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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
 

Hlavné a čiastkové ciele zážitkového bloku: Hlavným cieľom zážitkového bloku je rozvíjať 
sebapoznanie žiakov a žiačok, poznávanie iných a spoluprácu. Ďalej sa zameriavame na 
spoznávanie hodnôt, postojov, stereotypov a predsudkov v kontexte vnímania sveta okolo nás 
v kontexte lokálnom aj globálnom, problematiku tolerancie, ľudských práv a ekologickej, 
ekonomickej a sociálnej udržateľnosti. 
 
Priblíženie obsahového zamerania: Zážitkový blok používa metaforu mesta a krajiny na 
vyjadrenie symbolov seba a „tých druhých“ v kontexte hodnotovej a postojovej orientácie 
k svojmu prírodnému a sociálnemu okoliu. Takto prepája témy osobnostného rozvoja 
a sebapoznania s témami občianskej participácie, sociálnej a environmentálnej zodpovednosti 
a rozhodovania. V bloku pracujeme s pojmami geografie (typ krajiny, podnebie a pod.) 
a s pojmami občianskej náuky (erb mesta, štátne symboly, ústava a pod.), závisí od 
učiteľa/učiteľky, aký dôraz bude klásť na interpretáciu jednotlivých aspektov aktivít. 
 

Cieľová skupina: Zážitkový blok je možné realizovať so žiakmi a žiačkami v nižšom a vyššom 
sekundárnom vzdelávaní, pre mladších žiakov a žiačky sú pri jednotlivých aktivitách uvedené 
návrhy na modifikácie. Aktivity sú vhodné pre bežnú školskú triedu (20 – 25 osôb), pri väčších 
skupinách treba počítať s dlhším časom na to, aby sa mohli všetci vyjadriť. 
 

Špecifiká týkajúce sa osoby vedúcej zážitkový blok: Na vedenie skupiny stačí jedna osoba.  
 

Dĺžka trvania a časový harmonogram: Blok obsahuje 6 aktivít, ktoré prepája téma mesta resp. 
krajiny z rôznych perspektív. Celý blok je možné realizovať za 4 vyučovacie hodiny, alebo možno 
aktivity rozdeliť na 4 samostatné, od seba nezávislé hodiny. 
 

Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Podľa zamerania sú aktivity využiteľné v rámci 
Osobnostného a sociálneho rozvoja, Mediálnej výchovy, Environmentálnej výchovy 
a Multikultúrnej výchovy.  
 
Medzipredmetové vzťahy: Jednotlivé aktivity možno použiť ako celok (napr. v rámci tematického 
projektového dňa) alebo ako samostatné aktivity a učebné úlohy v rámci vyučovania predmetov 
vzdelávacích oblastí Človek a hodnoty (etická výchova) a Človek a spoločnosť (občianska náuka, 
geografia, dejepis). Ďalej v rámci predmetov psychológia (motivácia, hodnoty, postoje, 
predsudky, sociálne vnímanie, sociálne skupiny) a sociálno-psychologický tréning (vnímanie seba 
a druhých, sebapoznávanie, spolupráca, argumentácia, riešenie konfliktov) v prepojení na 
výtvarnú výchovu a výchovu k umeniu. 
 
Metódy: dialogické metódy, problémové metódy, metódy samostatnej práce, metódy 
skupinovej práce 
 
Pomôcky, prílohy a pracovné listy: Keďže súčasťou samostatných a skupinových úloh je aj 
výtvarné stvárnenie zadaní, budú žiaci a žiačky potrebovať farbičky, fixky, lepidlá, nožnice (aspoň 
do skupiny), ďalej farebné a flipchartové papiere, ďalšie pomôcky (fotografie, siluety, kartičky 
k aktivitám) sú dostupné v prílohách. 
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Usporiadanie miestnosti: Všetky aktivity sú realizovateľné v jednej miestnosti, triedu je vhodné 
variabilne upraviť tak, aby mohli všetci zdieľať svoje postrehy v kruhu a súčasne aj pracovať 
v skupinách. 
 
