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Dieťa s poruchami aktivity a pozornosti 
Preventívna činnosť s triednym kolektívom 
dieťaťa s ADHD, ADD 

 

Úvod do problematiky  
Porucha pozornosti a aktivity (ďalej ADHD)  je aktuálne jednou z najrozšírenejších porúch u detí 
a žiakov materských, základných a stredných škôl.  V určitej miere  pretrváva aj v dospelosti. 
Všetky štúdie sa zhodujú, že sa častejšie prejavuje u chlapcov. Ide o neurovývinovú poruchu detí 
s intelektom v rámci normy, pri ktorej  celkový spôsob fungovania mozgu je daný odlišnou 

štruktúrou a funkciou. „Viaže sa na jemné organické poškodenie (počas tehotenstva, pri pôrode, zápale, 
úraze, vysokej teplote, a pod), ktoré je spojené s oslabením vo funkciách a schopnostiach zodpovedajúcich 
za riadenie, reguláciu a integráciu správania. Mozog dieťaťa s ADHD je nastavený na nadmernú aktivitu, 
oslabené sú tlmivé procesy, ktoré brzdia zvýšenú motorickú činnosť. Na vzniku príznakov sa podieľa 
nerovnováha neurotransmiterov.  Pri plnení úloh je menej používaný frontálny lalok, ktorý je zodpovedný za 
exekutívne funkcie. Exekutívne funkcie aktivujú a usmerňujú mentálne schopnosti ako myslenie, reč, tvorbu 
vizuálno-priestorových obrazov, organizujú pozornosť, myslenie, pamäť, vôľu a reguláciu správania. Na 
pamäť používa záhlavný lalok, zatiaľ čo človek bez ADHD symptomatiky používa frontálny a spánkový lalok.“ 
(Čuríková a kol, s.9)  
Štepita M. (2017) k príčinným faktorom príznakov doplňuje, že na vývin mozgu a nervový systém má  značný 
formujúci vplyv (najmä v prvých rokoch života) aj atmosféra v rodine, duševné rozpoloženie rodičov, štýl 
výchovy, vzťahová väzba, vplyvy prostredia, zmyslové vnemy a citové zážitky dieťaťa. 
Pri ADHD je narušenie pozorovateľné v týchto troch rovinách (Šuba; Gajdošová, 2011 a Train, 2001, in 
Čuríková a kol., s.6):  
1. hyperaktivita – čo znamená, že dieťa má potrebu byť neustále v pohybe, je plné nevyčerpateľnej energie, 
motoricky hyperaktívne, nepokojné, jeho pohyby môžu byť nekoordinované. Hovorí nahlas a rýchlo.  
2. nepozornosť – neschopnosť zamerať sa na podstatné informácie alebo podnety, ľahká zmätenosť, 
neschopnosť zorganizovať si prácu. Dieťa často stráca pomôcky, zabúda veci, úlohy, nevie sa sústrediť na hru 
alebo prácu, robí chyby z nepozornosti, zdá sa, že nepočúva, čo mu kto hovorí.  
3. impulzivita – dieťa robí urýchlené závery, nedomyslí dôsledky svojho konania, je netrpezlivé, niekedy až 
agresívne, má kolísavé nálady, má nízku frustračnú toleranciu. Skáče iným do reči, vnucuje sa, chce okamžitú 
spätnú väzbu. Toto jeho správanie mu narúša vzťahy s inými a dieťa sa preto javí ako nízko sociabilné. 
Pri syndróme ADD hyperaktivita chýba – ide teda o poruchu pozornosti. Takéto deti sú viac utiahnuté do 
seba, nepozorné, ťažko sa koncentrujú, unikajú z bežného života do denného snenia. Môžu pôsobiť ako tiché, 
pomalé, zábudlivé, zasnené, znudené, uzavreté alebo apatické. 
AD(H)D môže mať vážne dôsledky, ako napr. chronické zníženie výkonov, školské a pracovné zlyhávanie, 
problematické vzťahy, znížené sebahodnotenie a sebavedomie. To môže viesť k riziku depresie, úzkosti a 
zneužívaniu návykových látok (Low, 2012 in Čuríková a kol., s.6).  
 

