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1. Ciele,  zámery a postrehy trojročnej práce 

 

1.1. Trieda: 1.A 

 

     Prvý rok  má byť  zameraný na budovanie vzťahov, postavenie žiakov v triede a formovanie 

kolektívu. Prítomnosťou triedneho učiteľa a jeho sústavným záujmom je žiakom poskytnuté 

čosi veľmi vzácne: pozornosť dospelého, ktorý chce byť pri tom, keď sa formujú 

a nachádzajú vždy niečo nové. 

     Pozornosť sa venuje citovému vývinu, vývinu sociálnych vzťahov (prosociálne správanie), 

intelektovému vývinu a vývinu potrieb a záujmov. 

     Práve v období adolescencie je potrebné venovať týmto témam pozornosť, formovať 

osobnosť, ale i rešpektovať a rozvíjať jedinečnosť každého žiaka. Napriek mnohým ťažkostiam, 

ktoré sa  môžu vyskytnúť najmä spočiatku, bude dosiahnuté, že spolupráca triedneho učiteľa 

a žiakov je na úrovni dôvery, priateľstva. Pri chúlostivých témach a veľmi osobných je vhodné 

používať nepriamu metódu (Vymysli si iného žiaka, ktorý ...), alebo formu individuálnych 

rozhovorov. Žiaci  by mali mať pocit , že keď kedykoľvek potrebujú pomoc triedneho učiteľa, 

môžu za ním prísť. Je veľmi potešujúce, ak  to využívajú a vyhľadajú triedneho učiteľa i mimo 

školy. Snahou triedneho učiteľa je dosiahnuť, aby nadobudli prirodzenú schopnosť zdôverovať 

sa a ochotu pomôcť iným, aby sa z nich stali samostatní a vyrovnaní jedinci. 

      Dominantným cieľom je, aby boli „nové osobnosti“ v pravom zmysle slova. Je 

podnecované ich zdravé sebavedomie, vedení sú k asertivite a vzbudzuje sa v nich záujem 

nielen o svoje problémy, ale i problémy iných, sú vedení k asertívnemu správaniu.  

     Triedny učiteľ svojím prístupom odbúrava stereotypné názory: „Ja som s tebou husi 

nepásla! Čo si to dovoľuješ! Dospelý = učiteľ musí mať vždy pravdu i keď ju nemá, atď.“ 

Pri rozhovoroch sú podnecovaní k tomu, aby sa podrobne zamýšľali nad svojím správaním, 

rozmýšľali o svojich osobných postupoch, ktoré pôsobia na dospelých. Veľmi sa to osvedčilo pri 

vzniknutom konflikte „učiteľ – žiak“. 

      Pri riešení akéhokoľvek problému  je potrebné žiadať, aby vyjadrili svoj názor, pokiaľ je to 

potrebné i písomnou formou. Konflikty je dobré riešiť „ja“ vyjadrením: ako vidím problém „ja“ 

a ako ho chcem riešiť „ja“. Vďaka „ja“ vyjadreniu riešia problémy bez zbytočných 

komunikačných šumov (ona povedala na mňa ...) a prehnaných emócií.  

    Pri prístupe sa triedny učiteľ vyhýba komunikačným pasciam typu – „musíš!“.  
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1.2. Trieda: 2.A 
 
 

    Výber zamerania triednictva v druhom ročníku  môže  byť motivovaný príbehom Benneta 

Cerfa: Dar. 

Dar 

 

   „Na jednom zo sedadiel v autobuse sedel slabučký starec a v ruke držal kyticu čerstvých 

kvetov. Oproti nemu cez uličku sedelo mladé dievča a jeho oči znova a znova zabiehali k 

starcovým kvetom. Keď mal starec vystúpiť, znenazdajky položil kvety dievčaťu do lona - 

Vidím, že máte rada kvety -, vysvetľoval, - a myslím si, že aj moja žena by si priala, aby ste 

ich dostali. Poviem jej, že som vám ich dal. Dievča kvety prijalo a ešte dlho hľadelo za 

starcom, ktorý vystúpil z autobusu a prešiel cez bráničku malého cintorína.“ 

 

    V druhom ročníku  by malo  byť cieľom viesť  žiakov k tomu, aby sa obzreli po okolí a 

uvedomili si, že sú aj ľudia, ktorí sú na periférii spoločnosti a potrebujú našu pozornosť, 

pomoc. Mali by byť vedení k tomu, aby pomohli niekomu, kto to potrebuje, bez očakávania 

odmeny v duchu myšlienky Johna Ruskina: "Najväčšou odmenou za námahu nie je to, čo za to 

človek dostane, ale to, čím sa pritom stane." 

