupné na  
www. zborovna.sk. Pracovné listy sme starostlivo vy‑
berali podľa aktuálnych potrieb detí. V súlade s témou 
sme navodili pedagogické situácie a tak sme vytvárali 
učebné zdroje.

Vzhľadom na rozsah publikácie vymenúvame len 
niekoľko vybraných aktivít. I  keď niektoré uvádzame 
ako hry, opäť išlo o  navodené pedagogické situácie 
zamerané na precvičovanie a upevňovanie matematic‑
kých operácií. Výsledkom procesu bol vypracovaný pra‑
covný list, v ktorom sa hra preniesla na papier a dieťa si 
vyskúšalo, ako daný proces zvládlo.

Aktivity s kockou

V  každom klube boli veľké hádzacie 
kocky, ktoré slúžili na určovanie počtu, po‑
rovnávanie, sčítanie, odčítanie a rôzne hry. Kocky boli 
výborným pomocníkom napríklad pri vypracovaní pra‑
covného listu (obr. 39). Okrem matematických pred‑
stáv sa týmto spôsobom rozvíjala motorika, zlepšovala 
pozornosť a  spolupráca. Deti sa učili dodržiavať pra‑
vidlá a verbalizovať.

Varianty28:

Deti majú čísla. Hodíme kocku – vstane dvojka, vstane 

päťka; vstanú tí, ktorí majú viac, ktorí majú menej atď.

Určiť, kto vyhráva (vyhrá ten, kto hodí menšie/väčšie 
číslo)

Hádzať dvoma kockami naraz, porovnávať hodený 
počet

Hádzať dvoma kockami naraz, sčítať/odčítať hodený 
počet.

3. 1. 6. Rozvíjanie matematických 
schopností

28 Spoločná tvorba kolektívu učiteliek KK klubov 29 www. zborovna. sk

Obr. 40: Hra s kockou (KK klub Rankovce, február 
2016).

Obr. 39: Porovnávanie.29



198

Hra na obchod30

Ciele hry: Precvičiť matematické operácie, pomenovať 
predmety, komunikovať ako v obchode, spolupracovať 
pri hre, spočítať a uložiť si peniaze.

Hrou na obchod sme navodili pedagogickú situáciu, 
v ktorej deti nakupovali reálne predmety za papierové 
eurá. V  pracovnom liste boli zámerne zvolené pred‑
mety, ktoré boli v kluboch. Potom deti bez problémov 
vypracovali pracovný list (obr. 43), po celý čas aktívne 
komunikovali a spolupracovali.

30 Vlastná tvorba autorky Révészovej 31 www. zborovna. sk

   PL/MAT/11                 Meno:..............................................................Dátum:................ 

 

Koľko zaplatíš za hračky,  ak si kúpiš:

KOCKU  A  BÁBIKU                                    AUTO  A  PERO              

                                                                                                                                                   

 AUTO  A  KOCKU                                                                      BÁBIKU  A  PERO   

                                                 KOCKU    A  PERO       

Porovnaj ceny hračiek.  Cenovky s cenami  > 12 €  vyfarbi žltou.      
.                                                                                                       

    Vypočítaj, koľko ti vydajú.

  
17-6=

Obr. 43: Hra na obchod.31
Obr. 41 a 42: Hra na obchod (KK klub Podsadek, 

apríl 2016).
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Telefónna ústredňa32

Cieľom hry bolo precvičovanie pojmov „o viac, o menej, 
hneď pred, hneď za“, pamäťové sčítanie a odčítanie do 
20, naučiť sa správne komunikovať a osvojiť si zásady 
správneho a bezpečného telefonovania.

Postup: Navodíme pedagogickú situáciu k  téme, na‑
príklad: Tri prasiatka telefonujú kamarátom. Každý žiak 
má jednu kartičku s číslom od 0 do 20. Tri prasiatka si 
telefonujú: Tu číslo 1, volám číslo o 3 väčšie. Všetci žiaci 
počítajú. Ozve sa žiak, ktorý drží kartu s výsledkom. Tu 
číslo 4 volám číslo hneď za mnou. (Keď sa žiak so správ‑
nym výsledkom neozve, hlásime poruchu.) Asistentka 
učiteľky hrala s deťmi. Ak počítame do 20, v prvom kole 
hrajú do 10, v druhom od 10 do 20, alebo mali deti po 
2 – 3 kartičky s rôznymi číslami (v závislosti od prebra‑
tého učiva).

•	 1. Ja mám 5. Kto má o 2 viac?

•	 Ja mám 7. Kto má o 3 menej?

•	 Ja mám 4. Kto má o 5 viac?

•	 Ja mám 9. Kto má o 1 menej?

•	 Ja mám 8. Kto má o 2 menej?

•	 Ja mám 6. Kto má o 4 menej?

•	 Ja mám 2. Kto má o 2 menej?

•	 Ja mám 0. Kto má o 10 viac?

•	 Ja mám 10. Kto má o 5 menej?. 1.

Naše kluby si hru modifikovali  – v  Rankovciach si 
z Lega vyrobili telefóny, na ktoré prilepili čísla. V Pod‑
sadku si zase čísice 0 – 20 nalepili na plastové vrchnáky 
a používali ich aj na iné hry. Vznikol moderný „telefón 
do ucha. “

Matematická reťazovka33

Cieľom hry je počúvať sa navzájom, čítať s  porozu‑
mením a počítať príklady daného typu bez chýb.