Základné princípy  
Preventívna činnosť je jednou zo základných metód pri sociálno-patologických javov. Napríklad 
šikanovanie sa spravidla deje v triede, kde je vo vzťahoch nerozvinutá, nedostatočne posilňovaná, 
resp. naštrbená tolerancia, vzájomný rešpekt a prijímanie človeka takého aký je – v jeho inakosti. 
Práve dieťa s ADHD máva často, kvôli svojej „inakosti“ v prejavoch problémy v sociálnych 

interakciách, obzvlášť s rovesníkmi. Býva často triedou vylučované, šikanované, resp. ignorované (častejšie 
v prípade ADD). Pre dieťa s ADHD býva prechod na strednú školu veľkou výzvou – vo svojom veku si už 
väčšinou uvedomuje, v ktorých oblastiach zlyháva, niektoré oblasti dokáže viac, iné menej kompenzovať, či 
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regulovať. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité, aby dieťa s ADHD dostalo podporu a pomoc od  školského 
podporného tímu nielen individuálnou formou, ale aj skupinovou preventívnou formou. 

Základným princípom je detailné oboznámenie sa so schopnosťami a limitmi dieťaťa prostredníctvom 
psychologických, špeciálno-pedagogických správ, rozhovorov s rodičmi, prípadne pedagógmi i s ním 
samotným. Poznanie individuálnych potrieb značne napomôže k vytvoreniu preventívneho programu šitého 
na mieru pre konkrétnu triedu s dieťaťom s AD(H)D. 

Preventívna práca školského psychológa/sociálneho pedagóga (prípadne iného člena ŠPT) s triednym 
kolektívom, ktorého súčasťou je dieťa s AD(H)D, je zameraná na zážitkové skupinové aktivity, 
prostredníctvom ktorých sa žiaci podnecujú k tomu, aby hovorili o svojom prežívaní, učili sa porozumieť 
svojim emóciám (ich prejavom)  i emóciám druhých ľudí, učili sa regulovať ich, lepšie zvládať subjektívne 
záťažové situácie, pozitívne ovplyvňovať krátkotrvajúcu pozornosť a nízku frustračnú toleranciu. 

Témy preventívnych skupinových stretnutí je vhodné prispôsobovať aktuálnym potrebám dieťaťa 
s AD(H)D, ktoré detekujeme na individuálnom stretnutí, alebo z pozorovania počas skupinových 
preventívnych aktivít. 

V rámci preventívnej práce sa využívajú rôzne druhy hier  (komunikačné, uvoľňujúce napätie, rolové 
hry), modelové situácie, riešenie praktických problémov zo života, pohybové cvičenia, aktivity zamerané na 
koncentráciu, vizualizáciu, rozvoj tvorivosti, písacie, či kresliace techniky. 

   

Ciele 
Hlavným cieľom preventívnej práce s triednym kolektívom dieťaťa s AD(H)D je vytvorenie takej 
atmosféry v triede, ktorá podporuje zdravé vzťahy, prijíma odlišnosti v správaní jednotlivcov, 
rešpektuje ich a eliminuje prejavy získavania moci v kolektíve deštruktívnym spôsobom, to všetko 
s dôrazom na adaptáciu dieťaťa s AD(H)D.  

Významným pridruženým cieľom pre konkrétne dieťa s AD(H)D je rozvoj a nácvik zručností v tých 
oblastiach, s ktorými má konkrétne dieťa s AD(H)D v sociálnych interakciách problém. 
Môže ísť o nasledovné oblasti:  

1. sebaúcta – sebadôvera, schopnosť preberať zodpovednosť za svoje správanie v rôznych životných    
2. situáciách,  poznanie svojich silných a slabých stránok;   
3. sebapoznávanie a sebaponímanie - ja ako zdroj informácií o sebe; druhí ako zdroj informácií o mne;  
4. poznávanie ľudí a tolerancia - vzájomné poznávanie sa v triede; ohľaduplné zaobchádzanie s 

informáciami o druhých a od druhých, rozvoj pozornosti voči odlišnostiam a hľadanie výhod v 
odlišnostiach; chyby pri poznávaní ľudí; rešpektovanie názorov, potrieb a práv ostatných; 

5. medziľudské vzťahy - správanie podporujúce dobré vzťahy, schopnosť prežívať s druhými situácie 
blízkosti, dôvery a zdieľania, empatia a pohľad na svet očami druhého, rešpektovanie, podpora,  
vzťahy a naša  trieda ;  

