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Úvod

Problematika násilia a agresivity detí a mládeže sa oprávnene dostáva 
do centra spoločenskej pozornosti, stáva sa celospoločenským problémom.

V čoraz väčšej miere sa vlna násilia dvíha najmä medzi mládežou 
na školách a vekovú hranicu posúva stále nižšie.
Agresívne správanie detí je ovplyvňované najmä vonkajším prostredím, ako je 
rodina, škola, video, televízia. Ak vplyv televízie zatiaľ nedokážeme ovplyvniť, 
sústreďme sa na výchovu detí v rodine a v škole. Nie však v zmysle nariadení, 
príkazov a trestov, ale svoje úsilie zamerajme na citovú oblasť detí.

Koľko mladých ľudí dokáže vyjadriť svoje pocity? Koľkí z nich vedia riešiť 
konflikty? Koľkí z nich vedia nahlas, bez strachu upozorniť na problém, že sa 
niečo deje? Poznajú mladí ľudia zmysel vlastného života? Poznajú svoje 
schopnosti?

Pedagógovia na školách nevyužívajú možnosti citovej výchovy, netrénujú 
zručnosti, ktoré by mali deti získať, aby sa naučili ovládať svoje citové impulzy, 
riešiť konflikty a osvojiť si pozitívne citové vzťahy k druhým. Celá pedagogická 
činnosť je veľmi orientovaná na harmonizáciu, pri ktorej ide skôr o vyhnutie sa 
konfliktu, než o vážne riešenie problémov. Konflikty sa spracovávajú prevažne 
spôsobom: hľadáme vinníka napomíname, trestáme. To však vyvoláva
u agresívnych jedincov pocit ďalšieho ohrozenia a nevedie k zníženiu 
agresivity,ale vyvoláva nové agresie.

Ak chceme prispieť k obmedzeniu agresivity medzi deťmi, budujme ich 
sebavedomie a sebaúctu, ktoré sú predpokladom pozitívneho rozvoja ľudských 
schopností, zdravých sociálnych vzťahov a zodpovedného správania sa. 
Sebavedomý človek je schopný vnímať a rešpektovať svoje i cudzie práva. Dokáže 
povedať druhým svoje potreby a priania a sám prijímať i nepríjemné veci.

Zvládnuť agresívne správanie detí je veľmi náročné a od pedagóga si 
vyžaduje nielen odborné vedomosti a schopnosti, ale najmä empatiu, vnímavosť 
postrehnúť problém a odvahu ho priznať a riešiť.
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1. Násilie a agresivita

Agresívne správanie - je správanie, v rámci ktorého sa jednotlivec 
presadzuje na úkor druhého. Neberie do úvahy práva druhých, má sklony 
ponižovať, urážať a znevažovať druhého. V sociálnych vzťahoch neustále bojuje, 
manipuluje, vyčíta a moralizuje, rád rozkazuje druhým.

* Agresívny človek je stále pripravený k útoku, citovo zraňuje druhých, 
obviňuje okolie, používa vulgárne slová, býva násilný a častokrát v kolektíve 
neobľúbený. Cíti sa osamotený a opustený, má pocit ,že mu nikto nerozumie.

* Agresívne správanie súvisí so stavom sebavedomia, s citovou zrelosťou 
a so schopnosťou zvládať záťaž, stres a napätie. Jedinci so sklonom 
k agresívnemu správaniu sa dostávajú do sociálnej izolácie.

* Agresívny človek sa snaží mnohé veci riešiť silou, vyvoláva pocity viny, 
pôsobí v úlohe kontrolóra, vždy musí mať pravdu. U úzkostných ľudí dochádza 
ku striedaniu pasívneho a "agresívneho správania. Neadekvátna zlosť a hnev sú 
častými príznakmi agresívneho správania.

* Agresívnemu jedincovi chýbajú sociálne a komunikačné zručnosti, láska 
a pozitívne oceňovanie fungujúceho správania. Takýto človek vlastne potrebuje 
pomoc, najmä v oblasti učenia sa a potrebuje sa učiť novým spôsobom 
komunikácie.

Každé dieťa prežíva rôzne emócie a rôznym spôsobom ich prejavuje. 
Úlohou dospelého / rodiča a pedagóga/ je naučiť dieťa sociálnej zdatnosti, teda 
ponúknuť mu možnosť získať a rozvíjať sociálne zručnosti, v ktorých sa naučí 
primerané kontrolovať a efektívne správať k druhým. O sociálnych zručnostiach 
hovoríme ako o schopnosti človeka prirodzeným spôsobom vyjadrovať svoje 
emócie, potreby, hovoriť o svojich pocitoch a plánoch a pritom brať do úvahy aj 
potreby druhých.

Na stretnutie s človekom môžeme pozerať ako na trojstupňový proces, kde 
každý predstavuje istý súbor zručností:

1. Sociálna percepcia - vnímanie sociálnej situácie. Pochopiť a prijať 
informáciu, aktívne počúvať a vnímať.

2. Kognitívna rekonštrukcia - zručnosť vnútorného spracovania. Riešenie 
problému, kombinácia rozhodnutia, pripravenie obsahu, čo budeme 
hovoriť.

3. Expresia - schopnosť, resp. zručnosť vyjadriť sa. Výber správnych 
a vhodných slov. Verbálna a neverbálna komunikácia.

Pokiaľ chceme dobre komunikovať s druhými, potrebujeme predovšetkým 
porozumieť sami sebe a svojim emóciám. Americká psychologička Barbara de 
Angelis vo svojej práci „Tajomstvá lásky“ uvádza, ako lepšie porozumieme svojim 
emóciám - vytvorila tzv. emočnú mapu.

ORAVA Krajský úrad Žilina
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Existuje 5 úrovní emócií:
1. Hnev
2. Bolesť a smútok
3. Strach a neistota
4. Ľútosť a zodpovednosť
5. Láska a pochopenie

Emočné napätie môžeme plne odstrániť len vtedy, ak si uvedomíme 
a vyjadríme všetkých päť úrovní emócií. Práca s emóciami je náročná a vyžaduje 
si isté skúsenosti a zručnosti pedagóga. Ak pedagóg rozumie sebe, je predpoklad, 
že porozumie aj deťom a celej skupine. Prejavy agresívneho správania môžeme 
zmierniť tým, že sa pokúsime naučiť deti sociálnej zdatnosti a ponúknime im iné 
možnosti komunikácie, v ktorej bude cítiť lásku, porozumenie, ochotu, záujem 
o druhého.

1.2. Násilie v škole

Agresívne správanie sa prejavuje rôznymi znakmi násilia, pri ktorom ide 
vždy o obmedzovanie slobody druhého. Násilie môže byť spôsobované fyzicky ale 
aj psychicky. Vzniká vzťah medzi agresorom a obeťou. Deti, ale aj dospelí, ktorí 
nedokážu vyjadriť svoje pocity a potreby iným ľudom, strácajú v živote potešenie 
a stávajú sa citlivejší k telesnému a emočnému utrpeniu.

Agresor vyvoláva emočné napätie a rôzne formy násilníckeho správania, čo 
v triednom kolektíve spôsobuje skupinovú tenziu a konflikt.

Krajský úrad Žilina
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2. Čo je šikanovanie?

Slovo šikanovanie pochádza z francúzskeho slova chicane, čo znamená: 
zlomyseľné obťažovanie, týranie, sužovanie, prenasledovanie...
Z hľadiska výkladu pojmu šikanovania nie je dôležité, či k nemu dochádza 
verbálnymi útokmi, fyzickým násilím alebo hrozbou násilia. Rozhodujúce je, 
že sa tak deje úmyselne.

Uvádzame najčastejšie uvádzanú definíciu v literatúrach:
„Šikanovanie je, keď jedno dieťa alebo skupina detí hovorí 

druhému dieťaťu škaredé a nepríjemné veci, bije ho, kope, vyhráža 
sa mu, zamyká ho v miestnosti a pod. Tieto incidenty sa môžu 
opakovať a pre šikanované dieťa je veľmi ťažké ubrániť sa. Ako 
šikanovanie označujeme tiež opakované posmešky alebo nepekné 
poznámky o rodičoch.
Za šikanovanie obvykle neoznačujeme občasnú bitku alebo hádku 
fyzicky rovnako zdatných súperov“.

Ku školskému šikanovaniu môže dochádzať niekde v ústrani /šatňa, WC, 
miesto kam nechodí pedagóg, kde je prítomná iba obeť a agresor alebo 
skupinka agresorov/, veľmi často sa však odohráva v triede, v prítomnosti 
ostatných spolužiakov, ktorí sa však nepostavia na ochranu obete zo strachu, 
z ľahostajnosti, či nesympatie k obeti.

Ak má pedagóg podozrenie na šikanovanie, v žiadnom prípade v tom 
nemôže nechať dieťa samé a hovoriť si, že to nejako dopadne, že radšej 
neurobí nič aby mu náhodou nepriťažil. Omylom je tiež poradiť dieťaťu, aby 
sa bránilo /vrátilo nadávku, kopanec,.../

Čo teda urobiť, aby sme dieťaťu ešte viac neublížili? Ako postupovať, aby 
sme mu skutočne pomohli?
Ponúkame vám odpoveď na niekolko otázok, ktoré sú dôležité k porozumeniu 
problému šikanovania, spúšťacích mechanizmov, varovných signálov 
a objasneniu jednotlivých krokov nápravy.

2.1. Spúšťacie mechanizmy šikanovania

1. Tlak k mužnosti

Chlapec alebo mladý muž sa má správať tak, ako sa to od muža očakáva 
/neukazuje svoje city, nemôže priznať slabosť, keď treba, vie vrátiť úder, je 
vážny, energický, bojovný/.
Podstata šikanovania:
Keď sa niekto vedľa mňa, kto má byť chlap ako ja, správa nechlapsky, t.j. 
citlivo, mierne, prebúdza to vo mne túžbu byť ako on. A to je pokušenie, 
ktorého sa zbavím tak, že toho druhého ponížim a zosmiešnim. Tým sám sebe 
dokazujem, že nie som ako on. Dokazujem tak svoju mužnosť sebe aj druhým.

ORAVA Krajský úrad Žilina
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2. Krutosť

Človeku niekedy spôsobuje radosť, ked druhého vidí trpieť. 
Psychoanalytici objavili, že takáto črta sa nachádza v neprebudenej forme 
u väčšiny ľudí a niekedy stačí len malý podnet, aby sa prejavila v správaní. 
Podstata šikanovania:
Pri šikanovaní môže agresor svoju krutosť uspokojiť, byť surový, tešiť sa 
z utrpenia druhého.

3. Túžba po moci

Súvisí s túžbou ovládať druhých ľudí.
Podstata šikanovania:
Ak máme moc nad druhým človekom /ovládame ho/, pomôže nám to uspokojiť 
iné potreby, splniť iné priania /vynútenie rôznych služieb, prisvojenie si 
nejakej veci,.../

4. Zvedavosť

Človek niekedy túži odhaliť tajomstvo, ako sa bude správať ten druhý ked 
má strach, keď cíti bolesť a poníženie.
Podstata šikanovania:
Dozvedieť sa, k čomu všetkému možno obeť prinútiť, do akej najhlbšej miery 
je možné odhaliť jej vnútro.

5. Nuda, túžba po senzácii

Súvisí so zvedavosťou. Charakteristická je pre jedincov s nedostatkom 
súcitu a mravných zábran.
Podstata šikanovania:
Túžba po vzrušujúcom zážitku.

2.2. Druhy šikanovania

Slovom šikanovanie sa obyčajne označuje opakované ubližovanie.
Môže mať krátke alebo dlhodobé trvanie.

Krátkodobé šikanovanie /príčiny/:

o dieťa, ktoré sa snaží o odplatu 
o nuda, frustrácia
o zneužívanie dieťaťa /snaha odreagovať sa od reality práve šikanovaním 

druhých/ 
o smrť príbuzného 
o rozvod rodičov 
o nový prírastok do rodiny

ORAVA Krajský úrad Žilina



Dlhodobé šikanovanie /príčiny!:

o rozmaznanosť a egocentrizmus dieťaťa, presvedčenie, že musí získať 
všetko a ostatní nemajú žiadne práva 

o málo lásky a negatívne postoje rodičov k dieťaťu
o tolerancia /až podporovanie/ agresívneho správania zo strany 

dospelých, bez určenia hranice únosnosti 
o fyzické a psychické tresty, prípadne aj sexuálne zneužívanie zo strany 

rodičov a iných dospelých 
o pocit neistoty, nízka miera sebadôvery a sebaúcty
o uprednostňovanie výkonu a úspechov dieťaťa pred hodnotou samotného 

dieťaťa
o nemožnosť prejavovať svoje city /dospelí deťom zakazujú plač, smiech, 

smútok a pod./ 
o deti boli alebo sú terčom šikanovania

2.3. Stupne šikanovania

Takmer v každej triede sa môže nachádzať dieťa so sklonom k agresivite 
a šikanovaniu druhých a súčasne dietli, ktoré sa stáva jeho potenciálnou 
obeťou.
Ak v triede chýbajú citovo vyrovnaní jedinci, ktorí odmietajú násilie a v triede 
vytvárajú atmosféru spolupatričnosti, šikanovanie sa môže rozrásť 
do najťažšieho stupňa.
Aby sme mohli tento problém v triede riešiť, musíme vedieť rozlíšiť jednotlivé 
stupne šikanovania. Každé štádium si totiž vyžaduje odlišný spôsob zásahu 
a riešenia.