Postup: Každé dieťa má dieťa v ruke lístoček s textom. 
Výsledok príkladu, ktorý má napísaný na lístočku je 
číslo, ktorým začína veta na lístočku niekoho iného. Ak 
má dieťa výsledok, ozve sa a  pokračuje ďalej. Začína 
hráč, ktorý má na lístočku číslicu 1. Reťaz je uzavretá, dá 
sa hrať dookola. S  napredovaním detí ju samozrejme 
treba upravovať  – do 20 bez prechodu, s  prechodom 
cez základ, neskôr vyššie čísla, pojmy krát viac  – krát 
menej, mocnina – odmocnina atď.

Väčšina z uvedených aktivít sa deťom prvýkrát nedarila. 
Chvíľku trvalo, kým pochopili postup, pravidlá, ťažké 
bolo dávať pozor aj počítať. Ale po niekoľkých opako‑
vaniach sa „chytili“ a s veľkou radosťou hrali i pracovali.

32 www. zborovna. sk
33 Nowaková. Školenie Čítaním, písaním a  počúvaním ku kritickému 
mysleniu, 2009.

Obr. 44: Telefonovanie s Lego – telefónom (KK klub 
Rankovce, február 2016).

Obr. 45 a 46: „Tu je číslo 5, volám o 3 viac!“ „Tu je 
číslo 8, už mi toľko nevolaj!“ (KK klub Podsadek, 

marec 2016).
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Neoddeliteľnou súčasťou činnosti KK klubov boli samo‑
zrejme hry. Didaktické, dramatické i  tie obyčajné – na 
dvore, s hračkami v klube a podobne. Počas školského 
roka sa v klube hralo množstvo hier, učiteľky na stretnu‑
tiach dodali i vlastné nápady. Pre ilustráciu uvádzame 
len niekoľko príkladov hier, ktoré naozaj „fungovali. “

3. 1. 7. 1. Sústredenie, pozornosť

Chrbátiková pošta34

Podľa vzoru (nakresleného na papieri, alebo 
pošepkaného do uška) prstom kreslíme písmená alebo 
jednoduché obrázky na chrbát dieťaťu pred sebou vo 
dvojici, v  rade alebo v  kruhu. Variant: súťaž  – 2 rady, 
posledný kreslí „poslaný“ obrázok na tabuľu (obr. 47  
a 48).

Autobus35

Hráme v  triede  – jeden žiak je šofér, autobus ide do 
zákruty, všetci sa nakláňajú, brzdíme. Autobus zas‑
tane – niekto nastúpi, vystúpi… Variant: kontrola cesto‑
vných lístkov – musíme povedať svoje meno, bydlisko, 
dátum narodenia).

„Dážď“

Sedíme v  kruhu, postupne jemne klopkáme prstami, 
prejdeme na tlieskanie, plieskania, búrka sa zväčšuje, 
pribúda vietor (šššš), až dupeme nohami. Potom búrka 
odchádza, jednotlivé činnosti opakujeme v  opačnom 
poradí, až úplne stíchneme. Dôležité je udržať 
postupnosť činností (ako futbalová vlna), čím si deti 
precvičujú sústredenie a pozornosť.

3. 1. 7. Hry

34 Zdroj neznámy – stará detská hra.
35 Vlastná tvorba autorky Révészovej

35 Zdroj aktivity neznámy. Väčšina aktivít pochádza z workshopov, kde 
ich používali rôzni lektori.

Obr. 47 a 48: Chrbátiková pošta (KK klub 
Podsadek, marec 2016).

Obr. 49: Hra na autobus (KK klub vo Veľkej Ide, 
január 2016).
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Čo sa zmenilo?

Vedúci hry vymení niečo na sebe, na obrázku, na ve‑
ciach poukladaných v obruči (viď hry s obručami, kapi‑
tola 3. 1. 4. na s. 182).

3. 1. 7. 2. Energizéry

Hrami povzbudzujúcimi aktivitu detí sme väčšinou 
začínali popoludňajšiu činnosť, keď deti prišli síce od‑
dýchnuté, ale niekedy trochu utlmené po obede.

Vymenia si miesta36

Postup: Sedíme v kruhu. Učiteľka dáva pokyny: „Vyme‑
nia si miesta tí, ktorí majú papuče!“ „Tí ktorí prišli z tej 
a tej ulice!“ „Tí, ktorí mali na desiatu rožky!“ atď.

Modifikácia: Pokyny zadáva dieťa. Chvíľu to trvá, ale 
postupne sa to naučia všetky deti a vymýšľajú kreatívne 
pokyny typu: „Vymenia si miesta tí, ktorí včera v televízii 
pozerali seriál!“

Tanec „Diamant“

Rôzne druhy rytmickej hudby, deti tancujú na štyri 
svetové strany. Stoja v  usporiadaní do kosoštvorca, 
prvé dieťa predcvičuje, po zmene hudby sa deti otočia 
v smere hodinových ručičiek a predcvičuje ten, ktorý je 
prvý vpravo52.