ZOZNAM AKTIVÍT:  

 Prvý dojem 

 Ja ako mesto 

 My ako krajina 

 Najkrajší kút v šírom svete je moja rodná zem 

 Najlepšie miesto pre život 

 Komu je u nás dobre 

 

Celý dokument má rozsah 26 strán. 

Nájdete v ňom 17 strán príloh v podobe pracovných listov a fotografií k téme. 

 

Ďalšie informácie: 

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné využitie 
a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie 
autorských práv. 

 Autorom fotografie na titulnom liste je Charles L., ktorý ju zverejnil v rámci databázy 
unsplash.com. Ak nie je uvedené inak, použité fotografie pochádzajú z tejto databázy voľne 
dostupných fotografií.  

 Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných 
listoch aj ako orámovanie). Toto rozlíšenie slúži pre ľahšiu orientáciu medzi viacerými blokmi 
a má tiež uľahčiť vyhľadávanie v tlačenom dokumente.  

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými 

pracovnými listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity sa 

ihneď zobrazí požadovaný pracovný list. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unsplash.com/search/photos/colors?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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JA AKO MESTO 
Cieľ: rozvíjať sebapoznanie a tvorivosť, vedieť pomenovať svoje hodnoty a postoje 
Trvanie: 35 - 45 minút (podľa veľkosti skupiny, aby mohol každý mesto predstaviť + tiež 
v závislosti o toho, ako detailne budú mestá výtvarne prepracované) 
Pomôcky: farebné papiere (aspoň 4 – 5 farieb) so siluetou mapy mesta, farbičky, fixky 
Postup: 
Farebné papiere sa rozprestrú na zem alebo na lavicu mapou dolu. Každý žiak/žiačka si vyberie 
farbu podľa svojej preferencie. Následne dostanú inštrukciu predstaviť si seba ako mesto: 

 Predstav si, že by si bol/a mestom... 

 Aké by si bol/a mesto? Moderné, historické, malé, veľké... 
 Akí ľudia by v ňom žili? 
 Čím by sa líšilo od iných miest? 
 Čím by bolo zaujímavé a lákavé pre ostatných? 

 Aké by v Tvojom meste boli predpisy (pravidlá)? Čo by bolo dovolené a čo zakázané? 

 Daj svojmu mestu názov. 
 Navrhni erb svojho mesta. 

 
Pri tvorbe miest zdôraznite, že sa nemusia držať žiadnej predlohy, nemusia sa inšpirovať žiadnym 
existujúcim mestom, môžu vymyslieť úplne fiktívne, fantazijné mesto podľa svojich predstáv. 
Dôležité je rozhodnúť sa, či chcete nechať viac priestoru výtvarnému stvárneniu alebo skôr 
písaniu nápadov, závisí to od kontextu použitia aktivity aj od veku žiakov a žiačok. Mladšie deti 
budú pravdepodobne preferovať skôr výtvarné spracovanie, pri ktorom je treba rátať s väčšou 
časovou rezervou. 
Keď si každý nakreslí/napíše údaje o svojom meste, vrátia sa späť do kruhu, každý si vyberie 
jednu-dve dôležité informácie o svojom meste a doplní vetu: Ja keby som bol/a mesto... Ak 
ostane viac času, môžu o meste v druhom kole pridať viac informácií. 
 
Diskusia: 
Čo sa vám pri navrhovaní mesta robilo najľahšie a čo naopak najťažšie? 
Čo vás najviac inšpirovalo/ovplyvnilo pri navrhovaní mesta? 
Čo vás zaujalo/prekvapilo na mestách ostatných? 
 
Mestá možno vystaviť v triede, ak chcete nadviazať ďalšou aktivitou na niektorej ďalšej hodine 

(nie hneď), je vhodné mestá zozbierať a vrátiť ich deťom na ďalšej hodine. 
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MAPA MESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