1. stupeň /ostrakizmus/

V každej školskej skupine sa vždy veľmi skoro objavujú jedinci, ktorí sú 
najmenej vplyvní a obľúbení, označovaní ako čierna ovca, outsider, obetný 
baránok.
Pri tradičnom spôsobe výchovy, ktorá nekladie dôraz na budovanie 
vzťahov medzi žiakmi, všetci jednotlivci, ktorí sa ocitnú na tzv. 
„sociometrickom chvoste“, zažívajú prvky šikanovania, tzv. OSTRAKIZMUS. 
Ide o miernu, prevažne psychickú formu násilia, kde sa „okrajový“ člen necíti 
dobre - je neobľúbený a neuznávaný. Ostatní ho viac či menej odmietajú, 
nebavia sa s ním, ohovárajú ho, intrigujú.
Takáto situácia dáva základ šikanovaniu a vzniká veľké riziko jeho dalšieho 
rozvoja.

2. stupeň /fyzická agresivita/

Prechod do tohto štádia môže ovplyvniť niekoľko príčin:

ORAVA Krajský úrad Žilina
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> V náročných situáciách, kedy stúpa napätie v skupine, sa 
ostrakizovaní žiaci stávajú akýmsi „ventilom“. Spolužiaci si na nich 
odreagúvajú svoje nepríjemné pocity /napätie pred písomkou, 
konflikt s učiteľom a pod./.

> Ak žiaci spolu trávia isté časové obdobie, napr. na brigádach, 
lyžiarskych výcvikoch,... Aby zahnali nudu, vymýšľajú „program“ 
pre ostrakizovaných členov skupiny.

> Ak sa v jednej triede stretne niekoľko výrazne agresívnych jedincov, 
ktorí od začiatku používajú násilie k uspokojovaniu svojich potrieb 
a získaniu dominantného postavenia.

Ďalší vývoj v skupine bude záležať od postojov ostatných členov skupiny 
a triedneho učiteľa, ktorý už v tomto štádiu môže postrehnúť, že v triede sa 
niečo deje.
Ak v skupine prevažujú pozitívne morálne hodnoty, medzi žiakmi existujú 
kamarátske vzťahy, súdržnosť a negatívny postoj k násiliu, počiatočné 
štádium šikanovania bude zastavené. Ak však tieto hodnoty jedincom 
v skupine chýbajú, násilie sa v triede zakorení a narastie do ťažkých stupňov 
skupinovej deštrukcie.

3. stupeň /hlavný moment vytvorenia jadra skupiny/

Ak sa charakterovo silní žiaci nepostavia na obranu slabších žiakov 
a týmto spôsobom nezastavia pôsobenie násilníkov, agresori vytvoria 
agresívne jadro skupiny. Jeho členovia začnú systematicky spolupracovať 
a rozvíjať formy šikanovania. Prednostne atakujú najslabších jedincov a svoj 
okruh rozširujú. Vytváraním atmosféry strachu paralyzujú ostatných členov. 
Ak sa v tomto čase nevytvorí silná pozitívna podskupina, ktorá by dokázala 
byť aspoň rovnocenným partnerom agresorom, čo sa týka vplyvu v triede, 
pôsobenie agresorov bude pokračovať. /Silná podskupina charakterovo silných 
žiakov sa sama nevytvorí príliš často. Tomuto procesu musí pomôcť učiteľ./

4. stupeň /väčšina sa podrobuje normám agresorov/

Ak sa v triede nevytvorila silná podskupina zdravého jadra, 
podskupina agresorov získava dominantné postavenie a vplyv. Normy 
agresorov sú väčšinou skupiny prijímané a stávajú sa nepísaným zákonom.

5. stupeň /absolútne šikanovanie, totalita/

V tomto štádiu sú normy agresorov rešpektované všetkými žiakmi 
v triede a dochádza k tzv. „vykorisťovaniu“. Skupina sa rozdelí na 2 časti: 
na „otrokárov“ a „otrokov“. Otrokári, ktorí samých seba označujú tiež 
za „kráľov“ a „ministrov“, využívajú otrokov /„poddaných“, „nevoľníkov“/ 
vo všetkých smeroch - telo, city, rozumové schopnosti, peniaze a osobné veci, 
školské vedomosti. Otroci sa stávajú čoraz viac závislí na otrokároch,

ORAVA Krajský úrad Žilina



prejavujú sa u nich psychosomatické poruchy, záškoláctvo, suicidálne 
pokusy.

2.4. Varovné signály

Čo majú učitelia považovať za dostatočný dôvod, aby sa šikanovaním 
začali zaoberať? Sú to priamo alarmujúce signály a signály nepriamo 
alarmujúce.

Priamo alarmujúce signály:

> Ponižovanie a zosmiešňovanie. Trieda sa smeje pri neúspechu žiaka 
pred tabulou, vymýšľajú mu zahanbujúce prezývky, nadávajú mu. 
/Rozhodujúcim kritériom býva, do akej miery je dieťa na tieto prejavy 
správania zraniteľné./

> Kritika dieťaťa, výčitky na jeho adresu /najmä ak sú podávané 
nepriateľským, pohŕdavým až nenávistným tónom/.

> Prejavy nerovnpprávnosti. Dieťa dostáva povýšenecké príkazy, ktorým 
sa snaží vyhovieť, býva ostatnými komandované a okrikované.

> Objavujú sa údery, kopanie, strkanie, štuchanie, naháňanie.
> Žiak dobrovoľne odovzdáva desiafy kamarátovi.
> Bitky, v ktorých je jeden z účastníkov zreteľne slabší a snaží sa 

uniknúť

Nepriamo alarmujúce signály:

> Správanie outsidera. Dieťa je osamotené, nikto oň nemá záujem, nemá 
kamarátov.

> Vchádza zároveň s učiteľom do triedy, cez prestávky nenápadne 
postáva pri kabinete, na hodiny prichádza neskoro, všade chodí ako 
posledný.

> Pôsobí smutne až depresívne, nešťastne a stiesnene.
> Ak má prehovoriť pred triedou, je neisté, vystrašené.
> Nechodí na hodiny telesnej výchovy, zostáva v triede, má nadmernú 

absenciu - ospravedlnenú i neospravedlnenú.
> Náhle zhoršenie prospechu, nesústredenosť pri vyučovaní.
> Má poškodené, znečistené, rozhádzané veci, zašpinený alebo poškodený 

odev.
> Odreniny, modriny, škrabance alebo rezné rany, ktoré dieťa nevie 

uspokojujúco vysvetliť.

Tieto signály treba brať za každých okolností vážne a situáciu preskúmať 
/zabezpečiť dieťaťu odbornú pomoc psychológa/. Avšak učiteľ by sa mal 
o pozorovaných javoch porozprávať aj s rodičmi a zistiť, či aj rodič 
nespozoroval niektoré z nasledujúcich príznakov:

> Za dieťaťom neprichádzajú domov spolužiaci, či iní priatelia.
> Dieťa nemá ani jedného priateľa, s ktorým by trávilo voľný čas.

ORAVA Krajský úrad Žilina
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> Nepozývajú ho na návštevu k iným deťom.
> Nechuť ísť ráno do školy /najmä ak sa predtým do školy tešilo/. Dieťa 

sa snaží odísť z domu čo možno najneskôr, prípadne na ňom 
pri starostlivejšej pozornosti badať strach. Stráca chuť do jedla.

> Do školy a zo školy nechodí najkratšou cestou, strieda trasy, prípadne 
prosí o odvoz a dovoz autom.

> Zo školy chodieva hladné /agresori mu berú desiatu, peniaze, lístky 
na obed/.

> Stráca záujem o učenie, schopnosť sústrediť sa.
> Doma býva smutné či apatické, objavujú sa výkyvy nálad, zmienky 

o možnej samovražde. Odmieta sa zdôveriť s tým, čo ho trápi.
> Zaspáva s plačom, má nepokojný spánok, kričí zo sna.
> Je neobvykle agresívne voči súrodencom alebo iným deťom.
> Nápadne často hlási stratu osobných vecí.
> Žiada o peniaze, pričom udáva málo vierohodné dôvody /napr. 

opakovane hovorí, že ich stratilo/, prípadne berie peniaze doma.
> Sťažuje sa na neurčité bolesti brucha alebo hlavy, snaží sa zostať doma. 

Svoje zdravotné ťažkosti môže preháňať, prípadne simulovať 
/manipulácia s teplomerom a pod./.

> Dieťa sa doma zdržiava viac, než malo vo zvyku.

Alarmujúce signály nemôžeme ponechať náhode, ako tomu bolo doposiaľ. 
Je potrebné ich zámerne a systematicky vyhľadávať. Učitelia to môžu urobiť 
prostredníctvom dotazníkov, vyvesením informačných letákov pre obete, 
v ktorých sa môžu dozvedieť čo majú robiť, kde majú hľadať pomoc.

Krajský úrad Žilina



3. Účastníci šikanovania

Aké sú deti, ktoré šikanujú svojich vrstovníkov? Aké majú vlastnosti,
z akého prostredia pochádzajú? Podľa čoho ich spoznáme?
A obete šikanovania? Čím sa líšia od ostatných detí, akú majú povahu?

3.1. Agresor

• Vo väčšine prípadov ide o fyzicky zdatných chlapcov /dievčatá nie sú
výnimkou/. Nie je to však pravidlo, niekedy inteligencia spojená
s bezohľadnosťou a krutosťou môže vyvážiť nedostatok telesnej sily 
/agresor šikanovanie zorganizuje, hoci sám sa obete ani nedotkne/.

• Sebaistí jedinci /pod mnohých z nich sa však podpísala nevhodná 
výchova/.

• Prevláda v ňom,, túžba dominovať, ovládať druhých, bezohľadne sa
presadzovať.

• Býva zlomyseľný.
• Podvádza, používa výhovorky na cfbsiahnutie svojho cieľa.
• Môže trpieť pocitmi menejcennosti /závidí svojim spolužiakom úspechy 

v škole/.
• Osobitným typom agresora je jedinec, ktorý nie je iniciatívny

pri napadnutí obete, ale pripája sa častokrát zo strachu, aby sa sám 
nestal obeťou.

Aká bola výchova agresora?
Podľa niektorých autorov sa sklon k agresívnemu správaniu utvára už

v prvých rokoch života.
Zásluhu na tom majú:

1) Temperament dieťaťa /výbušnosť, impulzívnosť, nepremyslené, unáhlené 
konanie/.

2) Spôsob výchovy /nedostatok skutočného záujmu o dieťa, citový chlad, 
ľahostajnosť, ponižovanie, nepriateľstvo až nenávisť, fyzické a psychické 
násilie - telesné tresty, bitka, nadávky/. Vtedy sa dieťa učí, že je 
normálne ak silnejší (rodič) týra slabšieho (dieťa).

3.2. Obeť

Popísať, aké dieťa sa stáva obeťou agresora je oveľa zložitejšie, ako 
charakterizovať agresora. Takmer každá skupina si vytypuje nejakú svoju 
obeť a kritériá tohto výberu bývajú častokrát veľmi rozmanité. Niekedy býva 
výber absolútne náhodný. Takže obeťou sa vlastne môže stať ktorékoľvek 
dieťa. Napriek tomu takmer na každej škole existujú „typické“ obete, ktoré 
bývajú opakovane týrané:

ORAVA Krajný úrad Žilina

11



• Deti, ktoré nevedia skrývať svoj strach a využívať strach druhých.
• Deti tiché, plaché, citlivé.
• Pri akomkoľvek náznaku agresivity sa stiahnu, ustúpia.
• Mávajú nízke sebavedomie.
• Nebývajú vždy fyzicky slabé, ale spravidla bývajú menej zdatné ako 

agresori.
• Majú odmietavý vzťah k násiliu, vyhýbajú sa tvrdým športom.
• Ťažko sa presadzujú medzi vrstovníkmi /deti osamelé, bez kamarátov, tzv. 

outsideri triedy/.
• Deti nadmerne ochraňované rodičmi a učiteľmi /nie sú samostatné/.
• Deti s provokujúcim správaním /dráždia iné deti, posmievajú sa im/.
• Osobitnú skupinu tvoria obete, ktoré sú súčasne tiež agresormi. 