 

    Snahou triedneho učiteľa je žiakom vštepiť myšlienku, že úcta je pozitívny vzťah, postoj, 

názor na ľudí v tom zmysle, že každý človek, je plnohodnotný.  Je treba zvoliť  aktivity, ktoré 

ich vedú  k tomu, aby si vážili ľudí "handicapovaných", ľudí, ktorí žijú bez lásky a v strachu. 

    Sigmund Freud, slávny rakúsky zakladateľ psychoanalýzy, povedal, že bez lásky ľudská 

osobnosť chradne a odumiera. Čím viac lásky a dobrej vôle človek vyžaruje, tým viac z nej k 

nemu prúdi zo všetkých strán. Práve preto treba žiakom vysvetliť silu dobrej vôle a lásky, 

ktorej je v dnešnom konzumnom spôsobe života tak málo. Chceme im ukázať, ako dokáže 

láska a dobrá vôľa, ak jej je dostatok, vyriešiť všetky druhy problémov. 

    Bohužiaľ, keď sa ale žiaci poobzerajú po okolí, neraz i blízkom, nie je odrazom nášho 

snaženia a práve o to je úloha triedneho učiteľa ťažšia. Preto základ nášho zámeru a pôsobenia 

na žiakov je v Evanjeliu sv. Matúša: "Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im." 
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1.3.  Trieda: 3.A 

 

Pojem „hodnota“ sa v súčasnosti často vyskytuje na stránkach tlače, zaznieva z úst 

občanov na všetkých stupňoch spoločenského rebríčka.  

Hodnota predstavuje interdisciplinárny pojem. Súčasná úroveň poznania a skúmania 

prináša rozličné definície. Filozofia chápe hodnotu ako význam, ktorý pripisujeme veci alebo 

konaniu podľa toho, že môžu uspokojiť ľudskú potrebu. Etika nazýva mravnou hodnotou to, čo 

po morálnej stránke slúži spoločenskému pokroku. Sociológia označuje za hodnotu ľubovoľný 

materiál, objekt, ideu alebo imaginárny predmet, ku ktorému zaujímame hodnotiaci postoj. 

V psychológii je hodnota výrazom vzájomného vzťahu subjektu a objektu.  

    My budeme hodnotou rozumieť všetko, čo vedome i náhodne vplýva na reakcie, správanie a 

konanie žiakov. Súhrn hodnôt vytvára hodnotový systém, z ktorého vychádza hodnotová 

orientácia  žiaka.  

 

    Cieľom práce triedneho učiteľa je preskúmať hodnoty a hodnotovú orientáciu žiakov. 

Pozornosť venuje faktorom, ktoré ovplyvňujú hodnoty a prostredníctvom aktivít vplýva na 

formovanie rebríčka hodnôt. 

    Duševný život mladého človeka v tomto veku dozrieva a obohacuje sa po rozumovej, citovej 

a vôľovej stránke. Pri vhodných výchovných vplyvoch sa stabilizujú ich charakterové a 

povahové vlastnosti.. Zamýšľajú sa nad otázkami zmyslu života, hľadajú svoje miesto vo 

svete. Vytvárajú si hodnotový systém na základe vplyvov spoločenského prostredia. 

 

    Hodnoty človeka dávajú zmysel len vo vzťahu k jeho potrebám, túžbam a motívom. 

Vyjadrujú to, na čo sa mladý človek orientuje, čo považuje z hľadiska svojich potrieb, záujmov 

a postojov za dôležité. 

    Každá potreba človeka sa stáva v jeho živote hodnotou. Vytvárajú sa v priebehu života 

jedinca pôsobením mnohých činiteľov prostredia, výchovy i samotnej osobnosti. Každý jedinec 

si na základe týchto vplyvov vytvára vlastný hodnotový systém, kde sú jednotlivé hodnoty 

usporiadané podľa ich dôležitosti. Hodnotový systém určuje preferenciu hodnôt človeka. 

    Hodnoty si človek osvojuje a vytvára v interakcii so spoločenským prostredím a jeho 

vplyvmi, v procese vzájomných vzťahov s dospelými, s vrstovníkmi. 

    Hodnotová orientácia žiakov sa formuje najmä pod vplyvom rodiny, školy, rovesníckej 

skupiny a masmédií . 