3. 1. 7. 3. Upokojenie, relax

Tanec „Diamant“

Modifikácia na pomalú, relaxačnú hudbu.

Hojdačka37

Dieťa si ľahne do deky, všetci spolu ju chytíme 

a spoločne jemne hojdáme Aktivite predchádza rozho‑
vor o  bezpečnosti, o  bábätkách, pokoji, starostlivosti 
a podobne.

3. 1. 7. 4. Komunikácia, spolupráca

„Kufor38“

Hádanie obrázkov, písmen, ktoré hádajúci nevidí, podľa 
nápovede ostatných. Hľadané slovo nesmú vysloviť, 
len opísať.

3. 1. 7. 5. Výtvarné aktivity

Kreslené diktáty39

Deťom sme pripravili štvorcovú sieť (štvorce 3x3 cm) vo 
formáte A4 (Príloha 9). Diktujeme: do 1. riadku nakresli 
červený trojuholník, zelený kruh, vpravo dole nakresli 
domček, vľavo srdiečko…

36 Upravené podľa aktivity na vzdelávaní programu Step by step. Na‑
dácia Škola dokorán, Donovaly 2002.
37 Kolektív. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy. Druhá 

časť, 2005.
38 Vlastná tvorba autorky Révészovej
39 Vlastná tvorba autorky Révészovej

Obr. 50: Kreslený diktát (KK klub Podsadek, jún 
2016).
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V  tejto časti prinášame ukážku, ako sme pracovali 
s posledným projektom školského roka Človek – JA.

Cieľom projektu bolo uvedomiť si vlastnú hodnotu, 
seba v  priestore, v  rodine, v  škole. Vnímať svoje telo, 
vážiť si zdravie, uvedomiť si hodnotu svojho mena, 
svojho JA. Uvedomiť si, že som zdravý, šikovný človek 
a viem v živote veľa dosiahnuť. Len človek, ktorý si sám 
seba váži a ovláda svoje správanie, dokáže korigovať aj 
ostatných.

Počas všetkých činnosti učiteľky s  deťmi neustále ko‑
munikovali, kládli otázky. Deti verbalizovali, odpove‑
dali, tvorili vety, pomenúvali časti tváre, tela, oblečenia, 
pohybu, vlastnosti, charakterizovali ľudí i seba. Okrem 
uvedomenia si seba sme sa rozprávali aj o  zdravom 
životnom štýle, strave, pohybe, fajčení a podobne.

Ukážku sme zvolili aj preto, že výstižne ilustruje postup 
a následnosť aktivít, prepojenosť oblastí, kladenie otá‑
zok, šikovnosť a kreativitu detí v kluboch.

3. 1. 8. Ukážka spracovania projektu 
Človek – JA

Tab. 2: Projekt Človek – JA

Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Apríl/1

Tvár. Skladanie a  dolepenie 
tváre. Na jednej strane dolepíme, 
na druhej strane dokreslíme. 
Dávame pozor na proporcie 
tváre. Pomenujeme všetky 
časti, môžeme aj rómsky. Aké 
by to bolo, keby sme boli všetci 
rovnakí? Môžeme použiť zrkad‑
lo.

Aký je výraz tváre? 
Ako vyzeráme? Ako 
inak sa zvyknú ľudia 
tváriť? Sme všetci 
rovnakí? Ako sa lí‑
šime?

Správne poskladať a na‑
kresliť tvár, pomenovať 
jej časti.

Popísať, v  čom sme ro‑
vnakí, v čom sa líšime.

Pracovný list, le‑
pidlo, nožnice, 
farbičky, zrkad‑
lo.

40 Kolektív. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy. Druhá 
časť, 2005, s. 136‑137

Obr. 51: PL Časti tváre.40



203

Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Apríl/2

TELO. Dokreslenie polovice tela; 
strihanie a  skladanie ľudského 
tela. Komentujeme  – časti 
tela, proporcie tela. Na telo 
domaľujeme oblečenie. Na čistý 
papier A4 deti samy nakreslia 
postavu (seba). Dopíšu svoje 
meno.

Z  akých častí sa 
skladá ľudské telo? 
Sme všetci rovnakí? 
Ako sa môžeme líšiť? 
Čo sa stane, ak nie‑
komu chýba časť 
tela? Dajú sa všetky 
časti nahradiť? 

Uvedomiť si seba, pro‑
porcie tela, seba v prie‑
store.

Pracovný list, le‑
pidlo, nožnice, 
farbičky.

41 Kolektív. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy. Prvá časť, 
2005, s. 65‑66

Obr. 52 ‑ 55: Telo z dvoch a 10 častí.41
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Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Apríl/3
TELO V  POHYBE. Panáka 
vystrihnúť, poskladať, prilepiť, 
vyfarbiť.

Neustále verbalizu‑
jeme  – časti tela 
máme, aký pohyb 
panák vykonáva? (se‑
dí, beží.) Aké športy 
poznáte? Prečo je 
dôležité, aby mali ľu‑
dia pohyb? Ako rých‑
lo vieš behať? Kto je 
najrýchlejší? Ako dlho 
by si vydržal sedieť 
pri televízii? Ako dlho 
vydržíš spať?

Uvedomiť si funkcie svoj‑ 
ho tela, zložiť panáka 
v pohybe.