Zúčastňujú sa na šikanovaní iných a v kolektíve sú neobľúbení.

Aká bola výchova obetí?
Obetiam nechýbala rodičovská láska v ranom období. Rodičia ich však 

prehnane ochraňovali a neviedli k samostatnosti a schopnosti presadiť sa 
v detskom veku. Tieto nedostatky sa však neskôr ešte dajú napraviť.

ORAVA Krajský úrad Žilina
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4. Stratégie zvládania šikanovania

Ak pedagóg zistí u dieťaťa typické príznaky šikanovania, niekto ho 
na tento problém upozorní alebo sa šikanovanie na škole nejakým spôsobom 
prezradí, musí ihneď začať konať. Informuje sa u ostatných vyučujúcich, či 
ďalších dospelých, pri závažnejších prípadoch žiada o pomoc výchovného 
poradcu a školského psychológa. Vyšetrovanie šikanovania býva veľmi 
ťažké. Aby bol boj proti šikanovaniu úspešný /a najmä aby ďalej neohrozil 
obeť/, je potrebné zapojiť doň nielen školu a odborníkov, ale aj rodičov a celé 
okolie, ktoré žiakov obklopuje.

4.1. Ako postupovať v prípade podozrenia

Pri podozrení na šikanovanie je dôležité ihneď upozorniť 
odborníkov /školský psychológ, pedagogicko - psychologická poradňa, 
centrum výchovnej a psychologickej prevencie/ a dohodnúť sa
na spoločnom postupe, ktorý by pomohol odhaliť a usvedčiť agresorov 
a citlivo pracovať s obeťou. Neodborným a nepremysleným zásahom 
môžu pedagógovia urobiť viac škody ako osohu.

1. Rozhovor s informátormi a obeťami.
2. Nájdenie vhodných svedkov.

Vytypovať členov skupiny, ktorí budú pravdivo vypovedať /žiaci, ktorým je 
obeť sympatická, kamarátia sa s ňou alebo ju aspoň neodmietajú/.
Pozor však! V tomto kroku sa robieva najviac chýb. Nepoučený pedagóg 
napr. požiada predsedu triedy, ktorého pozná ako slušného žiaka, 
o svedectvo, príp. radu, pričom práve tento žiak môže byť iniciátorom, či 
aktívnym spoluúčastníkom šikanovania.

3. Individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami.
V žiadnom prípade konfrontácia obeť <=> agresor /je to nevýhodná 
a bolestivá situácia pre obeť a často sa stáva, že svoju pravdivú výpoveď 
odvolá/. Rozhovory vedieme individuálne, nikdy nie spoločne svedkovia 
s agresormi.

4. Zaistiť pre obeť ochranu.
Tento krok môžeme posunúť v jeho dôležitosti hneď na začiatok v prípade, 
ak je obeť v bezprostrednom ohrození a je nutná jeho ochrana /napr. 
informátor nám prezradí, že agresori budú čakať na obeť pred školou, 
musíme sa postarať o jej bezpečný odchod domov/. Obeť nesmieme nikdy 
ponechať jej osudu.

5. Rozhovor s agresormi, príp. konfrontácia medzi nimi.
Vyžaduje si dôkladnú prípravu /v opačnom prípade môžeme všetko 
zmariť/. Musíme mať dopredu zhromaždený dôkazový materiál /ak ho 
nemáme, agresor všetko vyvráti alebo spochybní/. Hlavný význam 
rozhovoru spočíva v paralyzovaní ich agresivity voči druhým.

ORAVA Krajský úrad Žilina
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4.2. Práca s obeťou

Zvládnuť rozhovor s obeťou nebýva ľahké. Dieťaťu, ktoré sa 
nachádza v núdzi, sa veľmi ťažko rozpráva a niekedy dlho mlčí. Učiteľ by 
mal presvedčiť dieťa, že všetko berie vážne, že za ním stojí a chce mu 
naozaj pomôcť. Veľmi dôležité je, aby sa vedel vcítiť do jeho rozpoloženia 
a rozumieť „srdcom“, čo chce vyjadriť.

Pri stretnutí sa obeť vždy snažíme maximálne podporiť a povzbudiť. 
Ak sme schopní zabezpečiť obeti účinnú ochranu, snažíme sa ju prehovoriť, 
aby súhlasila so zverejnením svojej výpovede.
Aj keby sa nám nepodarilo agresorov usvedčiť, zvyčajne je nádej, že 
so šikanovaním prestanú, keď budú vedieť, že škola je informovaná o ich 
počínaní. A obeti prinesieme úľavu vo vedomí, že „ je to vonku“ a niečo sa 
s tým robí.

4.3. Práca s agresorom

S agresormi vedieme rozhovor vždy individuálne, nikdy nie pred celou 
triedou, čím by sme u nich vyvolali vzdor, prekrúcanie pravdy, odmietanie 
výpovede.

Učiteľ by mal mať na rozhovor dostatočný časový priestor (napr. voľná 
vyučovacia hodina).

Vychádzame z poznania osobnosti agresora, jeho prospechu, 
doterajšieho správania, rodinného prostredia.

V menej závažných prípadoch niekedy postačí dohováranie - dieťa si 
uvedomí, že prekročilo hranicu zábavy a spôsobilo utrpenie, možno vzbudiť 
empatiu. Spravidla to platí u detí mladšieho školského veku. U detí 
staršieho školského veku býva dohováranie neúčinné.

Pri práci s agresorom sa odporúča metóda prekvapenia, aby sme 
násilníka zaskočili. Nemal by vedieť o čo nám konkrétne ide. Preto pred 
samotným rozhovorom s agresorom vypočujeme informátorov, obeť 
a svedkov tak, aby o tom ostatní nevedeli. Agresor je následne 
konfrontovaný s jednoznačnými dôkazmi a s detailným popisom svojich 
činov pri šikanovaní. Učiteľ však musí vždy myslieť na to, aby nespoznal, 
kto naňho čo povedal.

Následne od neho požadujeme, aby, pokiaľ je to možné, súvisle 
rozpovedal, čo sa v triede dialo. I takýmto spôsobom tiež odhalíme, či žiak 
chce alebo nechce povedať pravdu.

Pedagóg priebežne pracuje s citovým napätím, ktoré rôznym spôsobom 
ďalej stupňuje. Najbežnejší je princíp „pritlačenia k múru“, kedy 
agresorovi navrhne poľahčujúce okolnosti, ak sa prizná a zároveň ho 
upozorní na uloženie trestu/sankcie, ak bude naďalej klamať.

Prostredníctvom rozporov vo výpovediach sa negujú nepravdivé 
výpovede, cielene sa pracuje s prerieknu tím.
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Sankcie, ktoré môže pedagóg použiť:
• zdržanie dieťaťa v škole po vyučovaní
• požadovanie náhrady za poškodený alebo zničený predmet
• vylúčiť dieťa z nejakej akcie, na ktorú sa teší
• počas prestávok bude dieťa v blízkosti pedagóga
• napomenutie dieťaťa, alebo zníženie známky zo správania, resp. 

vylúčenie zo školy
• preloženie na inú školu
• umiestnenie do detského diagnostického centra

Ak na agresora niektorá sankcia neplatí, napr. napomenutie 
triednym učiteľom, neplytváme zbytočne energiou a radšej sa snažíme 
dostať agresora zo školy.
Upozornenie!

Pedagóg nemôže prepadnúť spravodlivému hnevu natoľko, aby prestal 
byť objektívny.

4.4. Úloha pedagóga
£

Učitelia často nevedia čo majú robiť, ako majú postupovať v prípade, ak
je šikanovanie v škole odhalené:

• Zachovať pokoj. Rozčúlená reakcia učiteľa môže byť, zdrojom zábavy 
pre agresorov, zvýšiť ich prestíž, pozíciu v triede.

• Jasne dať najavo nesúhlas s tým, čo sa stalo, odsúdiť čin, nie 
páchateľa. („Nepáči sa mi, čo si urobil. Je to zlé.“)

• Každý vážnejší prípad šikanovania oznámiť riaditeľovi školy, ktorý 
rozhodne o dalšom postupe.

• Ochrániť obeť pred dalším násilím. /Napr. oslobodiť dieťa na niekoľko 
dní zo školskej dochádzky, umožniť skorší odchod z vyučovania, aby sa 
nestretol s agresormi, posilniť dozor cez prestávky na miesta, kde 
dochádza k šikanovaniu, zabrániť stretnutiam útočníka a obete, pokiaľ 
sa problém nevyrieši, .../

• Uskutočniť individuálny rozhovor s agresorom - nie pred triedou.
• Individuálny rozhovor s obeťou šikanovania. Ubezpečiť dieťa, že je 

úplne v poriadku, nemá dôvod na sebaobviňovanie, poradiť mu, aby sa 
nesnažilo podplatiť svojho „mučiteľa“, opakované šikanovanie ohlásiť 
dospelému, ktorému dôveruje.

• Uskutočniť rozhovor s rodičmi agresora. Najúčinnejšie je ak 
rozhovor vedie riaditeľ školy, celá situácia sa týmto stáva vážnejšou/. 
Ak rodičia nejavia ochotu spolupracovať a nekriticky obhajujú svoje 
dieťa, rozhovor zbytočne nepredlžujeme. Nezačíname obviňujúcim 
tónom. Rodičov si získame skôr, ak celú situáciu vykreslíme reálne. 
V závere rozhovoru dohodneme spoločný postup a výsledok písomne 
zaznamenáme. Odporúča sa dať rodičom zápis podpísať.
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• Rozhovor s rodičmi obete. V úvode ich ubezpečíme, že škola urobí 
všetko preto, aby sa situácia vyriešila a aby sa v budúcnosti 
predišlo ďalšiemu šikanovaniu /napr. návrh odchodu obete z triedy, 
resp. zo školy/. V závere dohodneme spoločný postup a dalšie 
stretnutia.

• Rodičom, obetiam šikanovania a agresorom navrhneme individuálne 
a skupinové poradenstvo v pedagogicko-psychologickej poradni.
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5. Prevencia ndsilia

Prevencia
Podl'a najcastejsie uvadzanych defimcii v literaturach je prevencia - 

„ predchadzanie neziaducim javom, obsahuje ochranne opatrenia, ktore 
rnajii posobit pred vznikom patologickeho / asoeialneho /javu.“

Primama prevencia nasilia a agresivity ma byt posobenim na skupinu 
deti, ktore tvoria najvacsie zakladne principy moralky, moraine normy, 
moraine hodnoty, vedia dat svojmu zivotu zmysel primerane veku a s nimi 
vlastne zaklady zdraveho zivotneho stylu. Primarna prevencia nasilia je 
orientovana na deti a mladez, u ktorych nenastali problemy s agresivitou.

Sekundarna prevencia predstavuje cielavedomu pracu s detmi 
a mladezou so sklonmi k nasiliu, poruchami spravania, zacinajucou 
delikvenciou. Posfanim sekundarnej prevencie je zabranit fixovaniu 
uvedenych neziaducich prejavov spravania a v spolupraci s rodinou 
a dalsimi instituciami odstranitf priciny, ktore vyvolali nevhodne 
spravanie.

Terciarna prevencia predstavuje komplexnu starostlivost o vazne 
narusene deti, u ktorych bola nariadena ustavna alebo ochranna vychova.

5.1 Principy aktivizacie prevencie

Prevencia v skolskych podmienkach predpoklada, ze kaidy, kto 
do procesu vychovy vstupuje, pozna zakladne principy aktivizacie triednej 
alebo skolskej komunity. Principy aktivizacie mozeme aplikovat nezavisle 
na stupni prace s komunitou.

Pri aktivizacii je dolezite uvedomit si, ze:
1. Zdroje na riesenie problemov treba hl'adat v najblizsom okoli 

jednotlivca alebo skupiny.
2. Ti, ktori problem preziju alebo sa deje v ich bezprostrednej blizkosti, 

najlepsie poznaju moznosti jeho riesenia.
3. Problemy a moznosti ich riesenia su vzdy zavisle od prostredia, 

v ktorom sa odohravaju.
4. Pri rieseni spolocnych problemov su skupiny l'udi vzdy uspesnejsie ako 

jednotlivci.
5. Je nevyhnutne vypracovat a pripravit si rozne strategic prevencie a ich 

mozne kombinacie.
6. V prevencii je nutne aktivizovat celu skupinu /personal skoly, 

studentov, rodicov, civilne, vladne a ostatne organizacie, ktore mozu 
proces primarnej prevencie ovplyvnit/.
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7. Smerovať vplyvy na zmenu postoja od formulácie „robiť pre niekoho“ 
k formulácii postoja „robiť s niekým“.