6. komunikácia - schopnosť rozlišovať prejavy rešpektujúcej a nerešpektujúcej komunikácie; schopnosť 
kultivovane prejaviť a presadzovať svoje názory, potreby a práva; nácvik pozorovania, empatického 
a aktívneho počúvania;  komunikácia v rôznych situáciách; 

7. kooperácia - rozvoj individuálnych zručností pre kooperáciu (sebaregulácia v situácii nesúhlasu, 
odporu, schopnosť odstúpiť od vlastného nápadu, schopnosť nadväzovať na druhých a rozvíjať 
vlastnú líniu ich myšlienky a pod.); rozvoj sociálnych zručností pre kooperáciu (jasná a rešpektujúca 
komunikácia, riešenie konfliktov, podriaďovanie sa, vedenie a organizovanie práce skupiny.“ 
(Gymerská a spol., 2009) 

 

Postup riešenia         
 

1.  Individuálne stretnutie OZ s dieťaťom s AD(H)D s cieľom zistiť jeho vnímanie vzťahov v triede, 
prežívanie sociálnych interakcií so spolužiakmi, na akej úrovni je jeho frustračná tolerancia, ako si vie dať rady 
s prejavmi súvisiacimi s AD(H)D počas výchovno-vzdelávacieho procesu, počas prestávok, a pod. Nosnou 
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informáciou pre tvorbu programu je, ako sa dieťa s AD(H)D identifikuje so  svojou poruchou. Na tomto 
stretnutí OZ dieťa informuje o následnej preventívnej činnosti a ponúkne mu možnosť individuálneho 
poradenstva v prípade potreby, resp. po dohode s ním i s rodičmi.  Môže ísť o pravidelné stretnutia (napr. 1x 
za 2 týždne/mesiac), kde sa okrem bežného individuálneho poradenstva OZ zameria na analýzu prežívania 
a reflexiu z realizovaných skupinových stretnutí a podľa výpovede nastaví aktivity v nasledujúcich 
stretnutiach skupinovej prevencie. 
 2.  Samotný preventívny program sa odporúča realizovať počas 1 alebo 2  vyučovacích hodín,   ideálne 
za vedenia 2 OZ - školského psychológa a sociálneho pedagóga/resp. špeciálneho pedagóga – Paceková 
(2013) odporúča, aby si vopred zvolili rolu, v akej budú v skupine vystupovať, napr. jeden prísnejší, 
autoritatívny, druhý viac chápajúci a nedirektívny). Užitočné je tiež rozdeliť si, kto bude intervenovať 
v prospech skupiny a kto v prospech jednotlivca v prípade vypätých situácií. Odporúča sa maximálne 15 
žiakov v jednej skupine. V prípade, ak je žiakov v triede viac, je vhodné vytvoriť 2 stále skupiny. Podľa 
priestoru, ktorý je vyhradený pre realizáciu preventívneho programu, zrealizujeme 10 stretnutí. Za prínosné 
považujeme, ak je školou umožnené realizovať preventívny program v triede  každý školský rok s obsahom 
prispôsobeným potrebám/schopnostiam dieťaťa s AD(H)D i triedneho kolektívu. Ak škola disponuje 
terapeutickou resp. oddychovou miestnosťou, je ideálnym priestorom pre realizáciu preventívneho 
programu.  

3. Úvodné stretnutie je zamerané na vzájomné predstavenie sa jednotlivých členov a zároveň 
oboznámenie žiakov s dôvodom („rôznymi hrami a aktivitami sa budeme viac spoznávať, učiť sa byť k sebe 
lepšími, tolerantnejšími, prijímajúcimi sa takými, akí sme,...“) a organizáciou jednotlivých stretnutí. Spravidla 
je vedúcimi navrhnutý spôsob oslovovania sa navzájom krstnými menami (resp. prezývkami, ktoré si žiaci 
vybrali) vrátane vedúcich, ktorým však žiaci vykajú. Všetci sedia v kruhu (na stoličkách, resp. vankúšoch), aby 
každý na každého videl.  