Pracovný list, le‑
pidlo, nožnice, 
farbičky.

Obr. 56 ‑ 58: Telo v pohybe.
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Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Apríl/4

JA. Moja hlava, moje ruky, moje 
nohy (moje telo). Vzájomné 
obkresľovanie vo dvojiciach, 
skladanie, lepenie.
Deti si dokreslia oči, tvár, dole‑
pia vlasy (zvyšky vĺn, motúzy, 
alebo papiere, oblečenie – staré 
noviny, papiere), napíšu svoje 
meno. Učiteľka každému dieťaťu 
vpíše, v  čom je úspešné (pekne 
kreslíš; vždy pekne upraceš; si 
výborný herec; si vždy vese‑
lá…) Dobré vlastnosti si môžu 
vpisovať deti navzájom. Vyhý‑
bame sa negatívnym výrokom.

Akých ľudí máte radi? 
Aké sú dobré vlast‑
nosti? Ktoré dobré 
vlastnosti majú tvoji 
kamaráti?

Uvedomiť si seba a svo‑
jej osobnosti v  triede; 
poznávať svoje silné 
stránky, v  čom som 
dob‑rý, na čom ešte 
musím pracovať.

Pracovný list, le‑
pidlo, nožnice, 
farbičky, zvyšky 
vĺn, špagátov, 
noviny, papiere.

Obr. 59 a 60: Výroba plagátu JA (KK klub Podsadek, apríl 2016).
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Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Máj/1

MOJE MENO  – INICIÁLKY. V 
pracovnom liste hľadáme pís‑
menká. Nájdeme tie, na ktoré 
začína naše meno a  priezvisko 
(overíme porozumenie rozdielu 
medzi menom a  priezviskom). 
Písmenká si napíšeme hore do 
rámčeka 2 farbami, potom nimi 
vyfarbíme svoje písmenká. Il‑
ustrácia iniciálok  – na výkres 
A4 deti nakreslia svoje veľké in‑
iciálky, vyfarbia, vyzdobia.
Obmena: urč meno podľa in‑
iciálok. Vymysli mená na dané 
iniciálky… atď.

Aké je tvoje meno? 
Aké je tvoje priez‑
visko? Aké je tvoje 
celé meno? Ako sa 
volajú tvoji kamaráti, 
spolužiaci, rodina? 
Aké sú ich iniciálky? 
Spočítaj iniciálky 
v  triede. Ktoré pís‑
menká sa v  ini‑
ciálkach spolužiakov 
najčastejšie opa‑
kujú? Kedy a  kde sa 
používajú iniciálky?

Určiť rozdiel medzi 
me‑nom a  priez‑
viskom. Po‑menovať 
spolužiakov s rovnakým 
menom či priezviskom, 
určiť príbuzných. 
Nájsť kamarátov 
s  jedinečným menom 
či priezviskom. Poznať 
pojem iniciálky, 
pomenovať a  napísať 
svoje.

Pracovný list, 
lepidlo, nožnice, 
farby, farbičky 
podľa výberu.

Obr. 61: Moje meno – iniciálky (KK klub Podsadek, máj 2016).
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Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Máj/2 – 3

MOJE MENO – písaným písmom 
(písané špagátom). Na výkres 
A3 ceruzkou napíšeme meno 
dieťaťa. Dieťa ho po čiarach 
natrie lepidlom a opatrne na pís‑
menká lepí špagát alebo hrubšiu 
vlnu.
MOJE MENO  – tlačeným pís‑
mom (meno dieťaťa napíšeme 
veľkými tlačenými písmenami 
na výkres A3. Dieťa každé písme‑
no precízne lepí šúľkami z  kre‑
pového papiera (každé písmeno 
môže byť inou farbou).

Ako sa volá vaša ro‑
dina? Ste všetci napr. 
Turtákovci? Prečo 
ti dali meno napr. 
Alenka? (možno po 
babke, po herečke…) 
Opýtajte sa doma 
na príbeh, ako ti dali 
meno. Koľko písmen 
má moje meno? Kto 
má najdlhšie meno 
a  musí najviac lepiť? 
Môžeme mu pomôcť? 
Kto má najkratšie 
meno?

Lepiť špagát alebo kre‑
pový papier na pred‑
písané meno,
Spoznať príbeh svojho 
mena

Pracovný list, 
lepidlo, nožnice, 
farby, farbičky 
podľa výberu, 
špagáty, kre‑
pový papier…

Pokračovanie: Hádanie mena. 
Šatkou zaviažeme deťom oči 
a  hmatom hádajú, aké meno 
je nalepené na výkrese. Učia sa 
„vidieť rukami“ – rozprávame sa 
o nevidiacich.

Ako nevidiaci roz‑
poznajú peniaze? 
(majú tam malé 
značky). Ako ve‑
dia volať z  mobilu? 
(tiež značky). Aké 
používajú písmo? 
Ako čítajú? Ako ces‑
tujú? Zrak si musíme 
vážiť a chrániť. Ako?

Vcítiť sa do pocitov ne‑
vidiaceho človeka, cítiť 
empatiu k  ľuďom so 
zdravotným znevýhod‑
nením.

Šatka.