8. Aktivizácia komunity je proces dlhodobý /nie jedna udalosť, komunita, 
príp. séria udalostí držaných v izolácii/.

Pri realizácii preventívnych aktivít je potrebné sa vystríhať:
• Materiálov, ktoré umožnia deťom akokoľvek ospravedlňovať svoje 

nežiaduce správanie. Mladí ľudia musia pochopiť, že sú zodpovední 
za vlastné rozhodnutia a sami budú znášať dôsledky týchto rozhodnutí.

• Tzv. „odstrašujúcich materiálov“, ktoré znázorňujú agresívne správanie, 
šikanovanie, násilie, ....

5.2 Formovanie osobnosti dieťaťa

Osobnosť dieťaťa sa vyvíja v procese socializácie, utváraním sociálnych 
vzťahov. Sociálne vzťahy a normy sa potom odrážajú v jeho prežívaní 
a správaní. Dôležitým faktorom formovania osobnosti sa tak stáva 
sociálna skúsenosť, ktorá je získavaná najmä v najbližšom sociálnom 
prostredí /rodina, vrstovníci, školská trieda/ a formovaná vplyvom verejnej 
mienky, masovokomunikačnými prostriedkami a kultúrnosťou sociálneho 
prostredia.

„Osobnosť je dynamická organizácia takých psychologických systémov 
indivídua, ktoré determinujú jeho jedinečné prispôsobenie svojmu okoliu.“

/G.W. Allport (1937)/

Sociálne prostredie podmieňuje psychiku osobnosti tým, že ponúka 
dieťaťu /mladému človeku/ normy, hodnoty, názory, ktoré uznáva a podľa 
ktorých koná a existuje, ale zároveň aj požaduje, aby sa prispôsobil 
normám, hodnotám, názorom a požiadavkám sociálneho prostredia 
/V týchto normách a názoroch sa zároveň odráža kultúra daného sociálneho 
prostredia/.

Prostredníctvom množstva sociálnych interakcií a výchovných vplyvov 
/rodina, škola, vrstovníci/ si dieťa osvojuje určité spôsoby a normy 
správania, ktoré sú nositeľmi určitých hodnôt, napr. postoj k násiliu, 
riešenie konfliktov, zvládanie záťažových situácií, nácvik sociálnych 
zručností, vzťah k spoločnosti. Tieto hodnoty si dieťa /mladý človek/ osvojuje 
v konkrétnom sociálnom prostredí, najmä v rodine a skupine 
vrstovníkov, preto si môže osvojiť aj negatívne, resp. sociálnym prostredím 
tolerované, postoje a prejavy správania /napr. násilnícke správanie, 
posmech, nadávky/.
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Vyrovnanú osobnosť charakterizuje:

1. Sebaakceptácia - človek realisticky prijíma seba, vlastné klady 
a nedostatky /fyzické aj psychické/, pričom nedostatky sa snaží 
odstraňovať.

2. Zachovanie identity - priamo a úprimne vyjadruje vlastné myšlienky, 
city a názory bez toho, aby porušoval svoje práva, či práva druhých.

3. Realisticko - optimisticky pohľad na život - má radosť zo života, 
usiluje sa utvárať si pozitívne postoje, myšlienky, emócie, riešenia 
problémov.

4. Sebapoznanie - súhrn informácií o sebe a primerané sebaoceňovanie, 
sebaúcta.

Dieťa k svojmu životu potrebuje nielen osvojenie si určitých hodnôt, ale 
najmä uspokojenie svojich potrieb - biologických aj psychických /potreba 
lásky, uznania, bezpečia, byť akceptovaný, potreba niekam patriť/.

Neuspokojenie týchto potrieb primerane veku môže vyústiť 
do správania rôzneho charakteru:
Agresívne správanie - ničenie vecí, urážanie iných, nepriateľský postoj 
k jednotlivcom i k celej skupine. ^
Ustupčivé správanie - nikdy neobhajuje svoje práva, vzdáva sa, 
podlieha tlaku jednotlivca alebo skupiny.
Utiahnuté správanie — zostáva izolovaný, vyhýba sa ostatným, je pasív
nym členom skupiny.
Psvchosomatické ochorenia - reakcie na pretrvávajúce stresy a pocity 
úzkosti, agresie. Ochorenia tráviaceho systému, alergické ochorenia, 
bolesti hlavy.

Ako môže učiteľ podporiť uspokojovanie potrieb a osvojenie si 
pozitívnych hodnôt ?
• Vytvoriť v triede priaznivú klímu.
• Prijať každé dieťa také aké je a prejavovať mu priateľské city.
• Formulovať jasné a splniteľné ciele.
• Určiť pravidlá v skupine.
• Na negatívne javy reagovať pokojne. Poukázať na dôsledky týchto 

javov.
• Povzbudzovať.
• Vedieť vhodne využiť odmenu a trest.
• Aktívne spolupracovať s rodičmi.
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5.3 Škola, učiteľ a žiak v kontexte prevencie a skupinových 
aktivít

5.3.1 Ciele školskej prevencie

• Rozpoznať príznaky osobných alebo sociálnych problémov detí 
a mládeže.

• Komunikovať v skupine tak, aby deti boli jej aktívnymi členmi 
a smerovali k využitiu vlastnej dynamiky v peer programoch.

• Podporovať rozvoj pozitívnych vzťahov, dbať na to, aby si niektorí 
jednotlivci nedvíhali svoje sebavedomie na úkor slabších žiakov 
a nepočítali pritom so strachom a zbabelosťou ostatných.

• Systematicky a komplexne informovať žiakov o danej problematike, 
vštepenie účinných zásad prevencií šikanovania. Využitie obsahu učiva 
jednotlivých predmetov, triednicke hodiny, besedy s odborníkmi.

• Usmerňovať správanie detí a mládeže tak, aby vedeli zvládať svoje 
emócie, riešiť konflikty, využívať účinnú komunikáciu, mali dostatočné 
a primerané sebavedomie a sebahodnotenie.

• Vychovávať žiakov k osobnej zodpovednosti za svoje rozhodnutia, 
aktivity smerovať k zrušeniu „mlčiacej väčšiny“ detí ako činiteľa, ktorý 
nepriamo umožňuje šikanovanie /apelujeme na svedomie, empatiu, 
slušnosť/.

• Pedagogické osvetové pôsobenie v zmysle zlepšenia spätnej väzby: 
žiak - učiteľ - škola - rodina. Oznámenie šikanovania pedagógom nie 
je „žalovaním“, ale povinnosťou, v podozrivých prípadoch požiadať 
riaditeľa školy o posilnenie dozoru nad príslušnou triedou v čase 
prestávok.

• Vytvárať v škole priestor pre pomoc pri riešení problémov žiakov, 
ktorí sa stali obeťou šikanovania /násilia/, zabezpečiť pomoc školského 
psychológa, triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora 
prevencie

• Spolupráca triednych učiteľov a výchovných poradcov s rodičmi 
šikanovaných detí a rodičmi agresorov pri riešení prípadov 
šikanovania. Pohovor má byť orientovaný na správnu výchovu, nie 
na obviňovanie iniciátorov.

• Predložiť deťom ponuku voľnočasových aktivít.
• Spropagovať žiakom školy informácie o zdrojoch poskytnutia pomoci 

pri problémoch.

5.3.2 Využitie výchovných metód

Vo výchovnej práci, akou je preventívna činnosť musíme mať nielen 
konkrétny cieľ, ale aj jasnú predstavu, ako tento cieľ dosiahnuť. Učiteľovi 
môže pri realizácii primárnej prevencie pomôcť výber vhodných metód:
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1. Anketové metódy - /dialóg, diskusia/ využívame na zisťovanie postojov 
a úrovne vedomostí v danej problematike. Predpokladom úspešnej 
aplikácie a zvládnutia týchto metód sú niektoré zručnosti, ktoré členovia 
skupiny majú osvojené. Sú to - schopnosť počúvať, hovoriť len vtedy ked 
mám slovo, vedieť získať spätnú väzbu, vedieť sa stotožniť s rolou, ktorú 
mám stvárniť, vedieť spracovať priebeh diskusie, viesť diskusiu, rozhovor.

2. Zážitkové metódy - tvoria priestor pre nácvik komunikačných 
a sociálnych zručností / ako empatia, asertivita, riešenie konfliktov/. 
Aktivity smerujú k vnímaniu sveta okolo nás, k manipulácii s predmetmi, 
k nácviku interakcie s ľudmi /veľmi dôležité/ a k vnímaniu a spracovaniu 
situácií. Využívame didaktické hry, hranie rolí, modelové situácie.

3. Učenie posilňovaním žiadúceho správania - vychovávateľ vstupuje 
do procesu uspokojovania potrieb. Posilňuje pocit dôvery, znižuje napätie. 
Vedome upevňuje správanie, ktoré obmedzuje agresivitu.

4. Učenie disciplínou - spôsob akým viesť člena skupiny k slobodnému 
sebaovládaniu, korekcii pudových reakcií pri uspokojovaní potrieb. 
Dominovať by mala rozumová argumentácia, bez zastrašovania. Pri tejto 
metóde je treba vedieť určiť hranice odmeny a trestu.

5.3.3 Príprava pedagógov pre skupidbvú prácu

Pedagóg, ktorý bude realizovať prevenciu agresivity a násilia, by sa 
mal sústredovať najmä na aktivity zamerané na akceptáciu potrieb 
dieťaťa, utváranie jeho postojov, hodnotového rebríčka, začleňovanie sa 
do sociálnych skupín, zvládanie svojich emócií, utvárame pozitívnych 
vzťahov k druhým ľudom. Aby mohol pedagóg realizovať prevenciu 
úspešne, musí získať veľa informácií z rôznych oblastí spoločenského 
života, naučiť sa ich aplikovať v každodennom kontakte so svojím okolím 
a ovládať také sociálne zručnosti, ktoré mu umožnia:

- rozpoznať prvé príznaky osobných či sociálnych problémov dieťaťa 
/mladého človeka/

- komunikovať so skupinou mladých ľudí a detí tak, aby ich získal 
pre spoluprácu a vytváral tak základ tzv. „peer skupín“

- venovať osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou 
patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladať zvýšené riziko 
agresivity

- sprostredkovať informácie a formovať postoje k zdravému životnému 
štýlu tak, aby bol žiak schopný sa nimi riadiť

- ponúknuť žiakovi dostatok podnetov pre aktívne a zmysluplné využitie 
voľného času

- správanie sa žiaka usmerňovať tak, aby vedel ovládať svoje emočné 
impulzy

- informovať žiakov, ich rodičov o činnosti preventívnych, poradenských 
a iných odborných zariadení o možnostiach prevencie násilia 
a agresivity
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- úzko spolupracovať s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie 
v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie 
a pedagogicko-psychologickou poradňou

Pri vzdelávaní pedagógov pre prevenciu sa využívajú tieto formy 
práce:
• informačno-metodické semináre
• cvičenia zvyšujúce sociálne zručnosti v oblasti vnímania iných ľudí
• cvičenia zamerané na vyjadrovanie vlastných pocitov, na empatiu, 

komunikáciu, asertivitu a na zvládanie dynamiky skupiny.

5.4 Práca so skupinou

Pre učiteľa, ktorý pracuje so skupinou je nevyhnutná znalosť 
podstatných prvkov, ktoré ovplyvňujú dianie ' v skupine. Hlavným 
mechanizmom, ktorý odlišuje individuálnu a skupinovú prácu, je jav, ktorý sa 
označuje termínom skupinová dynamika.

Skupinová dynamika - prebieha v každej skupine a obsahuje všetko, 
čo sa v skupine, medzi jej členmi deje. Začína prebiehať od okamihu, kedy sa 
skupina začne tvoriť.

• Rozhodujúci vplyv na skupinu, na vývoj skupinových procesov, majú 
vnútorné vzťahy medzi členmi skupiny, ich interakcia 
a komunikácia. Tieto vzťahy tvoria všetci členovia navzájom, ktorí si 
do skupiny prinášajú vlastné, osobitné charakteristiky, potreby, 
motívy, vlastné skupinové skúsenosti, schopnosti a obmedzenia, 
vlastný štýl medziľudskej komunikácie.

• Každá skupina si potrebuje formovať a jasne sformulovať skupinové 
ciele. Tieto ciele budú však účinné iba vtedy, ak zabezpečia členom 
uspokojenie ich potrieb a očakávaní. Skupinovými sa stávajú až vtedy, 
ked ich prijmú všetci členovia skupiny alebo jej väčšina. Bez 
skupinových cieľov nie je možné zorganizovať zmysluplný program 
činností.