 Ako úvodnú techniku je vhodné použiť „Tvorbu menovky“, pri ktorej dostanú žiaci k dispozícii 
farebné papieriky, na ktoré si  každý za seba napíše meno, resp. prezývku, akou chce, aby ho 
všetci v rámci stretnutí oslovovali a nalepí si ju na viditeľné miesto na oblečení. Pri následnom 
predstavovaní sa každý člen skupiny okrem mena/prezývky povie čosi v skratke o sebe (čo má 
rad, čomu sa venuje, čo ho vystihuje, prípadne ako sa cíti,...). Vedúci môžu aktivity uviesť 
vlastným príkladom. 

 Inou alternatívou úvodnej aktivity môže byť aktivita - tričko „moje Ja“, kde žiaci dostanú 
predtlačený obrys trička na A4 (resp. si ho sami nakreslia). Majú doň nakresliť, resp. zapísať 
všetko, čo ich charakterizuje, čo majú radi. Po zhotovení tričiek papiere vedúci pozbierajú 
a jednotlivo ich ukazujú skupine, ktorá má hádať komu to- ktoré tričko patrí, pričom na záver 
sa vyjadrí k dielu i samotný autor a popíše jednotlivé atribúty. 

 Dôležitou súčasťou prvého stretnutia je vytvorenie pravidiel, podľa ktorých sa bude skupina 
počas všetkých stretnutí riadiť. Pri zostavovaní pravidiel sa osvedčila metóda Brainstormingu, 
kedy žiaci navrhujú rôzne pravidlá, z ktorých sa zosumarizuje nakoniec cca 5 - 6 pravidiel, ktoré 
si žiaci napíšu na veľký papier a dajú ich na viditeľné miesto. Môžu si ich spoločne vyzdobiť 
podľa ich predstáv. Najčastejšie sú navrhované  pravidlá, ktoré sa dajú zhrnúť do nasledovných 
bodov :  

1. hovorí len jeden (ostatní mu neskáču do reči) 
2. o slovo sa hlásime 
3. každý hovorí sám za seba (nezosmiešňujeme, ani nehovoríme za iných) 
4. princíp diskrétnosti - všetko, čo sa v skupine povie, v nej aj zostane – nevynášajú 
sa informácie mimo skupiny 
5. pravidlo STOP (navrhujú vedúci) – každý má právo odmietnuť hovoriť o téme/či 
zúčastniť sa aktivity,  ktorá mu nie je príjemná. 

 Stretnutie je vhodné ukončiť hrou – napr. „Vymenia si miesto“ (dieťa stojí v kruhu a zadáva 
inštrukciu, podľa ktorej sa všetci, ktorých sa týka, majú vymeniť miesto, napr. vymenia si 
miesto tí, čo majú radi dlhé prechádzky – stoličiek je o 1 menej ako hrajúcich, preto vždy jeden 
zvýši a ten podáva v nasledujúcom kole inštrukciu), resp. „Tvoríme rady“ (napr. vľavo sa 
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postavia tí, ktorých baví matematika, vpravo tí, ktorých nebaví; vľavo – extroverti/vpravo 
introverti,...), ktorej cieľom je neformálnou cestou vzájomné spoznávanie sa a zážitok pocitu 
prináležania k určitej skupine. Po odohraní každej aktivity/hry sa zaraďuje krátka reflexiu – 
zdieľajú sa dojmy, pocity, nápady, ktoré mali členovia skupiny počas hry. 