Obr. 62 a 63: Moje meno (KK klub Podsadek, máj 2016).
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Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Máj/4

MOJE ZDRAVIE  – zdravá strava. 
Na papierový tanier vytvoríme 
z  farebného papiera dobrý, 
zdravý pokrm. Rozprávame 
sa o  zdravom jedle (hlavne, 
aby si nekupovali energeti‑
cké nápoje, priveľa sladkostí 
a  slané pochutiny). Musia tam 
mať aj zeleninu. Deti vymenujú, 
aké jedlá budú „variť“ (názvy 
napíšeme na tabuľu). Dáme im 
k  dispozícii dostatok materiálu 
a  necháme tvoriť. Jedlo musia 
pomenovať, verbalizovať. Na 
veľký papier môžu nakresliť aj 
obrus, vystrihnúť si príbor (alebo 
obkresliť plastový) a  správne 
umiestniť.

Aké jedlo máš 
najradšej? Ktoré jedlo 
považuješ za zdravé, 
ktoré za nezdravé? 
Čo obsahuje veľa 
vitamínov? Čo je 
drahšie  – kilo jabĺk 
alebo liter energe‑
tických nápojov? Čo 
je zdravšie? Aké zdra‑
vé jedlo by ste doma 
uvarili?

Vytvoriť napodobeninu 
zdravého jedla z  pa‑
piera, pomenovať jedlá, 
vymenovať nevhodné 
potraviny.

Papierové tanie‑ 
re, množstvo od‑ 
padového ma‑ 
teriálu (útržky 
farebnýc papie‑ 
rov, krepových 
papierov, novín), 
ceruzky, lepidlá, 
nožnice, farbi‑
čky.

Obr. 64 a 65: Zdravé jedlo z papiera (KK klub Rankovce a KK klub Podsadek, máj 2016).



209

Obdobie Názov a popis aktivity Otázky Cieľ Pomôcky

Jún

VŠETKO O MNE – pracovný zošit 
pozostáva z častí: Titulný list s fo‑
tografiou dieťaťa. Údaje o  mne. 
Moja rodina  – môj domov. 
Chodím do školy. Moje najmilšie. 
Čo robím, keď… Čím chcem byť. 
Celkovo má 7 strán. Súčasťou 
je meranie a  váženie, preto je 
dobré zabezpečiť váhu a  me‑
ter. Dieťa postupne písomne 
odpovedá na otázky (samozre‑
jme s  pomocou učiteľky), kreslí 
obrázky podľa pokynov. Pokyny 
by si na konci prvého ročníka 
už malo vedieť prečítať. Mnohé 
otázky dostáva prvýkrát a  musí 
hľadať odpoveď. 

Otázky sa nachádzajú 
v  pracovnom zošite 
(Príloha 10).

Porozprávať o všetkom, 
čo sme sa v  projekte 
naučili, čo sme sa naučili 
o sebe.

Pracovný zošit, 
lepidlo, fotogra‑
fia dieťaťa, far‑
bičky podľa vý‑ 
beru, váha, me‑
ter na meranie 
výšky.

Obr. 66: Meranie výšky – 
zisťovanie údajov o sebe 

do pracovného listu Všetko 
o mne (KK klub Rankovce, jún 

2016). Obr. 67 a 68: Všetko o mne (KK klub Podsadek, jún 2016).
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V tejto kapitole sme sa venovali programu KK klubov. 
Všetky aktivity sa nám do publikácie nepomestili – zo 
všetkých 31 týždenných plánov s množstvom aktivít 
sme uviedli asi dve tretiny. 

Práca v KK kluboch bola náročná. Všetky učiteľky 
(vrátane supervízorky) ju denne vykonávali po svojej 
dopoludňajšej učiteľskej „šichte“ a vzdelávacie work‑
shopy boli cez víkend. Keď sa však plánované aktivity 
vydarili a videli prvé výsledky, učiteľky si uvedomili, že 
práca s deťmi v kluboch má zmysel a veľmi ich to mo‑
tivovalo. 

Aj služobne staršie kolegyne dokázali vystúpiť zo za‑
behaných učiteľských koľají a prekvapiť skvelými ná‑
padmi. Navzájom sa naučili veľa nového a mnohé 
inšpirovali aj ďalšie učiteľky. Na začiatku školského roka 
si v súlade s pravidlami výskumu určili ciele, zvolili ob‑
sah a témy, ktorým sa chceli v  práci s deťmi venovať 
a metódy, ktorými ciele chceli dosiahnuť. Snažili sa 
pre deti vytvoriť taký program, ktorý by nebol opäť 
popoludňajšou školou, ale ktorý by deti naozaj bavil a 
navštevovali by ho s radosťou. Tím učiteliek a asisten‑
tiek z troch lokalít sa výborne zladil a pracovali tak, 
že všetky deti chodili do klubov rady. O tom, že práca 
učiteliek mala zmysel, ho voria výsledky výskumu.