• Ďalším dôležitým prvkom skupinovej dynamiky sú skupinové normy. 
Tvorí ich súbor písaných, ale aj nepísaných pravidiel, práv 
a povinností, ktoré členom určujú, čo je vo vzťahu k skupine žiaduce 
a nežiaduce, aké správanie sa od nich v skupinových situáciách 
očakáva. Skupina súčasne vyvíja na svojich členov tlak, ktorý 
zabezpečuje kontrolu daných noriem. Jedinec potom v rôznej miere 
podlieha tlaku skupiny, čo označujeme ako „limit podliehania“:
1. Jedinec môže podľahnúť tlaku skupiny aj vtedy, ked je názor 

skupiny zjavne nesprávny.
2. Môže podľahnúť tlaku skupiny aj pri postojoch a názoroch 

v otázkach, ktoré sú pre neho osobitne dôležité.
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3. Podliehanie tlaku skupiny je oveľa silnejšie pri zložitých ako pri 
jednoduchých otázkach, čo súvisí s mierou istoty.

4. Stupeň podliehania skupinovému tlaku môže byť rôzny - ľudia sú 
rozdielni.

5. Niektorí jedinci sa časom stávajú konformnejšími 
/väčšina populácie/ iní viac nekonformnými.

• Jednotliví členovia získavajú v skupine rôzne postavenie, čím sa 
vytvára skupinová štruktúra. Status je určovaný ich osobnostnými 
vlastnosťami, schopnosťami, motívmi a ambíciami. Podľa neho 
zohrávajú v skupine rôzne roly. Vzniká tzv. neformálna štruktúra 
skupiny, ktorá rozhodujúcou mierou určuje, ako bude 
skupina fungovať.

•

Delenie jednotlivých rolí:
vodca: preberá zodpovednosť, rozhoduje, navrhuje riešenia, zastupuje 

skupinu, je aktívny 
hviezda: spoločensky aktívny člen, obľúbený, srdečný, často bez 

konfliktov s ostatnými 
čierna ovca: odmietavý člen, spoločensky nepríťažlivý, stojaci mimo 

skupinu, ostatným ľahostajný

Ďalšie delenie: 
alfa: neformálny vodca
beta: expert, znalec, na ktorého sa skupina obracia so žiadosťou 

o radu, úsudok, názor 
gama: nenápadný, pasívny člen, prispôsobuje sa vedeniu skupiny 
omega: nekonformný člen , neprijíma vedenie, je autonómny, za čo ho 

skupina Často odsudzuje, odmieta a atakuje

Štrukturovanie skupiny je výsledkom rôznych foriem, bojov o moc 
a postavenie, výsledkom schopnosti presadiť sa. Rola výrazne ovplyvňuje 
prežívanie človeka, pričom najväčšmi zraňujúce je odmietanie /rola čiernej 
ovce/. Potrebuje preto ochranu zo strany vedúceho skupiny.

• V každej skupine sa postupne vytvára pocit spolupatričnosti 
a súdržnosti. Skupina začína byť pre členov príťažlivá a zmysluplná. 
Tento jav označujeme ako skupinovú súdržnosť, ktorá súvisí so 
stupňom dôvery medzi jej členmi a dozrieva súčasne s rozvojom 
skupiny. Na súdržnosť skupiny vplýva aj intenzívny vzájomný kontakt. 
Každý člen má v skupine primerané miesto a rolu, dôveruje skupine, 
môže sa v nej bez ohrozenia autenticky prejaviť.

• Protipólom súdržnosti je skupinové napätie, ktoré je chápané ako 
vnútorné napätie jednotlivca vo vzťahu k skupinovej situácii. Je zdrojom 
konfrontácií, otvárania skupinových problémov, vyjadrovania nesúhlasu 
medzi jednotlivými členmi a zároveň umožňuje skupine zlepšovať sa, 
zdokonaľovať spoluprácu, byť efektívnejšou. Preto z hľadiska efektivity
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skupiny je dôležitý spôsob vedenia skupiny, schopnosť vedúceho 
konštruktívne riešiť problémy, byt otvoreným voči zmene, počúvať iných. 
Ak sa problémy neriešia, nerešpektujú sa rozdiely a nejestvuje 
pripravenosť a otvorenosť voči zmenám, začne sa napätie stupňovať, čo 
následne vedie k snahám o únik zo skupiny a rastu odporu voči nej.

• Rovnováhu medzi napätím a súdržnosťou vytvára skupinová 
atmosféra. Priaznivá atmosféra umožňuje členom s pocitom istoty 
a bezpečnosti hovoriť o vlastných pocitoch, názoroch, problémoch, 
prijímať kritiku, byť rešpektovaným a rešpektovať iných. Nikto nie je 
v izolácii a uspokojované sú očakávania a potreby všetkých členov 
/silných aj menej priebojných/

Tvorba podskupín
Je súčasťou skupinovej dynamiky. Menšie celky /podskupiny/ sa 
vytvárajú v základnej skupine na základe vzájomných sympatií, 
spoločných záujmov, spoločných problémov. Neohrozujú základnú 
skupinu, môžu však byť signálom nespokojnosti s fungovaním skupiny 
ako celku.

Skupinový vývoj
Skupina sa nestáva funkčnou hned od prvého stretnutia, jej vývoj 
prebieha nasledovne:
1. štádium
- stretávajú sa jedineční ľudia
- začínajú spolu komunikovať
- snažia sa začleniť v skupine, presadiť sa v nej, uspokojiť svoje potreby
- prežívajú pocity neistoty, napätia, nedôvery
- vzájomné vzťahy sú povrchné, obmedzené
- vytvárajú si normy, ciele, štruktúru
2. štádium.
- členovia aktívnejšie zasahujú do skupinového diania
- snažia sa lepšie uspokojovať svoje potreby a ambície
- napätie, nespokojnosť s pôvodnými cieľmi, normami, štruktúrou, snaha 

o zmenu
- komunikácia a vzájomné vzťahy sú otvorenejšie a úprimnejšie
3. štádium
- dozretie skupiny
- ciele a normy sú jasne sformulované a prijaté všetkými členmi, 

štruktúra je ustálená
- napätie a súdržnosť sú v rovnováhe
- skupina sa dokáže vyrovnať s vlastnými vnútornými problémami aj 

s problémami navonok - vo vzťahu k iným skupinám

Krajský úrad ŽilinaORAVA



5.5 Vedenie skupiny

Každú skupinu by mal viesť kvalifikovaný lektor, ktorý disponuje 
vedomosťami o problematike vedenia skupín a má za sebou skúsenosti. Aby 
skupina efektívne fungovala, musí lektor dodržiavať nasledovné zásady:
=> je aktívnym a demokratickým vedúcim skupiny /priamo riadi dianie 

v skupine, preberá zodpovednosť/
=> akceptuje individuálnu nezávislosť členov a ich osobnú zodpovednosť 

pri formovaní vlastných postojov 
=> vystupuje v úlohe experta /komentuje udalosti v skupine, poskytuje 

informácie a vysvetlenia bez toho, aby o veciach ako lektor dalej 
rozhodoval/

=> pripravuje program a obsah skupinových stretnutí, určuje ich štruktúru 
a vedie ich

=> aktívne zasahuje do jednotlivých skupinových činností 
=> poskytuje informácie, podporu a pomoc jednotlivým členom skupiny 

pri vyjadrovaní ich pocitov a formulovaní názorov 
=> dbá aby všetci členovia skupiny mali možnosť prezentovať svoje názory, 

pocity a postoje ' *
=> nepripustí vytvorenie roly „čiernej ovce“, posmech, poukazovanie 

na nedostatky, ponižovanie, a pod. ^
=> nenúti rozprávať deti, ktoré nechcú hovoriť /majú právo byt ticho/
=> podporuje konštruktívnu skupinovú atmosféru, skupinovú súdržnosť /ako 

lektor je tiež členom skupiny, hoci má špecifické postavenie, tiež musí 
prežívať pocit skupinovej identity/

=> akceptuje neistoty a zlyhanie členov, ich vlastné pracovné tempo, má 
trpezlivosť pri dosahovaní vytýčených cieľov skupiny 

=> vytvára priestor a podmienky pre otvorené vyjadrovanie nesúhlasu, príp. 
podskupiny, ktoré sú súčasťou skupiny /aktívne pomáha pri ich riešení, 
aby nedochádzalo k citovému zraňovaniu jednotlivcov/

5.6. Zásady optimálnej komunikácie v skupine

Pre optimálnu komunikáciu v triede je dôležité stanovenie si pravidiel, 
ktoré nám pri rozhovore umožňujú vzájomne sa akceptovať a tolerovať. Učia 
členov skupiny navzájom sa počúvať, vedieť vyjadriť vlastný názor, hovoriť 
o svojich pocitoch. Pravidlá je dôležité stanoviť si hned pri prvom stretnutí, 
aby práca so skupinou bola od začiatku efektívna.

1. zásada - Komunikovať jasne a otvorene, zrozumiteľne formulovať vlastné
pocity, myšlienky, názory a otázky. Vedúci nemôže hovoriť 
v hádankách, ani nesmie používať spojenia „malo by sa...“

2. zásada - Vždy, ked ide o vlastný názor, pocit alebo skúsenosť, používať
formuláciu Ja to cítim...“,mám pocit, že...,“ja si myslím...“

3. zásada - Minimalizovať hodnotiace výroky a vyslovenie skorých uzáverov
a súdov.

4. zásada - Aktívne počúvať, pozorovať verbálny a neverbálny prejav.
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ô.zásada - Udržiavať zrakový kontakt s účastníkmi, usporiadať skupinu 
do kruhu, v rámci ktorého je rovnocenné vnímanie.

6. zásada - Dôsledne sa vyhýbať používaniu tzv. komunikačných pascí „ako
možno, ale...“

7. zásada - Povedať Ja neviem", ako predstierať, že všetkému musíme
rozumieť a máme dostatok informácií.

8. zásada - Dynamizovať komunikáciu aktivizačnými technikami ako napr.
„aký máte na to názor“, „ako sa cítite“, „ako to vnímate“, „čo je 
podľa vás najdôležitejšie“...

5.6.1. Triedne pravidlá

Už pri prvom stretnutí s triedou je veľmi dobré určiť si pravidlá.
Vhodnou pomôckou pre učiteľa je, ak použije nejaký príklad zo života, ktorý
poukazuje na dôležitosť dodržiavania pravidiel /napr.: pravidlá v cestnej
premávke/.

1. Aktívne počúvanie /verbálny i neverbálny prejav/.
2. Hovorí vždy iba jeden.
3. Jasná, otvorená a zrozumiteľná komunikácia /formulovanie vlastných 

pocitov, myšlienok, názorov/. Lektor by sa mal vyjadrovať priamo /nie 
v hádankách/, hovoriť za seba a spôsobom ktorému deti rozumejú. To isté 
platí pre deti.

4. Vyjadriť svoj vlastný názor /používam „JA“ - Ja si myslím“, „mám pocit“/.
5. Nehodnotím, nesúdim, nepodceňujem druhého /hovorím radšej o svojich 

vlastných dojmoch, skúsenostiach, názoroch a porovnávam ich 
s vysloveným názorom /.

6. Udržiavam očný kontakt /neotáčať sa chrbtom, odstrániť z priestoru 
komunikačné bariéry /.

7. Nevyčítam, neobviňujem.
8. Vzájomná dôvera a tolerancia.
9. Ked nechcem, nemusím rozprávať /STOP pravidlo/.

Odporúčame sa s deťmi na pravidlách dohodnúť, nie ich stanoviť 
jednostranne /z pohľadu učiteľa/. Sadneme si s deťmi do kruhu a navrhneme 
im: „Aké pravidlá budeme spoločne dodržiavať? Ako sa budeme k sebe 
správať?“

Je to možno náročné, ale takto spoločne utvorené pravidlá budú deti 
viac akceptovať, než direktívne nariadenia. Budú to vaše spoločné pravidlá 
/„Toto je možné, toto budeme rešpektovať. Toto si prajeme, o toto sa budeme 
snažiť. Toto nebudeme tolerovať.“/ Pravidlá môžu mat rôznu podobu 
a formuláciu. Zapisujú ich všetky deti spoločne a na viditeľné miesto. 
Nestanovenie si pravidiel hned od začiatku, býva vo väčšine prípadov, 
príčinou výskytu negatívnych prejavov, ktoré by sa za normálnych okolností 
vôbec nevyskytli.
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Keď si ale pravidlá stanovíte, tak sa podľa nich aj správajte. Je 
dôležité, aby ste boli svojim žiakom vzorom v zmysle - toto tvrdím a tiež sa 
podľa toho správam.

Existujú spoľahlivé cesty, ako žiakov naučiť dodržiavať pravidlá:

1. Byť pre deti vzorom.
2. Oceniť ich, ak sa podľa pravidiel správajú.
3. Dokázať s deťmi rozprávať o prežitých pocitoch, o ich predstavách a 

názoroch.
4. Zvoliť vhodnú intonáciu a zvažovať slová, ktoré používame v 

komunikácii.