 4. Ďalšie stretnutia sa realizujú spravidla v rovnakom čase každý týždeň, ak to situácia v škole 
dovoľuje. V úvode stretnutí je vhodné používať rýchle „kolečko“ na aktuálnu náladu, pri ktorom sa každý člen 
vyjadrí, ako sa aktuálne cíti (ako pomôcka sa použijú terapeutické karty, smajlíci, počasie, prípadne obrázky 
typické pre rôzne nálady – smútok, radosť, hnev, znechutenie, strach, spokojnosť). V prípade dieťaťa 
s AD(H)D je obzvlášť dôležité sledovať jeho náladu a nadviazať kontakt práve tam, kde sa dieťa aktuálne 
nachádza. Pre zmenu na každom 2. stretnutí sa môže „náladové kolečko“ obmeniť za 
rozohrievaciu/aktivizačnú hru, ktorá môže mať za cieľ odreagovať sa, uvoľniť atmosféru, zabaviť sa, rozhýbať 
sa, sústrediť sa,  vzájomne sa lepšie spoznať, a pod. Základom každého stretnutia je určiť si jeho cieľ, ktorý sa 
žiakom vysvetlí v úvode. Voľba cieľa jednotlivých stretnutí a s ním spojená hlavná časť stretnutia je na 
školskom psychológovi (alebo inom OZ), ktorý s dieťaťom individuálne pracuje, prípadne detekuje potrebu 
na predchádzajúcom preventívnom stretnutí. Na jeho naplnenie môžu vedúci využiť rôzne techniky/aktivity, 
ktoré sú súčasťou rôznych preventívnych programov, s ktorými majú skúsenosť – ideálne, v ktorých je aspoň 
jeden vedúci vyškolený, resp. využívajú svoj vlastný repertoár aktivít. Do realizovaných aktivít sa zaraďujú tie, 
v ktorých žiaci pracujú v menších skupinách (3 - 4 žiaci), aby mali možnosť viacerí spolupracovať s dieťaťom 
s AD(H)D. Dieťa s AD(H)D oceňuje možnosť spolupracovať, je to pre neho motivujúce -  jednak z hľadiska, že 
môže využívať naplno svoju kreativitu a zároveň mu deti v tíme pomáhajú s organizáciou v čase 
a s dodržaním inštrukcie. Ak sa dieťa s AD(H)D pri aktivite pre niečo nadchne, je schopné nachádzať množstvo 
rôznych nápadov riešenia – dôležité je podporiť ho/oceniť ho, nasmerovať jeho spolužiakov k vnímaniu 
situácie z jeho uhla pohľadu ako odlišnej, ale prijateľnej cesty riešenia. Vedúci  predovšetkým dbajú o to, aby 
všetci žiaci mali dostatočný priestor na vyjadrenie svojich názorov, pocitov, postojov, aby sa na stretnutí cítili 
bezpečne, korigujú deštruktívne prejavy. Po každej aktivite nasleduje krátka diskusia, zacielená na prežívanie 
žiakov počas realizácie – čo sa im páčilo, čo nie; s čím mali najväčší problém a pod. Je dôležité, aby vedúci 
slovne oceňovali aktivitu, pokroky v správaní jednotlivých žiakov i skupiny.   
Príklad možných hlavných aktivít jednotlivých stretnutí podľa typu cieľa:  
Menný volejbal – jej cieľom je navzájom sa lepšie spoznať, pozitívne spolu komunikovať a zlepšiť si 
sebahodnotenie, zároveň je pre dieťa s AD(H)D tréningom pamäte prepájajúcim viaceré zmysly                     
(dĺžka trvania: cca 25min). 
Stručný princíp hry: vedúci sa predstaví menom a vyzve žiakov, aby vymenovali kladné vlastnosti (príd. mená), 
kt. sa začínajú na 1.písmeno jeho mena, potom si vyberie vlastnosť, kt. ho vystihuje. Následne sa žiaci rozdelia 
do trojíc a v nich majú spolu hľadať kladné vlastnosti, kt. začínajú na prvé písmeno ich mena. Každý si 
následne vyberie 1 kladnú vlastnosť, ktorá ho najlepšie charakterizuje. Ak treba, môže im vedúci 
s vlastnosťami pomôcť. V poslednej fáze aktivity sa žiaci postavia do kruhu, vedúci si vezme loptičku 
a predstaví sa tak, že povie svoju vlastnosť (napr. „Ja som zanietená Zuzana“) a hodí loptičku žiakovi. Ten 
loptičku chytí zopakuje meno s prívlastkom svojho predchodcu a zároveň sa sám predstaví s kladným 
prívlastkom (napr. „Ty si zanietená Zuzana a ja som trpezlivý Tomáš“) a hodí loptičku ďalšiemu. Takto loptička 
putuje v skupine, až kým sa každý nedostane na rad presne 1krát a loptička sa nevráti tam, kde sa kolo začalo. 
(Tí, ktorí už boli, si môžu prekrížiť ruky na hrudi, aby im už znovu nehádzali). Dôležité je, aby si pamätali, kto 
hádzal v prvom kole loptičku im a komu hádzali oni, nakoľko v druhom kole budú musieť hádzať loptičku 
v rovnakom poradí a bude sa im merať čas. V každom nasledujúcom kole si môže skupina zlepšiť svoj čas. 
(Zdroj: [citované 2021.08.19]. Dostupné na internete: https://docplayer.org/67958142-Socialne-
kompetencie-zodpovednost-a-sebauvedomenie.html) 
 