3. 1. 9. Pár slov na záver

Obr. 69: Nazdar! (skladanie papierových čiapok, KK klub Rankovce, február 2016)
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Aktivity pre deti: www. krokotak. com

Detské riekanky: www. riekanky. sk

Dobré nápady: www. dobre‑napady. sk

Kreatívny online magazín: www. i‑creative. cz

Neposedné nožnice: goo.gl/2rJrl3

Omaľovánky: www. omalovanky. sk

Zborovňa: www. zborovna. sk
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Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Jar Leto Jeseň Zima

Marec Jún September December

Apríl Júl Október Január

Máj August November Február

2016
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AKO CHLAPEC PREKABÁTIL MEDVEĎA

Osoby:  

•	 matka

•	 väčší chlapci

•	 menší chlapec 

•	 trpaslíci

•	 medveď

Kostýmy: 

•	 trpaslíci – čiapky

•	 medveď – kožuch

•	 menší chlapec –topánky, ktoré sa dajú rýchlo vyzuť 
(napr. snehule), 

•	 mama – zástera, varecha

Rekvizity:

•	 rukavice

•	 veľká čiapka

•	 sekera (drevené porisko, „železná“ časť je z kartónu 
nastriekaného striebornou farbou)

•	  drevené polená

•	 makety stromov (les).

Úvodná scéna:  

Veselá hudba, väčší chlapci tancujú (hudba môže byť rómska, slovenská ľudová, alebo moderná).

Matka (kričí): „Vy sa tu len zabávate (hudba stíchne) a  ja už nemám čím kúriť, ani na čom variť.“  (podáva chlapcom 
sekeru) „Veľkí chlapci, choďte do lesa po drevo! Už aj!“  (mama odíde)

Chlapci (pozerajú prekvapene na seba):  „My??? Prečo my?“ (jeden podíde dopredu a hlasno šepkajúc povie publiku): „Ja 
sa bojím! V lese spí medveď!“

(otočia sa k menšiemu chlapcovi):  „Nech ide on! Len tu sedí, nič nerobí, nech on ide po drevo!“ (so smiechom ukážu na 
menšieho chlapca, strčia mu do ruky sekeru a odchádzajú)

(Menší chlapec si s povzdychom natiahne čiapku, rukavice, do rúk vezme sekeru a vydá sa na cestu. Chodí dookola, znie 
vhodná hudba, okolo sa objavia stromy. Odrazu spozornie, počúva, ucho natŕča a skryje za strom.)

Objavia sa trpaslíci, kráčajú tesne pochytaní v rade za sebou, a spievajú: 

„Po cestičke, do záhradky ide trpaslíček krátky.  
Kamže, kamže, trpaslíček?  

Idem k svojej trpaslíčke.

Príloha 2
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 Šaba daba dam, dibi dabá dam, šaba daba dam dibí dabá dam,  
šaba daba dam dibí dabá dam, idem k svojej trpaslíčke.“

Prvý trpaslík zavelí:  

„Ruky vystrčiť!“ (všetci predpažia ruky) 
 „Kolená pokrčiť!“ (všetci pokrčia kolená) 
„Zadky vypučiť!“ (vystrčia zadky)  
„A ideme!“  (pochodujú ďalej s predpaženými rukami, pokrčenými kolenami a vypučenými zadkami, spievajú ďalej po 
cestičke. Odrazu spozornejú, zastanú. Prvý trpaslík sa otočí dozadu, dá prst na ústa):  
„PšššššššT!!!!“

Trpaslíci:  
„Kto to tam, pod kríčkom, spí prikrytý kožúškom?   PSSSSST! 
Ticho byť, nerušiť! Môže to MEDVEĎ byť!“

Chlapec (chce ochrániť trpaslíčkov, vybehne spoza stromu a kričí): „Utekajte, medveď je, keď vyskočí, všetko zje!“

(Trpaslíčkovia sa s krikom rozutekajú, poskrývajú. Na scéne ostane chlapec sám – pevne chytí sekeru a postaví sa zoči‑voči 
medveďovi.

S mrmlaním prichádza medveď:  „Kto ma to zobudil zo zimného spánku?“  (zbadá chlapca, ktorý sa celý trasie) „Ty! Ty si 
ma zobudil a teraz ťa zjem!“

Chlapec (smelo sa postaví): „No dobre! Ale nechceš ma najprv ochutnať?“

Meveď: „No dobre!  Daj!“

Chlapec: „A čo chceš? Ruku, či nohu?“

Medveď: „Hmmmm... čo ja viem? Daj ruku!“

(Chlapec si stiahne rukavicu a opatrne ju podáva medveďovi. Medveď ju schmatne a s chuťou zahryzne.)

Medveď (znechutený odpľúva): „Fuj, to je hnusná ruka! Daj radšej nohu!“

(chlapec si vyzuje topánku, opatrne podáva medveďovi. Ten ju uchmatne, zahryzne a ešte znechutenejšie odpľúva)

Medveď: „Fuj, to je ešte horšie! A aj smrdí!“

Chlapec: „Nechceš radšej hlavu?“ (stiahne si čiapku)

Medveď: „No dobre, ochutnám ešte hlavu. Daj!“ (schmatne čiapku, ale opäť ju znechutene odhodí): „Tá hlava je ešte 
horšia! Ty sa vôbec nedáš jesť, idem radšej spať!“ (znechutene hodí rukou a zívajúc odchádza).