 

    Škola má v procese utvárania hodnôt dôležitú úlohu. Obsah i metódy jej práce by mali byť 

zamerané na to, aby dôsledne vštepovala mladým ľuďom hodnoty a normy potrebné pre život. 
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    Základným paradoxom tradičnej školy a výchovy je, že takmer vôbec neučí a netrénuje 

procesy hodnotenia. Predpokladá sa, že žiaci prijmú za svoje hodnoty, ktoré sa im prezentujú 

ako hodnotové imperatívy. 

 

    Novodobé humanistické postupy poukazujú na to, že cieľom výchovného procesu v škole nie 

je len získanie nových poznatkov, vštepovanie noriem správania, ale aj uvedomenie si svojej 

vlastnej hodnoty, čo bolo jedným z cieľov projektu.                                                    

Základným princípom výchovy k hodnotám je poskytovať žiakom podnety (úlohy, situácie, 

cvičenia, otázky) na hodnotové myslenie a hodnotenie. A práve tu sa môže prezentovať 

profesionalita triedneho učiteľa, ktorý má na triednických hodinách väčší priestor venovať sa 

tejto problematike ako na vyučovacích hodinách. 
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2. Formy a metódy práce 
 

    Činnosť na triednickych hodinách je riadená Plánom triednických hodín. 

Musíme podotknúť, že plán je orientačný. 

 

Najčastejšie používané formy 

1. ročník - rozhovor 

                  - skupinová práca 

                  - pracovné listy 

Žiaci väčšinou sedia v kruhu alebo v skupinkách. V úvode triednickej hodiny je im objasnená 

téma (pokiaľ je stanovená), je upútaná ich pozornosť a zmobilizovaný duch.  

2. ročník – skupinová práca 

                  - projektové vyučovanie 

                  - dialóg 

                  - brainstorming 

                  - exkurzie – návštevy  

                  - spätná väzba 

Počas celého školského roku je práca triednictva zameraná na témy:  

           "Jeseň života" 

           "Keď muž udrie ženu..." 

           "Dokáž svoju človečinu" 

Žiaci sú vopred oboznámení s danými témami a pri každej téme sa metódou brainstorming 

vyberú najvhodnejšie nápady. (Brain = mozog, storm = búrka, doslovný preklad "mozgová 

búrka".) 

Pri tejto metóde je potrebné vždy dodržiavať princípy brainstormingu, aby splnila svoju 

funkciu. 

    Základný princíp metódy je založený na vymýšľaní, produkovaní čo najviac 

najrozmanitejších a najoriginálnejších nápadov. 

 

Ďalšie princípy sú: 

- zákaz kritiky nápadov a riešení v prvej etape 

- uplatňovať slobodnú hru myšlienok, používať aj bláznivé nápady, návrhy 

- vytvárať veľké množstvo nápadov - čím je nápadov viac, tým väčšia je 

  pravdepodobnosť, že sa objaví hodnotný nápad, riešenie 

- vzájomné zlepšovanie nápadov, vzájomná inšpirácia, rozvíjanie riešení,    

  spolupráca skupiny 

- rovnosť účastníkov pri tvorení nápadov 
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    Vychádza sa z poznania, že človek často nevyjadrí mnohé myšlienky a nápady, lebo ich 

vnútorne potláča zo strachu a obáv, aby sa nezosmiešnil, neprejavil svoju neznalosť či hlúposť, 

ale aj z úzkosti, aby sa ostatní nevysmiali jeho nápadu. 

 

Metóda má dve fázy: 

1. fáza - žiaci tvoria čo najviac nápadov 

2. fáza - hodnotenie a výber najlepších nápadov 

 

    Potom nasleduje realizácia vybratých návrhov, aktivít i akcií. Samotné akcie, návštevy sú i o 

to pútavejšie, že sa konajú za "bránami školy". Žiaci v rámci spätnej väzby často pozitívne 

hodnotili práve tento moment. 

    Každá akcia musí byť vopred pripravená na triednických hodinách a po nej nasleduje 

prezentácia projektových prác a dialóg - spätná väzba: "Moje pocity, Čo mi to dalo..."  

    Nemožno neupozorniť na fakt, že tieto triednické hodiny netrvajú 45 minút a  "zvonením sa 

nekončí." Žiaci ani neregistrujú zvonenie, lebo ich cieľom je každú akciu pripraviť na 

adekvátnej úrovni a tomu venujú náležitú pozornosť. 