Niekedy môže dôjsť k nedorozumeniu so žiakmi v prípade, ked pedagóg 
použije určité slovo a predpokladá, že žiaci chápu jeho obsah. Napr.: „Čo 
rozumiem pod pojmom „dobré výsledky“. Čo mám robiť, aby som bol „slušný“. 
Ako často je „čo najčastejšie“. Čo všetko je úplne „všetko“ “.

5.7. Organizácia a formy skupinovej aktivity

1. Spôsob sedenia skupiny usporiadať do kruhu /nikto nie je bližšie alebo 
dalej, nemá výhodnejšie alebo menej výhodné postavenie/.

2. Vzájomné zoznamovanie sa, postupne sa predstavujú všetci účastníci 
skupiny a povedia niečo o sebe.
Je vhodné využiť loptičku /príjemnú na dotyk/. Začína lektor alebo člen 
skupiny, ktorý chce začať predstavovanie sa - meno, záľuby,...

3. Tvorba spoločných pravidiel /spoločná práca, najlepšie na velký plagát, 
aby po ukončení aktivity mohli ostať v triede/.

4. Pohybová hra na uvoľnenie atmosféry v skupine tzv. „rozohrievačka“.
5. Skupinová aktivita - zážitkového charakteru, zameraná na aktivizáciu

a harmonizáciu osobnosti dieťaťa. Interaktívne hry, tréning sociálnych 
a komunikačných zručností formujú postoje a hodnoty dieťaťa, posilňujú 
jeho emocionálnu stabilitu.

6. Vyhodnotenie aktivity. Nezabudnúť na rozhovor o pocitoch, aj 
o nepríjemných, zhrnutie skupinového diania.

7. Poskytnúť priestor pre vzájomné ocenenie v skupine. Účastníci navzájom 
a vedúci oceňuje celú skupinu. „ Majka oceňujem Ťa, lebo Ti môžem 
dôverovať .“

8. Záver /pracovný list, myšlienka na posilnenie medziľudských vzťahov, 
empatie, komunikácie —„ Dnešný deň“, „List priateľstva“, „Úsmev“ a pod/. 
Pozri v prílohe publikácie.
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6. Praktické námety pre skupinovú prácu

6.1. Námety pre úvodné pohybové aktivity tzv. iCrozohrievačky“

Pohybové aktivity podporujú atmosféru spontánnosti, tvorivosti, bezpečia 
a kooperácie v skupine. Uvoľňujú napätie a sú zdrojom koncentrácie detí.

y Vymenia si miesto“

V miestnosti je o jednu stoličku menej ako členov skupiny. Dobrovoľník 
/napr. vedúci skupiny/ stojí v kruhu a povie vetu: „Vymenia si miesto všetci tí, 
ktorí sa tu dobre cítia“ alebo „ktorí zažili úspech, urobili dobrý skutok“. Cieľom 
vedúceho je potom dostať sa na niektorú voľnú zo stoličiek, v čase, ked sa hráči 
vymieňajú. Ten, komu sa stolička neujde, ostáva v strede a pokračuje vetou: 
„Vymenia si miesto všetci tí, ktorí...“. Je vhodné vystriedať čo najviac účastníkov.

y ..Farba očí“

Vždy jeden člen skupiny sa obráti ku skupine chrbtom a ostatní mu dávajú 
otázky, na ktoré sa snaží správne odpovedať napr. „ Akú farbu očí má vedúci 
skupiny?“, „Čo má oblečené? “, „Koľko stoličiek je v miestnosti?“. Hráči sa 
striedajú, až kým nevyčerpajú možnosti otázok.

y ..Príslovia“

Vedúci skupiny vyzve jedného dobrovoľníka, ktorý vyjde von z miestnosti. 
Ostatní hráči sa zatiaľ dohodnú na niektorom známom prísloví /napr.„Jablko 
ďaleko nepadne od stromu“/. Jednotlivé slová tohto príslovia si potom hráči 
medzi sebou rozdelia, takže každý hráč má, resp. skupinka bude mať, pridelené 
jedno slovo z príslovia. Ked sa hráč - dobrovoľník vráti do miestnosti, bude 
úlohou ostatných vykríknuť naraz, spoločne na znamenie vedúceho, im pridelené 
slová príslovia. Ked sa v skupine hráči dohodnú, prizve sa hráč dobrovoľník 
a vysvetlí sa mu úloha, ktorá spočíva v zachytení a identifikovaní príslovia.

Keď hráč príslovie uhádne alebo sa vzdá, môže hra pokračovať ďalej.

y ..Ostrov“

Skupina sa rozdelí na menšie, rovnako početné skupiny. Každá 
skupina dostane celý hárok baliaceho papiera. Jej úlohou bude postaviť celú 
skupinu, všetkých jej členov na tento papier tak, aby nikto neprečnieval mimo 
papier. Postupne sa papier skladá /zmenšuje/ a úlohou hráčov je, aby sa tam 
všetci vždy zmestili.
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S „Kompót“

Jednotlivých členov skupiny pomenujeme podľa názvu ovocia / napr. banán, 
jablko, hruška, hrozno .marhuľa./ V miestnosti je o jednu stoličku menej a vedúci 
skupiny začína hru tak, že povie: „Vymenia si miesta banány a hrušky.” Pri 
vymieňaní miesta si vedúci nájde voľné miesto a ten kto ostal v strede pokračuje 
ďalej. Ked sa povie kompót vymenia si miesto všetci. Niekedy je užitočné voliť 
2 -3 ovocia naraz, aby sa do pohybu zapojilo čo najviac účastníkov.

y ..Po moiei pravej ruke voľné miesto mám...“

Účastníci sedia v kruhu. Jedna stolička po pravej ruke je voľná. Ten, kto ju 
má vedľa seba si zavolá kamaráta a to nasledovne: „ Po mojej pravej ruke voľné 
miesto mám, koho že si zavolám?“ Zavolám si Májku. Majka sa opýta: „Akože 
mám prísť?“ Prvý hráč odpovie: „Ako lietajúci motýľ.“ Majka pantomimicky 
v pohybe zahrá lietajúceho motýľa a hra pokračuje dalej, kým sa nevystriedajú 
všetci účastníci. Môžu si vymýšľať rôzne zvieratá a veci, ktoré neurazia 
kamarátov.

S ..Prídavné mená“
t

Všetci sedia v kruhu a postupne sa predstavujú. K svojmu menu vymyslia 
jedno prídavné meno, ktoré začína rovnakým písmenom ako krstné meno 
a charakterizuje ich napr. rýchly Robo, energická Eva, veselá Viera...

y ..Molekuly“

Vedúci skupiny uvedie hru. Navrhne, že všetci prítomní budú predstavovať 
molekuly. Hráči sa voľne pohybujú v priestore / v miestnosti/. Vedúci zaujme 
miesto, odkiaľ má dobrý výhľad a pohyb hráčov komentuje ako kmitanie 
molekúl, ktoré sa zhlukujú podľa určitého systému a vytvárajú zhluky / napr. 
podľa čísel ,podľa počtu úderov drevenými paličkami/. Hráči vytvárajú zhluk 
molekúl / dvojice, trojice .../podľa uvedeného čísla vedúcim skupiny. Tí, čo 
nevytvorili správny zhluk a zostali mimo, vypadávajú. Hra pokračuje dovtedy, 
kým neostanú poslední 2 -3 hráči, ktorí sú víťazmi.

6.2. Aktivity orientované na vytvorenie pozitívnej klímy 
v triede:

S..Klbko“

Ciel: Vyjadrenie pozitívnej spätnej väzby, obdivu a úcty, podporenie pocitu 
spolupatričnosti a svojho miesta v skupine.
Pomôcky: velké klbko vlny alebo iného špagátu
Postup: Deti sa spolu s vedúcim skupiny postavia do tesného kruhu. Jeden člen 
skupiny má v ruke klbko vlny. V kruhu si deti hádžu klbko až sa vytvorí velká
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pavučina. Komu dieťa klbko hádže, toho zároveň oceňuje/ povie mu niečo pekné, 
za čo ho oceňuje/. Vedúci skupiny môže určiť vetu, ktorú budú pri hádzaní klbka 
používať, napr.: „Oceňujem Ťa , Janko, že si mi dnes pomohol pri písaní úlohy.“ 
Vyhodnotenie: Učiteľ pozorne sleduje výroky jednotlivých členov skupiny. 
Poukáže na to, ako deti vedia vyjadriť to, čo cítia. Záverečné zistenia sa môžu 
zapísať na plagát, túto pomôcku môžu neskôr použiť pri iných činnostiach.Napr. 
Spoločnou prácou sa dokážu urobiť nádherné veci. Každého človeka poteší, keď 
počuje o sebe dobré veci. Spoločná práca prináša väčšiu radosť, ako práca 
jednotlivca.

y ..Každý deň zažiť úspech“

Cieľ: Budovanie sebadôvery, úcty k vlastnej osobe, podpora vlastnej užitočnosti 
Pomôcky: písacie potreby
Postup: Úlohou detí je odpovedať na otázku: „Pri akej činnosti ste v priebehu 
dnešného dňa prežívali pocit úspechu?“ Pred začatím diskusie majú niekoľko 
minút na rozmyslenie. Do diskusie učiteľ zapája aj deti s nízkym 
sebahodnotením.
Vyhodnotenie: Hodnotenie pred celou skupinou nie je potrebné. Učiteľ získa 
potrebné informácie o sebahodnotení jednotlivcov v skupine a cielene ich využíva 
v ovplyvňovaní menej úspešných detí. Dieťa potrebuje mať pocit, že niekto oň 
stojí, že ho niekto má rád.

y ..Spoločná kresba“

Cieľ: Vyjadriť na základe spoločnej kresby svoje pocity.
Pomôcky: papier, pastelky
Postup: V skupine vytvoríme náhodné dvojice, ktoré posadíme oproti 
sebe.Dvojica má jeden papier, na ktorý spolu kreslia , bez toho, aby medzi sebou 
komunikovali. Dvojica pracuje, pokiaľ obrázok nie je hotový.
Vyhodnotenie: Na záver každá dvojica prezentuje svoj výtvor. Spoločne 
prezentujú svoju prácu, vyjadrujú svoje pocity pri spoločnom kreslení 
s partnerom. Môžu odpovedať na nasledujúce otázky:

Ako ste sa cítili ?
Ako sa Vám spolupracovalo?
Kto bol aktívnejší?
Čo bolo pre Vás príjemné, a čo nepríjemné?
Urobili by ste teraz niečo iné?
Ako ste sa dorozumievali, aká bola téma?

y ..Uvedomujem si svoie pocity“

Cieľ: Uvedomenie si vlastných pocitov a vedieť ich pomenovať 
Pomôcky: papier, písacie potreby
Postup: Vedúci skupiny si pripraví úvodné slovo na tému - „City, pocity“, aby 
uviedol deti do tejto problematiky. Sedia v kruhu a rozprávajú sa pocitoch, ktoré 
momentálne prežívajú. Deti si môžu urobiť vlastný záznam svojich citov, ktorý 
môžu dopĺňať aj v priebehu celého ďalšieho týždňa. Dôležité je, aby si
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zaznamenali kedy a za akých okolností tento pocit prežívali, ako sa pocity 
v priebehu dňa menili, čo na ne vplývalo... Spoločne sa diskutuje o príčinách 
negatívnych pocitov a o tom, ako im môžeme predchádzať.
Počas roka sa aktivita môže niekolkokrát opakovať.
Pozorovanie: Vedúci skupiny si popri pozitívnych emóciách všíma aj negatívne 
emócie, ktoré sa viackrát v skupine opakujú a zisťuje príčiny tohto javu. 
Na základe zistení môže usmerňovať dalšiu prácu v skupine.

y Autobiografia“

Cieľ: Získanie sebavedomia, sebaakceptácie. Uvedomenie si vlastných pocitov 
a príčin ich zmeny.
Pomôcky: písacie potreby, zošit pre každého člena skupiny
Postup: Deti si zabezpečia vlastný zošit.Na obálku si nalepia svoju fotografiu
alebo nakreslia autoportrét - vytvoria si vlastnú knihu. Do knihy si v priebehu
roka zbierajú a zakladajú vlastné básničky, prózu, vlastnoručne
nakreslené obrázky. Zapisujú si všetky svoje úspechy, pozitívne vlastnosti,
vyjadrujú svoje aktuálna pocity.
Vyhodnotenie: Na jednotlivých stretnutiach sa vedúci skupiny môže určitý čas 
venovať záznamom, ktoré si deti zapisovali v priebehu týždňa. Každý, aj menší 
úspech by mal vedúci skupiny oceniť.

y Puzzle ..Srdce“

Cieľ: Uvedomenie si a zamyslenie sa nad prioritnými hodnotami v živote 
človeka, ktorými sú: láska, porozumenie, priateľstvo a ich význam v živote 
každého člena skupiny.
Pomôcky: vopred pripravené papierové srdce /rôznej veľkosti/, rozstrihnuté na 
puzzle
Postup: Každý člen skupiny / alebo 2-3/ dostane od vedúceho pozitívnu hodnotu 
napísanú na výkrese. Vedúci skupiny si vopred nakreslí veľké srdce, do ktorého 
vpíše pozitívne hodnoty a vlastnosti. Tieto sú rozstrihané na toľko častí, kolko je 
členov v danej skupine.
Úlohou skupiny je skladať jednotlivé časti /puzzle/ tak, aby konečným 
výsledkom práce bol nejaký útvar. Aký je to útvar deti vopred nevedia.
Na úvod môže každý účastník skupiny povedať akú vlastnosť /hodnotu/ drží 
vo svojich rukách, čo pre neho znamená. Vysvetlí pre celú skupinu.
Diskusia je zameraná na to, či je užitočné mať jednu peknú vlastnosť alebo viac. 
Konkrétna ukážka je poskladané srdce so všetkými hodnotami.
Vyhodnotenie: Na záver je v skupine voľná diskusia, v ktorej učiteľ so žiakmi 
rozoberá jednotlivé pozitívne hodnoty, vlastnosti - láska, porozumenie, 
priateľstvo, láskavosť, tolerancia..., ktorých symbolom je práve „Srdce“.
Pozri prílohu!

y Ako sa cítim“

Cieľ: Vyjadrenie a identifikácia subjektívneho prežívania.
Pomôcky: pero, pracovný hárok s nakreslenými tvárami (pozri príklad).