Postav loď –  jej cieľom je  rozvoj spolupráce a tvorivosti, zároveň umožňuje dieťaťu s AD(H)D uplatniť svoju 
originalitu a kreativitu (dĺžka trvania – cca 30 min). 
Stručný princíp aktivity: Žiakov vedúci rozdelí do skupín, alebo im dá možnosť vytvoriť si skupiny podľa nich 
(túto možnosť ponúkneme, ak už vieme, že dieťa s AD(H)D má v skupine minimálne jedného spolužiaka 
kamaráta). Každá skupina dostane k dispozícii balíček slamiek a malú rolku lepiacej pásky. Žiaci dostanú 
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inštrukciu, že majú 25 minút na to, aby spoločne zostrojili loď, použitím uvedených vecí. Ak je v triede 
umývadlo, môžu ho vedúci naplniť vodou, na záver otestovať jednotlivé plavidlá a určiť víťaza.  
(Zdroj: [citované 2021.08.19]. Dostupné na internete: https://www.designforchange.us/post/quick-
activities-for-breaking-the-ice-with-students-and-getting-the-school-year-off-to-a-good-start) 
 
Pomocník v núdzi – rolová hra zameraná na neverbálny prejav, empatiu a spoluprácu, pre dieťa s AD(H)D je 
vhodná práve z dôvodu, že sa celá odohráva bez slov, len za pomoci pohybov celého tela a riešia sa situácie, 
v ktorých sa všetci aktéri stretávajú s neúspechom (dĺžka trvania – cca 30 min). 
Stručný princíp aktivity: Postavíme 3 prázdne stoličky, asi 5 krokov od polkruhu, kde sedia žiaci. Prvý z kraja 
polkruhu vstane, postaví sa pred 3 stoličky a má za úlohu pantomimicky predviesť akúkoľvek aktivitu, v ktorej 
sa mu niečo nedarí urobiť. Keď nasledujúci žiak z polkruhu zistí, čo robí, pristúpi k nemu a pantomimicky mu 
pomôže činnosť dokončiť (napr. prvý žiak sa pokúša založiť oheň trením kamienkov, druhý príde a prinesie 
mu zápalky). Prvý žiak potom odíde na svoje miesto, druhý zostane a vymyslí si na predvedenie inú činnosť,  
v ktorej sa mu nebude dariť. Nasledujúci žiak, ktorý sedel vedľa druhého, príde pantomimicky pomôcť 
druhému, keď pochopí, čo znázorňuje a takýmto spôsobom hra pokračuje, kým sa nevystrieda celá skupina. 
(Zdroj: Šimanovský, Z., 2008, Hry pro zvládaní agresivity a neklidu, Portál Praha, str.120)  
 
Recept na priateľstvo – cieľom tejto aktivity je rozvoj tvorivosti, prosociálneho správania, smeruje 
k uvedomovaniu si hodnôt. Pre dieťa s AD(H)D je ukážkou atribútov priateľstva z rôznych pohľadov 
spolužiakov a zároveň návodom, ako priateľstvo vytvárať a čo ho sýti, aby vydržalo (dĺžka trvania cca 45 min). 
Stručný princíp aktivity: V úvode vedúci hry otvorí krátku rozpravu o tom, čo je priateľstvo, v čom spočíva 
jeho hodnota, čo všetko v sebe zahŕňa a pod. (Deti môžu vedúci vyzvať, aby povedali výroky o priateľstve, 
ktoré poznajú, a tým si pomôcť v diskusii). Hlavnou časťou aktivity je však vytvorenie receptu na dobrého 
priateľa. V krátkosti popíšeme, čo má recept ako taký obsahovať – ingrediencie – ich množstvo, stanovený 
postup a čo urobiť, aby sa varenie podarilo. Varenie je ako hra, pri ktorej dávame priestor svojej fantázii 
a tvorivosti – z čoho v závere máme dobrý pocit a radosť. Inštrukcia k žiakom – „Čo všetko tvorí dobré 
priateľstvo?, Aké ingrediencie?“ (Môžeme im dať k dispozícii zopár nápadov – úsmev, porozumenie, objatie, 
úprimnosť, pomoc, ...) Žiaci majú vymyslieť a napísať každý sám za seba svoj osobný recept na priateľstvo, 
doplniť ho môžu aj obrázkami, tvorivosti sa medze nekladú. V závere receptu môžu napísať aj dávkovanie, 
prípadne spôsob dávkovania (napr. všetky prísady okrem zrniek pozornosti a kila objatí dôkladne 
premiešame a dáme zapiecť na 20 min do rúry. Potom pocukrujeme kilom objatí a ozdobíme zrnkami 
pozornosti,...). V záverečnej reflexii si deti recepty navzájom čítajú, oceňujú originalitu, prípadne si ich môžu 
vyvesiť na nástenku. (Zdroj: Madarasová, Z., MPC Prešov, aktivity z praxe) 
 