    Samozrejme, že mnohé triednické hodiny sú i klasické, a to v prípade potreby riešenia 

aktuálnych problémov triedy, venuje sa pozornosť hodnoteniu prospechu a dochádzky a 

reaguje sa i na aktuálne spoločenské témy, akcie. 

     

// poznámka -postreh: 

 Veľmi zaujímavou akciou bol Sokrates - Comenius Week, kde žiaci a pedagógovia prezentovali 

projektové hodiny pred širokou verejnosťou. Žiaci sa predviedli aj ako hostesky, hostitelia a 

pre všetkých účastníkov pripravili na triednických hodinách pozdrav ako pamiatku na tento 

neopakovateľný deň . Vyvrcholením akcie bolo vypustenie balónov - odkazov do sveta pred 

kamerami regionálnej televízie.  

    Žiaci veľmi pozitívne hodnotia i výmenné návštevy v Česku a Nemecku, ktoré im umožnia 

rozšíriť si obzor a priamo spoznať inonárodnú kultúru a život mladých v zahraničí.  // 
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 Počas celého školského roku žiaci vypracovávali projektové práce v skupinách (vždy podľa 

vlastného výberu!!!), ktoré boli zrkadlom nielen ich humánneho, ale i estetického cítenia. 
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3. ročník - dotazník 

                  - rozhovory 

                  - návšteva kultúrnych podujatí  

                  - spätná väzba 

                  - projektové vyučovanie 

Práca triedneho učiteľa je zameraná na hodnotovú orientáciu žiakov. 

    V septembri žiaci vyplnia dotazník, cieľom ktorého je prieskum hodnôt a hodnotovej 

orientácie ako aj faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnoty.  

Pre úspešný výkon učiteľského povolania je dôležité poznať hodnoty a hodnotovú 

orientáciu žiakov. Škola zohráva pri formovaní žiaka významnú úlohu. Žiak tu trávi približne 

tretinu dňa, vstupuje do vzájomnej interakcie s učiteľom, spolužiakmi - rovesníckou skupinou. 

//poznámka - postreh : 

Cieľom dotazníka bolo získať poznatky o hodnotovej orientácii Zistili sme, že hodnoty 

žiakov v najväčšej miere ovplyvňuje kolektív spolužiakov a kamarátov, s ktorými žiak trávi 

najviac času. Väčšina žiakov má mnoho kamarátov, s ktorými spoločne navštevuje kino, trávi 

čas rozhovorom alebo záujmami. Pri výbere kamarátov sú najdôležitejšie vlastnosti veselosť a 

dobrosrdečnosť. 

Výsledky ukázali, že mnoho žiakov nemá vzor a rodina vplýva najmä na vytváranie 

morálnych hodnôt , ale zároveň sa žiak stáva prehnane kritickým najmä k svojej rodine.  

Vo vzťahu medzi učiteľom a žiakom dochádza k postupným zmenám. Učiteľ uplatňuje iný 

prístup k žiakom na strednej škole , ako tomu bolo na základnej škole ,čo žiaci hodnotili veľmi 

pozitívne, najmä u učiteľov, ktorí dokážu prejaviť viac pochopenia a pedagogického taktu voči 

žiakom. 

Výsledky je možné použiť nielen na skvalitnenie vlastnej učiteľskej práce, ale aj počas 

prípravy na stretnutie s rodičmi, pri plánovaní spoločnej činnosti a triednickych hodín . // 

       Náplň práce triedneho učiteľa na triednických hodinách bola realizovaná najmä metódou 

riadených rozhovorov zameraných na formovanie rebríčka hodnôt. Žiaci mali možnosť 

prezentovať svoje názory a porovnávať ich s ostatnými názormi. 
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3. Rozbor hodín 
 

1. ročník 

 

Máme erb i hymnu 

Cieľ: 

    Od prvého dňa boli žiaci vedení k spolupatričnosti a možno práve na základe toho dospeli 

k názoru, že sú rodina a „dobrá“ rodina má mať erb. 

 

Pomôcky: papiere, perá, lepidlo 

 

Štruktúra: 

1. Úvod – na triednickej hodine je navodená téma „spolupatričnosť – rodina“.   

Žiaci metódou riadeného rozhovoru vyjadrujú názory na to, čo očakávajú od „našej“ rodiny 

a zároveň dávajú návrh, aby mala trieda svoj erb a hymnu. 