31
ORAVA Krajský úrad Žilina



Postup: Deti si pri tejto hre všímajú vlastné city, pocity iných.
Úlohou detí je napísať pod jednu tvár svoje meno /zvolenú tvár si môžu aj 
vyfarbiť/. Tvár má vystihovať momentálny stav, prežívanie, náladu. 
Vyhodnotenie: Na záver prebehne diskusia o tváričkách, ktoré si vybrali 
a prečo? Rozprávajú o momentálnom prežívaní a o všetkom, čo sa dá urobiť 
preto, aby sa tento stav zmenil alebo vylepšil. Čo všetko spôsobuje alebo 
podmieňuje zmenu našej nálady?
Pozri prílohu!

y ..Spolupráca v trojici“

Cieľ: Vedie k empatii, ku kooperácii a pocitu zodpovednosti nielen za seba, ale 
aj za iných.
Pomôcky: ceruzky, písacie potreby alebo iné predmety (aj v prírode)
Postup: Skupina vytvorí trojice, ktoré sa držia za ruky/ nevytvoria však kruh/. 
Ich úlohou je nazbierať čo najviac predmetov v miestnosti - ceruzky, perá a to 
tak, že sa počas celej hry trojica drží za ruky. Trojica zbiera predmety bez toho, 
aby medzi sebou komunikovali. Zároveň sa však trojica pri zbere nesmie 
rozdeliť. Ak sú vyzbierané všetky určené predmety v miestnosti, hra končí. 
Vyhodnotenie: Na záver je diskusia o priebehu hry. Možnosť rozprávať, ako sa 
pri hre cítil, dostane každý člen skupiny.
Otázky: Vyhovovala ti pozícia, ktorú si v hre zastával?

Vymenil by si sa so susedom?
Kto udával smer?
Delili ste si úlohy?
Ako ste sa cítili?
Čo bolo pre Vás dôležité?
Ako sa Vám spolupracovalo?

y ..Mojich päť naj

Cieľ: Prostredníctvom pozitívného sebahodnotenia budovať sebaúctu. Táto 
aktivita pomáha utvoriť si obraz o sebe. Vedie k zamysleniu sa nad sebou 
samým.
Pomôcky: písacie potreby, pastelky, hárok baliaceho papiera, obyčajný papier 
Postup: Na plagát vedúci skupiny napíše 5 pozitívnych vlastností ľudí alebo 
záujmových činnosti (napr. milý, pracovitý, obľúbený, hra na hudobný nástroj, 
športovanie,...).
Každý člen skupiny si ich odpíše a ku každej vlastnosti pripíše známku od 1 do 5. 
Určí tak poradie jednotlivých vlastností a činností, v ktorých vyniká. Podpísané 
papiere potom kolujú v skupine. Deti zas hodnotia spolužiaka podľa toho, ako ho 
vnímajú (taktiež hodnotia známkou od 1 - 5 ).
Vyhodnotenie: Každý si porovná svoje hodnotnie s hodnotením ostatných. 
Vedúci skupiny poskytne priestor na prečítanie a uvedomenie si svojich kladov.
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S "Láskavá pošta“

Cieľ: Príležitosť na vyjadrenie uznania a sympatie.
Pomôcky: 1 baliaci papier, kancelársky papier nastrihaný na štyri časti, 
pastelky, písacie potreby, lepiaca páska
Postup: Na baliaci papier alebo velký výkres deti nakreslia strom. Úlohou detí 
je posielať ostatným členom skupiny „láskavú poštu“, počas určeného obdobia 
/1-2 týždne/ nalepením na strom, ktorý môže byť pripevnený na stene. Napísaný 
lístok zložia, aby nebolo vidieť obsah a na čistú plochu lístka napíšu čitateľne 
meno adresáta.
Pri „oberaní“ láskavej pošty, napr. na triednickej hodine, je dobré navodiť 
slávnostnú atmosféru. Poštu oberajú vždy tri alebo štyri osoby. Je veľmi dôležité 
sledovať, aby každé dieťa dostalo poštu, žiadne dieťa nesmie ostať bez ocenenia. 
Ak deti chcú, môžu niektoré listy zverejniť, nie je to však povinnosť. 
Vyhodnotenie: Vyhodnotenie nie je potrebné. Deti majú dostatok priestoru, aby 
si v kľude mohli svoju poštu prečítať a potešiť sa z nej.

y ..Spoľahlivý kruh“

Cieľ: Získanie pocitu bezpečia a dôvery v ostatných 
Pomôcky: nie sú potrebné
Postup: Skupina stojí v pevnom kruhu tak, že sa dotýkajú ramenami. Jeden 
dobrovoľník stojí v kruhu. Stojí pevne na mieste, nohy má stále spojené - je 
stuhnutý. Tento žiak bude môcť padať na všetky strany, preto kruh musí byť 
nielen tesný a pevný, ale aj malý, aby ho kruh mohol zachytiť a určiť mu iný 
smer „podania“. Padanie osoby v strede má pripomínať kolísanie, preto by malo 
byť jemné. Môžu sa vystriedať viacerí žiaci.
Vyhodnotenie: Na záver sa skupina môže porozprávať o pocitoch, ktoré 
prežívali pri kolísaní.

/ "Pozitívne priania“

Cieľ: Výchova k prosociálnosti, vzájomné ocenenie, ohodnotenie 
Pomôcky: nie sú potrebné
Postup: Členovia skupiny sedia v kruhu a postupne každý nahlas zaželá 
susedovi niečo pozitívne, niečo, čím ho poteší.
Vyhodnotenie: Nie je potrebné.

/ ..Strom, sebaúcty“

Cieľ: Uvedomenie si predností a hodnôt, upevnenie sebaúcty 
Pomôcky: Papier, písacie potreby, farebné ceruzky
Postup: Úlohou detí je nakresliť strom. Korene budú znázorňovať ich vrodené 
vlastnosti, schopnosti. Kmeň znázorňuje, ako rozvíjajú svoje schopnosti, danosti. 
Konáre a koruna - dosiahnuté výsledky a úspechy. Schopnosti a výsledky 
označíme na výkrese aj slovne.
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Vyhodnotenie: Na záver deti rozprávajú o tom, aké pocity mali pri tvorbe? Ako 
chcú pokračovať dalej a ako chcú rozvíjať svoje nadanie. Ako sa im darí zvládať 
záťažové situácie.

/ „Pocity“

Cieľ: Neverbálne vyjadrenie pocitov.
Pomôcky: vopred pripravené kartičky s názvami rôznych emócií 
Postup: Dobrovoľníci si vyberú kartičku s nejakým pocitom, ktorý neukážu 
nikomu. Ich úlohou je pantomimicky znázorniť daný pocit. Učiteľ im poskytne 
dostatok času na premyslenie. Úlohou ostatných členov skupiny je prezentovaný 
pocit uhádnuť.
Vyhodnotenie: Na záver diskusia o prežívaní. Ako sa cítili, ako to vnímali.

•/ ..Ostrov“

Cieľ: Deti si vyskúšajú, ako by sami stanovili predpisy a pravidlá vo výnimočnej 
situácii. Musia sa poradiť s ostatnými členmi skupiny a pokúsiť zosúladiť vlastné 
záujmy s potrebami rovesníkov.
Pomôcky: veľký hárok papiera, písacie potreby
Postup: Skupina sa rozdelí na menšie, napr. 5-6 členné skupinky, ktoré budú 
spolupracovať.
Ich úlohou bude predstaviť si, že bývajú niekoľko mesiacov na opustenom 
ostrove. Jediní obyvatelia ostrova sú oni sami. Na ostrove je pitná voda a veľa 
ovocia. Zásoby iných potravín sú obmedzené. K dispozícii majú len niekoľko 
balíčkov zápaliek, aby si mohli založiť oheň.
Úloha pre deti: Aké spoločné pravidlá si stanovíte? Čo všetko potrebujete k tomu, 
aby ste v zdraví a v pohode prežili toto obdobie?
Vyhodnotenie: Na záver jednotlivé skupiny vysvetľujú svoje pravidlá. Môžu 
odpovedať na tieto otázky: Ako ste sa v skupine dohodli?

Čo by ste ešte zmenili?
Na ktorých pravidlách ste sa nemohli zhodnúť? 
Pracovali ste spoločne alebo všetky pravidlá stanovil 
jeden z vás?
Čo bolo pre vás najťažšie, čo najľahšie?

•/ ..Spev starého kmeňa“

Cieľ: Odbúranie napätia, upevnenie si nového učiva, nových pojmov 
Pomôcky: nie sú potrebné
Postup: Každý žiak v triede si pomyslí na nejaké nové slovo, frázu, časť vety, 
ktorú si zapamätal na hodine. Po pokyne učiteľa ho potom budú jednotlivo 
spievať v rozličnom podaní. Najprv jeden žiak, potom další, až kým sa všetci 
nezapoja. Učiteľ môže ich spev korigovať výzvami: „Spievajte šťastne, smutne, 
veselo, pomaly, rýchlo, nežne, zaľúbene...“
Vyhodnotenie: Nie je potrebné.
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/ „Čo ma ochraňuje. čo ma ohrozuje“

Cieľ: Zistiť, čo dieťa vo svojom živote považuje za ohrozujúce a čo za ochraňujúce. 
Pomôcky: farebné ceruzky, papier
Postup: V skupine diskutujeme o tom, kde všade sa mladý človek pohybuje 
/rodina, škola/. Ako príklad môžeme použiť program dňa.
V ďalšej časti deti rozdelíme na menšie podskupiny. Na veľký papier kreslia 
farebnými pastelkami všetko, čo ich ohrozuje a všetko, čo ich ochraňuje. Po 
ukončení činnosti každá skupina prezentuje svoju mapu.
Vyhodnotenie: Vedúci skupiny sleduje postoje a rekcie jednotlivých členov.

y „Písanie odkazov“

Cieľ, zameranie: Naučiť sa písať odkazy, správy tak, aby na adresáta pôsobili 
pozitívne. Písanie odkazov využívame účelovo - rodičom, kamarátovi, učiteľovi. 
Deti využívajú rôzne formy odovzdávania odkazov - verbálne, neverbálne. 
Pomôcky: papier, písacie potreby
Postup: Deti si vyberú alebo vylosujú, komu budú odosielať odkaz, ktorý bude 
ich hodnotením, pričom odkazy môžu zverejniť alebo ich odovzdať adresátovi. 
Vyhodnotenie: Pozorovaním správania sa detí a z obsahu odkazov získame 
informácie o vzťahoch v triede, v rodine^ medzi rovesníkmi. Hodnotenie spolu 
so skupinou nie je potrebné.

y „Miluj sám, seba“

Cieľ: Cieľavedomé vedenie detí k primeranej láske k sebe, učiť deti mať rád 
a prijímať seba samého takého aký je.
Pomôcky: papier, ceruzky
Postup: Deťom diktujeme neúplné vety, ktoré majú po premyslení si ich obsahu 
doplniť.
Ako pomôcku im môžeme ponúknuť tieto vety:

Mám sa rád, pretože...
Mám sa rád, aj ked...
Som šťastný, ked...
Na sebe môžem zmeniť...
Najskôr urobím tento krok...
Verím si, lebo...