Ja výrok -  cieľom je zlepšiť schopnosť  efektívnej komunikácie pri riešení problémov, nakoľko v tejto oblasti 
máva väčšina detí s AD(H)D ťažkosti. Žiaci dostanú k dispozícii základné princípy tvorby Ja výroku, najskôr 
v skupinkách píšu možné znenie reakcie na konkrétne situácie, ktoré im vedúci dajú predtlačené. Po 
následnej diskusii a zdieľaní všetkých výrokov jednotlivých skupiniek, môžeme vyzvať pár dvojíc, ktoré si 
pripravia vlastnú komunikáciu s použitím princípu „Ja výroku“ a zahrajú túto komunikáciu pred ostatnými 
členmi. Nasleduje diskusia. 

Ak po hlavnej aktivite vystačí ešte čas, zaraďuje sa aktivita na uvoľnenie napätia, sústredenie, 
spontaneitu, súperenie, resp. spoluprácu.  
Na záver každého stretnutie je vhodné vyžiadať si od žiakov krátku spätnú väzbu na aktuálne prežité 
stretnutie  (čo sa im páčilo/nepáčilo; čo bolo užitočné; čo robili vedúci dobre a čo by uvítali inak). 
 5. Záverečné stretnutie je vhodné realizovať formou hier, najmä tých, ktoré si žiaci počas predošlých 
stretnutí obľúbili. Jeho súčasťou by mala byť aj diskusia, s cieľom zazdieľať si navzájom pocity - „čo im 
spoločný čas na týchto stretnutiach priniesol, čo bolo pre každého najsilnejším zážitkom“, a pod. . Na záver 
vedúci zhodnotia spoločnú prácu a žiakom poďakujú za aktivitu a dôveru pri prezentovaní svojich postojov, 
pocitov, názorov, môžu ich oceniť malým darčekom (tematickým odznakom, sladkosťou, či povzbudivým 
výrokom, ktorý si každý náhodne vyberie, resp. každému na mieru pripravia). Posledné minúty požiadajú 
žiakov o celkovú spätnú väzbu písomnou formou. 
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Výstup činnosti  
Informovaný súhlas zákonných zástupcov žiakov triedy s realizovaním skupinovej preventívnej 
činnosti 
Záznam zo skupinovej preventívnej činnosti 
Pracovné materiály vypracované žiakmi 

Písomná spätná väzba od žiakov  
Odporúčania pre výchovno -vzdelávací proces pedagógom (získané na základe realizácie preventívnej 
činnosti) 
 

Spolupráca 
Ideálnym spôsobom spolupráce je interná multidisciplinárna súčinnosť celého školského  
podporného tímu, predovšetkým školského psychológa, školského sociálneho pedagóga aj 
ostatných členov ŠPT, ako aj spolupráca s vyučujúcimi a výchovným poradcom školy. Z externých 
zdrojov spolupráce je užitočné využiť miestne CPPPaP – ich preventistov,  a to pri zostavovaní 

programu, prípadne v sporných situáciách počas realizácie. Prínosná je tiež pravidelná konzultácia s rodičom  
dieťaťa s AD(H)D. OZ dokážu na základe konkrétnych pozitívnych zážitkov s dieťaťom s ADHD posilniť 
vnímanie silných stránok dieťaťa rodičom, čo môže byť užitočné vyváženie negatívnej spätnej väzby, ktorú zo 
školy často dieťa s ADHD dostáva.   
 