Chlapec (volá trpaslíčkov): „Trpaslíčkovia, poďte, už je preč!“
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Trpaslíčkovia (vybehnú): „Ďakujeme ti, ďakujeme!“

1. trpaslík: „Ty si nás zachránil, my ti tiež pomôžeme. Pričarujeme ti drevo!“

Všetci trpaslíčkovia: „Čáry, máry, fuk!“  (každý prinesie kus dreva, podávajú chlapcovi)

1. trpaslík: „Trpaslíčkovia nástup!“ (všetci sa rýchlo zoradia) 
 „Ruky vystrčiť!“ (všetci predpažia ruky) 
 „Kolená pokrčiť!“ (všetci pokrčia kolená) 
„Zadky vypučiť!“ (vystrčia zadky)  
 „A dozadu!“ (odchádzajú so spevom)

„Po cestičke, do záhradky ide trpaslíček krátky.  
Kamže, kamže, trpaslíček?  

Idem k svojej trpaslíčke. 
 Šaba daba dam, dibi dabá dam, šaba daba dam dibí dabá dam,  

šaba daba dam dibí dabá dam, idem k svojej trpaslíčke.“ 

(odídu zo scény. Hudba, les zmizne, opäť je tu mama a veľkí chlapci. )

Veľký chlapec: „Ukáž, čo si doniesol?   Íha! Koľko dreva!“

Druhý veľký chlapec: „A medveďa si nestretol?“

Malý chlapec: „Stretol, ale okabátil som ho!“

Matka (uzatvára scénu): „Nuž, keď je tak, poďte sa všetci navečerať!“ (hudba, všetci tancujúc odchádzajú, potom sa 
vrátia na klaňačku) 
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Zdroj: Kolektív. Pracovný materiál pre nultý ročník základnej školy. 2. časť, 2005

PL/RKZ/1                                                    Meno: ........................................................................ Dátum: ........

LESNÉ ZVIERATÁ

Príloha 3
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PL/JaK/2                                                    Meno: ........................................................................ Dátum: ........

Zdroj obrázkov: www.icreative.cz

Príloha 4

1. Ktoré zviera bolo v rozprávke?  Podčiarkni ho a správne vymaľuj. Ostatné zvieratká pomenuj. 

2. Preškrtni zvieratko, ktoré nežije v lese, ale s ľuďmi a pomáha im.

3. Ku zvieratkám dopíš písmená, ktoré poznáš, a ktoré sú v ich názve.  
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PL/JaK/3                                                    Meno: ........................................................................ Dátum: ........

Kto to tam, pod kríčkom

spí prikrytý kožúškom? Pššt!

Ticho byť, nerušiť! Môže tam medveď byť!

Utekajte, medveď je!

 Keď vyskočí, všetkých zje!

Ovládanie textu: ......................                                                

Označenie písmen podľa pokynov: ...............

Ako vyzerá medveď? Skús ho nakresliť.

Príloha 5
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O TROCH PRASIATKACH

(Príchod s hudbou J. Nohavicu. Dookola stromy, cesta. Prasiatka chodia a obzerajú sa dookola.)

Spolu: Krásny kraj tu vidíme, tu si domček spravíme!

1. prasiatko: „Ja chcem mať postavený krásny domček slamený!“

2. prasiatko (vyskočí): „A ja zase drevený!“ 
(vadia sa – Slamený! Drevený! Slamený! Drevený!)

3. prasiatko: „Ale keď nám zaprší, zafúka vetríček najlepšie nás ochráni murovaný domček!“ 
(vadia sa – Slamený! Drevený! Slamený! Murovaný! Pribehne zajko, chvíľu počúva, chytá sa za uši  a krúti hlavou. Pri‑
hovára sa posunkami stromom, ceste, všetci si šepkajú a krútia hlavami nad správaním prasiatok.)

Zajko (niečo mu napadne):

„Nevaďte sa zas a znova, 
Poradí vám múdra sova!“

(Všetci volajú sova, sova, sova prichádza):

Sova: „Čo tu toľko kričíte, stále sa len vadíte?“

Prasiatka (zvada): „Ja chcem slamený, ja drevený, ja tehlový.....“

Sova: „Jooooj!“ (zapcháva si uši, krúti hlavou)

„Vadíte sa stoj, čo stoj,  
postavte si každý svoj!“

(prasiatka na seba prekvapene pozrú: „Svoj? Svoj!“ A s potešením sa pustia do práce/sprievodná hudba J. Nohavicu ).

Každé si postupne stavia – dvíha svoj domček. Keď sú dva domčeky hotové, na chvíľu sa o ne oprú, natešene pozerajú 
na svet, obzerajú si domčeky navzájom. Zajko sa teší s nimi, aj stromy, aj cesta. Len tretie prasiatko nie je hotové, kladie 
tehličky, ktoré mu herec hrajúci domček podáva. Prasiatka sa mu strašne smejú, ono im urazene hovorí:

 3. prasiatko: 

„Ja chcem domček pevný mať 
 musím ho však dostávať. 

Ak tu so mnou bývať chcete, 
však mi trošku pomôžete ?“

Príloha 6
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Prasiatka so smiechom odmietnu: „Veselý je celý svet – my ideme na výlet!“

(Pochodujú na hudbu, aj stromy, aj cesta, odrazu sa za ne pripojí vlk, žmurká na divákov a prikazuje im, aby boli ticho. 
Zľaknutý zajko sa skryje za strom, celý sa trasie, najprv potichu, potom nahlas volá: „Vlk!! Vlk!! Prasiatka VLK!!“ Prasiatka 
sa konečne obzrú a rozbehnú s veľkým krikom do najbližšieho slameného domčeka.) 