Vyhodnotenie: Na záver dostane každý člen skupiny priestor na prezentovanie. 
Sledujeme aké kritéria na sebahodnotenie deti používajú, pozorujeme úprimnosť 
pri vyjadrovaní.
Všetky negatívne sebahodnotenia eliminujeme a ponúkneme im pozitívne 
alternatívy.

y „Žiak týždňa“

Cieľ: Deti sa učia oceňovať svojich spolužiakov, majú možnosť si vychutnať aj 
vlastné ocenenie.
Pomôcky: nástenka
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Postup: Deti vložia lístočky so svojimi menami do nádoby alebo do nejakého 
vrecka. Na začiatku týždňa sa vylosuje jeden žiak - „žiak týždňa“ , ktorému deti 
počas celého týždňa pripisujú jeho pozitívne vlastnosti. Tieto zapíšu na spoločne 
dohodnuté miesto, napr. na nástenku a priradia ich k menu vylosovaného žiaka. 
Vyhodnotenie: Na záver /podlá dohodnutého termínu so skupinou/ je s deťmi 
diskusia o celej aktivite.
Všímame si, ako deti prijímajú spätnú väzbu od iných, ako na nich vplýva. 
Vedúci skupiny priebeh celej aktivity sleduje, aby každý žiak mal dostatok 
pozitívneho ocenenia.

■/ ..List vlastného ocenenia“

Cieľ: Dieťa sa učí verbalizovať mienku o sebe, pomenúva svoje pozitívne 
vlastnosti.
Pomôcky: papier, ceruzky, tabuľa, krieda
Postup: Deti dostanú hárok papiera, na ktorom sú napísané neúplné vety, ktoré 
majú doplniť. Napr. „Mám rád....“ „Cítim sa dobre, ked....“ „Rád by som...“ 
„Najviac si želám... “. Vedúci skupiny môže otázky usmerňovať podľa toho, čo sa 
chce o dieťati dozvedieť. Každé dieťa má možnosť pred skupinou verbálne 
prezentovať dokončené vety.
Túto aktivitu je vhodné v priebehu roka niekoľkokrát opakovať. Učiteľ tak získa 
prehľad o svojom vplyve v tomto procese, získa hodnotné informácie o prostredí, 
v ktorom žiak žije.
Vyhodnotenie: Hodnotenie výrokov spolu so žiakmi nie je potrebné.

•/ ..Reklama na seba, inzerát“

Cieľ: Dieťa má možnosť predviesť svoje Ja“, pričom využije všetky infomácie 
o sebe.
Pomôcky: papier, farebné papiere, písacie potreby .nožnice, časopisy 
Postup: Deti vytvárajú propagačný materiál, oznam, inzerát o sebe, príp. 
o skupine, triede. Po uplynutí stanoveného času prezentujú svoju prácu. 
Vyhodnotenie: Pri aktivitách tohoto druhu je dôležitá pozitívna spätná väzba 
pre každého žiaka, prípadne skupiny.
Sledujeme prístup detí k úlohe a sebahodnotenie.

/ ..Mám, sen“

Cieľ: Deti sa naučia priamo - verbálne formulovať svoje sny a očakávania. 
Pomôcky: papier, ceruzky
Postup: Deti bud napíšu krátku úvahu, alebo budú rozprávať o svojom sne. 
Môžu pracovať individuálne alebo v malých skupinách.
Vyhodnotenie: Na záver je prezentácia snov detí. Môžeme diskutovať 
o možnostiach ako realizovať sny, ako dosahovať ciele.

36
ORAVA Krajský úrad Žilina



S ..Rodina, v ktorej žijem1

Cieľ: Deti sa učia otvorene rozprávať o svojej rodine, o jej členoch a o rodinných 
vzťahoch.
Pomôcky: papier, ceruzky
Postup: Deti písomne alebo kresbou vyjadrujú svoje city, ktoré prežívajú 
vo vzťahoch k jednotlivým členom rodiny, /zážitok, emócie, pocity, rodinnú 
atmosféru, prázdniny s rodinou.../.
Vyhodnotenie: Sledovaním môžeme preniknúť do rodiny a zistiť čo na deti 
pôsobí stiesňujúco, čo im spôsobuje radosť a potešenie.
Nehodnotíme, aktívne a citlivo počúvame výpovede a názory detí.

J „Môj kamarát“

Cieľ: Hodnota priateľstva, uvedomovanie si verbálneho e neverbálneho prejavu, 
charakterových vlastností a reakcií.
Pomôcky: baliaci papier, písacie potreby
Postup: Skupinu detí rozdelíme na menšie skupinky /3-4 účastníci/ Úlohou 
každej skupinky bude, zamyslieť sa nad tým, ako by mal vyzerať „ideálny 
kamarát“. Ako by sa mal správať ? Čo by mal robiť? Aké vlastnosti má mať? Aké 
slová používa? t
Účastníci môžu nakresliť velkú postavu na baliaci hárok a všetky svoje 
myšlienky a nápady vpisovať do postavy. Môžu vymyslieť metaforu, vystihujúcu 
podstatu priateľstva.
Vyhodnotenie: Na záver je prezentácia kamaráta. Hovorca, z každej skupinky 
bude prezentovať atmosféru, myšlienky a nápady, ktoré nakreslili, prípadne 
napísali na baliaci papier.

Otázky: Čo si najviac u kamaráta ceníš?
Čo pre teba znamená dobrý kamarát?
Kedy to už nie je priateľstvo?
Existuje ideálny kamarát?
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Záver

Dúfame, že Vám naša príručka pomohla uvedomiť si, že 
emocionálna inteligencia je v súčasnosti prvoradá. Ak je človek vnútorne 
spokojný a vyrovnaný, dokáže lepšie komunikovať a spolupracovať.

Pri predchádzaní a zvládaní agresívneho správania je potrebné:
zapojiť do programu všetkých pracovníkov školy

- byť príkladom v úcte a v tolerancii
- zvyšovať sociálnu zdatnosť detí
- zvyšovať komunikačné zručností detí

zvyšovať informovanosť učiteľov <■
zmeniť postoj detí, vyhnúť sa direktívnej komunikácii

- vytvárať pocit istoty a bezpečia na školách
- budovať dôveru a vzájomnú úprimnosť
- budovať zdravé sebavedomie a princípy asertívneho správania
- vhodnými skupinovými aktivitami posilňovať pozitívne emócie, 

vzájomnú spoluprácu, zdravé medziľudské vzťahy.
- dbať na práva dieťaťa
- vytvoriť celoškolskú stratégiu zvládania násilia a negatívneho 

správania sa na škole / školské zásady by mali obsahov 
vzájomnú úctu /

Buďte pozorní k deťom, neodsudzujte, buďte vzorom a nie kritikom. 
Nezabúdajme na práva dieťaťa, na ich bezpečnosť a na túžbu po láske 
a po porozumení.
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Prílohová časť

Bez priateľov nemáš nič

Žil raz jeden malý chlapec, ktorý mal veľmi zlú povahu. Otec 
mu dal vrecko klincov a povedal mu, že vždy, ked sa nahnevá, nech 
zatlčie jeden klinec do plota vzadu za domom.

Prvý deň chlapec zatĺkol do plota 37 klincov. Za niekoľko 
týždňov sa naučil kontrolovať svoj hnev a počet zatlčených klincov sa 
postupne znižoval. Zistil, že je jednoduchšie ovládať zlosť, ako zatĺkať 
klince do plota. Nakoniec prišiel ten deň, ked sa chlapec ani raz 
nenahneval.

Povedal to otcovi a otec mu navrhol, aby teraz chlapec vytiahol 
vždy jeden klinec, ked sa za celý deň ani raz nenahnevá. Dni sa 
míňali a chlapec po čase mohol povedať otcovi, že v plote nezostal ani 
jeden klinec. Vtedy zobral otec chlapca za ruku a zaviedol ho k plotu.

Tam mu povedal: „Urobil si dobre, chlapče, ale pozri sa na diery 
v plote. Ten plot už nebude nikdy taký, aký bol.“

Ked povieš niečo v hneve, zanechá to práve takéto jazvy. Ako 
ked zabodneš do človeka nôž a vytiahneš ho. Nezáleží na tom 
koľkokrát povieš ľutujem, rana stále ostáva. Rana spôsobená slovom 
bolí rovnako, ako fyzický úder.

Priatelia sú vlastne veľmi vzácne drahokamy. Rozosmievajú ťa 
a podporujú ťa vo všetkom. Vypočujú ťa, ak máš starosti, pochvália ťa 
a vždy sú ochotní otvoriť ti svoje srdce.

Krajský úrad Žilina
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Dnešný deň

Dnešný deň je pozoruhodný deň. Je Tvoj.

Včerajší deň Ti už vykĺzol z rúk. Ten už nemôže mať iný 

obsah, než aký si mu dal.
t

Zajtrajšok ešte nemáš prisľúbený.

Ale dnešný deň ten je jediný, s ktorým si môžeš byť istý. 

Môžeš ho naplniť, čím len chceš. Využi to! Dnes môžeš 

niekomu spraviť radosť. Dnes môžeš niekomu pomôcť. Dnes 

môžeš žiť tak, že Ti niekto večer poďakuje, že si, že 

existuješ, že Ťa pocítil.

Dnešný deň je význačný. Je Tvoj.

Krajský úrad Žilina
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S Spolupráca

p Priateľstvo

o Ochota

L Láska

U Uznanie iných

p Počúvanie

A Akceptovanie

T Tolerancia

R Relax

I Iniciatíva
V

C
>✓

Činorodosť

N Neposudzovanie

O Otvorenosť

S Sebadôvera
'Sŕ

T Takt
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Cooperation

n
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HODNOTA ÚSMEVU

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho.

Obohacuje toho, kto prijíma a neochudobňuje toho, kto dáva. 

Trvá len chvíľku, ale spomienka naň je niekedy večná.

Nik nie je taký bohatý, aby sa bez neho zaobišiel.

A nik nie je taký chudobný, že by ho nemohol darovať. 

Úsmev vytvára v dome šťastie, v starostiach je oporou 

a je citlivým znakom priateľstva.

V únave prináša odpočinok, ^ znechutení vracia odvahu, 

v smútku je potechou a pre každého je prirodzeným liekom. 

Dobré je, že si ho nemožno kúpiť ani ukradnúť, 

pretože má hodnotu len do chvíle, ked sa dáva...

A keby si niekoho stretol a nemal by pre Teba úsmev 

hoci naň čakáš, bud velkodušný a oblaž ho svojim úsmevom

TY, pretože nik tak veľmi nepotrebuje

ÚSMEV

ako ten, čo ho nemá pre iných.

OBAVA Krajský úrad Žilina
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Ruže z mojej záhrady

,Vždy ked som držal ružu, zdalo sa mi, že cítim len tŕnie.“
Billy Joel

Problémové deti sú ako ruže v záhrade. Potrebujú viac 
starostlivosti. Ostatné kvety stačí trochu poliať a rastú. Ruže nie, tie 
potrebujú osobitnú starostlivosť. Potrebujú orezávať a ošetrovať, aby 
rástli.

Iné kvety môže malé dieťa odtrhnúť, ťahať a chytať ich, 
a predsa vydržia na vašom stole týždne. Ked budete zaobchádzať 
hrubo s ružou, zvädne vám v ruke alebo vás pichne a budete krvácať.

Ale v mojej záhrade nie sú krajšie kvety než ruže. Ich jemná 
vôňa dráždi moje zmysly. Jej saténové okvetné lístky hladia moje 
prsty. Jej kvety rozochvievajú moju dušu.

Problémové deti sú ako ruže. Potrebujú osobitnú starostlivosť. 
A musíte riskovať i to, že vás pichnú, aby ste sa mohli radovať z ich 
krásy.

Mary Scheedyová-Kurcinková
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Príručka „Násilie v škole“ je praktickou pomôckou pre učiteľov, 
ktorí sa rozhodli zlepšiť vzťahy v triednych skupinách a zvýšiť so
ciálne a komunikačné zručnosti detí.
Prvá teoretická časť opisuje emócie, ich priebeh a formy agresivi
ty. Druhá časť je praktická a ponúka možnosti pre skupinové akti
vity, ktoré vedú k premýšľaniu a k formovaniu dieťaťa. Prostred
níctvom nich si môže dieťa uvedomiť ako sa cíti, čo prežíva a ako 
sa správa. Učí sa vyjadrovať svoje pocity, pochopiť seba aj druhých, 
hľadá čo môže byť iné, čo môže zmeniť na svojom správaní.
V skupinových aktivitách posilňujeme pozitívne emócie - lásku, 
porozumenie, radosť a šťastie. Pomáhame tým, ktorí trpia nepo
hodou alebo napätím v medziľudských vzťahoch.
Zo srdca vám želám, aby vás práca s deťmi napĺňala a tešila, aby 
ste dokázali pomôcť tým, ktorí to potrebujú a aby ste prostredníc
tvom skupinových aktivít objavovali skutočnú hodnotu detí ako 
najväčší dar života.

Jana Tholtová
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