Úskalia postupu 
 
Je vhodné voliť na začiatku programu aktivity, v ktorých má dieťa s AD(H)D potenciál byť úspešné, 

postupnou adaptáciou na spôsob práce počas preventívneho programu, môžeme zahrnúť pre neho aj 
náročnejšie zvládnuteľné úlohy. Je dôležité oceňovať jeho osobný pokrok v každej oblasti a zároveň dávať 
v skupine najavo, ako môže byť určitá aktivita pre niekoho jednoduchá a pre iného ťažko zvládnuteľná, a tým 
ich viesť k väčšiemu rešpektu a porozumeniu svojským prejavom dieťaťa s AD(H)D. 
Vzhľadom na poruchu pozornosti je možné, že dieťa s AD(H)D vydrží pracovať sústredene iba v prvej polovici 
hodiny, preto v druhej polovici hodiny volíme aktivity, ktoré sú pre dieťa zaujímavé (vtedy sa dokáže sústrediť 
dlhšie). Tiež ak dieťa s AD(H)D sprevádza počas stretnutia zvýšený nepokoj, zámerne operatívne použijeme 
aktivitu uvoľňujúcu napätie (ideálne pohybovú). 

V prípade, že dieťa s AD(H)D zostane vplyvom nejakej aktivity znepokojené a nie je schopné zotrvať v 
kolektíve, ponúkneme mu možnosť spracovania aktuálneho prežívania v miestnosti školského psychológa 
spolu s ním. Z tohto dôvodu je potrebné, ak sa na realizácii podieľajú 2 zamestnanci.  

Dieťa s ADHD môže často svojím príspevkom k téme zájsť do inej a mať snahu ju ďalej nadlho rozvíjať, 
a naopak dieťa s ADD sa môže často zasnívať a prestať pracovať, preto je vhodné si s ním individuálne 
dohodnúť vopred signál, ktorým ho taktným spôsobom upozorníme a vrátime k pôvodnej aktivite.  
Je dôležité povzbudzovať triedny kolektív opakovane na rešpektovanie pravidla „hovorí len jeden“,  
s dôrazom na nevyhnutnosť  pre efektívnu prácu pri skupinových aktivitách, nakoľko dieťa s AD(H)D je ľahko 
hlukmi okolia rozptýliteľné. 

 

Čomu sa vyhnúť 
   Pri preventívnej činnosti v triede je potrebné vyhýbať sa  prílišnému ochraňovaniu dieťaťa s AD(H)D, 
čo by mohlo viesť k ešte väčšiemu vylúčeniu z triedneho kolektívu. Je potrebné posilňovať jeho sociálne 
zručnosti, aby si vedelo v konfliktných situáciách pomôcťsamé. Hodnoty vzájomného rešpektu je dôležité 
posilňovať vo všetkých situáciách rovnako, nielen v tých, kde sa situácia týka dieťaťa s AD(H)D. 
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Doplňujúce informácie 

Kvalifikačné predpoklady 
Odborní zamestnanci: školský psychológ, školský sociálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg 
 
Na Slovensku sa používajú pre danú  vekovú kategóriu nasledovné preventívne programy, pre používanie 
ktorých je  potrebné absolvovať školenie: 
„Cesta k emocionálnej zrelosti“  (Matula, Slovíková) 
Ďalej sú známe: 
„Program prevencie šikanovania“ (Titková,J. 2015) 
„Program prevencie šikanovania“ (Rosová D.,2018) 
„Tréning sociálnych zručností“ (Paceková, 2013) 
„Srdce na dlani“ (Gajdošová, E., 2003) 
„Vieme, že...“ (Zelina M. ,Lenárt, M. 2007) 
„Cesta pozitívnej zmeny“  (Kiškašová E., 2014) 
„ Ako poznám sám seba“ (Program cesty, Zelina) 

Zoznam použitých metód 
Rozhovor 
Skupinové aktivity  -  hry  - komunikačné, rolové, uvoľňujúce napätie 

- kresliace, písacie techniky 
- pohybové aktivity 
- modelové situácie, riešenie praktických problémov zo života  
- aktivity zamerané na koncentráciu, vizualizáciu, rozvoj tvorivosti 
- diskusie 
- písomná spätná väzba 
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