Vlk: (obchádza slamený domček, s potešením si mädlí ruky, hladká brucho a divákom hovorí): 

„Pekný domček slamený, 
na fúkanie stvorený!“

(Raz fúkne, domček padá na zem. Prasiatka s krikom utekajú do dreveného domčeka.)

Vlk: (obchádza drevený domček, s potešením si mädlí ruky, hladká brucho a divákom hovorí):

„Mňa fúkanie strašne baví, 
taký dom ma nezastaví!“

(Dvakrát fúkne, domček padá na zem. Prasiatka s krikom utekajú do tehlového domčeka, ktorý medzitým 3. prasiatko 
dostavalo.)

Vlk: (Obchádza tehlový domček mračí sa, hmká, krúti hlavou. Veľmi sa nadúva, fúka trikrát, potom divákom hovorí):

„Tu sú všetci v bezpečí, 
ten dom sa mi nepáči! 
V bruchu mi už škŕka, 
komín vedie dnuka!!!“

(Lezie cez otvor, zasekne sa v ňom. Prasiatka vybehnú von, spolu so zajačikom mu zviažu ruky za chrbtom a dovedú ho 
pred divákov).

Všetci spolu (príde aj sova, stromy) :

„Ten kto nie je lenivý, 
dobrú prácu spraví! 

Pekný domček postaví, 
aj vlka sa zbaví!“

Úklon, odchod s hudbou, klaňačka.
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O troch prasiatkach

Autori: ................................................................
...............................................................................
................................................................................

Išli 3 prasiatka ................................................
................................................................................

Postavilo slamený dom ................................
................................................................................

Stavali murovaný dom.................................
................................................................................

Vlk  zničil dom zo slamy .............................
...............................................................................

Príloha 7
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Vlk zničil drevený dom ................................
...............................................................................

Býva v murovanom dome...........................
...............................................................................

Vlk spadol do komína ..................................
...............................................................................

Vyhrali nad vlkom .........................................
................................................................................
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PL/JaK/5                                                    Meno: ........................................................................ Dátum: ........

Dokresli prasiatko.

Má ružovú farbu.

Za ním namaľuj domček.

Hore napíš svoje meno.

Príloha 8
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Všetko o mne

Moja fotografia

Príloha 10
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Volám sa: ...........................................................................
................................................................................................

Dátum narodenia: .........................................................

Mám ...................................................................... rokov.

Vážim .......................................................................... kg. 

Meriam ...................................................................... cm.

Vlasy mám .......................................................................

Oči mám ............................................................................



230

To som ja
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Moja rodina – môj domov

Bývam v ............................................................................

Ulica ....................................................................................

Meno mamky: .................................................................

Meno ocka: .......................................................................

Je nás ......................................................... súrodencov.

Mená súrodencov: ..........................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Kto s nami ešte býva?...................................................
...............................................................................................

Čo radi robíme? ..............................................................
...............................................................................................
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Naše obľúbené jedlo: .....................................................
................................................................................................

Moje povinnosti: ..............................................................
................................................................................................
...............................................................................................

Toto je náš dom
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To sme my
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Chodím do školy

Názov a adresa školy: ...................................................
................................................................................................
...............................................................................................

Trieda: ................................................................................

Meno pani učiteľky: ......................................................
................................................................................................

Mená mojich kamarátov – spolužiakov: 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Čo mám v škole najradšej: .........................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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Čo viem dobre? ...............................................................
...............................................................................................

Čo mi veľmi nejde? ......................................................
...............................................................................................

Moje najmilšie

Kamarát/kamarátka: .................................................
..............................................................................................
...............................................................................................

Hračky: ..............................................................................
...............................................................................................

Šport: .................................................................................
...............................................................................................

Zvieratko: .........................................................................
...............................................................................................

Farba: .................................................................................
...............................................................................................
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Jedlo: ...................................................................................
..............................................................................................

Rozprávka: ........................................................................
..............................................................................................

Film: .....................................................................................
..............................................................................................

Kvet: ....................................................................................
..............................................................................................

Čo najradšej robím?

Najradšej robím: .............................................................
................................................................................................
................................................................................................
............................................................................................

Čo robím, keď prší: .......................................................
................................................................................................
.............................................................................................
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Čo robím, keď svieti slnko: .........................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Čoho sa bojím? ................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Čoho sa nebojím? ............................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

Čím chcem byť?................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
...............................................................................................



238



239



240

© ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj 
Zemplínska 15/A, 040 01 Košice

tel/fax: 00421 55 72 888 568
etp@ke.etp.sk

www.etp.sk

AK NIE SI PRIPRAVENÝ VŠÍMAŤ SI 
SILNÉ STRÁNKY SVOJICH ŽIAKOV, 

NEDOTÝKAJ SA ICH SLABÝCH STRÁNOK.  
 

PROFESOR REUVEN FEUERSTEIN

8196837880969
 

ISBN 9788096819683
90000 >