2. Aktivita – na exkurzii v Coca Cole na Dlhej Lúke sa zrodili  návrhy na erb a spoločne si 

vytvorili i text svojej hymny.  
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Čo sa mi na tebe páči 

  

Cieľ: 

    Tu sa môžu žiaci naučiť vyjadriť, čo sa im na spolužiakoch páči, čo by mali na sebe zmeniť. 

Takto sme rozbehli proces priateľského prijímania, príjemnej pozornosti, ktoré vytvoria v triede 

priateľskú a vrúcnu atmosféru. Žiaci dostávajú pozitívnu spätnú väzbu i impulzy na zamyslenie 

sa nad istými prejavmi vo svojom konaní. 

 

Čas: 40 minút 

 

Pomôcky: papiere, perá, magnetofón, kazeta 

 

Štruktúra: 

1. Úvod – urobí ho triedny učiteľ (asi 3 min.): 

„Je veľmi ľahké niekoho kritizovať, zhodiť ho. Myslím, že je oveľa vzácnejšie, keď 

dokážeme vyzdvihnúť dobré stránky, ktoré každý človek má. Ak sme postrehli aj isté 

negatíva na konaní ostatných, tiež ich dokážeme pripomenúť. Verím, že to nebude 

tvrdá sprcha kritiky, ale teplý kúpeľ priateľstva. Práve takáto otvorená komunikácia 

pomôže k tomu, aby ste sa zamysleli nad skutočnosťou, ako vás vnímajú spolužiaci 

a v duchu „pracovať na sebe“ pouvažovali nad niektorými prejavmi.“ 

 

2. Aktivita (35 minút) 

Každý žiak má papier s menom, na ktorom môže byť vlastná ilustrácia. Žiaci sedia v kruhu na 

koberci a posúvajú si papiere. Účasť je dobrovoľná a aj vyjadrenie sa k danému spolužiakovi je 

dobrovoľné (žiaci vedia, že nemusia hodnotiť toho, koho nechcú). V momente, keď sa papiere 

dostanú k majiteľom, učiteľ končí aktivitu. 

Po celý čas znela ezoterická hudba.  

 

3. Záver  

Všetci žiaci si zoberú hodnotenia domov, v kľude si ich prečítajú a prehodnotia.  

 

4. Vyhodnotenie 

„Ako sa vám páčilo hodnotenie?“ 

„Ktoré hodnotenia sa vám ľahšie formulovali kladné alebo záporné?“ 

„Chceli by ste si túto aktivitu zopakovať na konci školského roku?“ 
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Vianočná triednická hodina 
 

Cieľ:    Zažiť atmosféru najkrajších sviatkov roka aj v kruhu triedneho kolektívu. Vedieť 

vyjadriť priania (Kufor prianí), intenzívnejšie vnímať spolužiakov. 

 

Čas: 50 minút 

 

Pomôcky: papiere, perá, magnetofón, kazeta, vianočné pesničky, vlastnoručne vyrobené 

svietniky. 

(Poznámka: Pre doladenie skutočnej atmosféry znela vianočná hudba, v triede bol ozdobený 

stromček. Každý žiak má svoj svietnik s horiacou sviečkou a na prestretom stole rozvoniavali 

perníčky, ktoré upiekla jedna žiačka.) 

 

Štruktúra:  

1. Úvod – urobí ho triedny učiteľ : 

„Vianoce sa právom nazývajú sviatkami radosti a lásky. Iskrička radosti v očiach detí 

z darčekov, úsmevy dospelých, vedomie súdržnosti rodiny, to všetko vytvára 

radostné ovzdušie rodiny, pohodu a čaro, na ktoré spomienka sprevádza človeka celý 

život. To, čo na človeka pôsobí nezabudnuteľným dojmom a čarom, je citlivá nálada, 

ktorú si každý vytvorí vo svojom vnútri sám. Keď štedrovečernú oblohu posejú 

milióny hviezd, rozžiaria sa sviečky na našich vianočných stromčekoch, akoby sa aj 

v našich srdiečkach zažali iskierky ľudského tepla. Vianoce a dieťa narodené 

v prázdnej maštaľke, to k sebe neoddeliteľne patrí. Ale ako to bolo? To nám teraz 

porozpráva Lucka.“ 

 

(Žiačka číta príbeh, ktorý si pripravila o narodení Ježiška) 

 

Učiteľ pokračuje: „Vzácnu chvíľu, keď sa narodil Ježiško, malý Kráľ, si v čase Vianoc 

pripomínajú ľudia na celom svete. V našej krajine si deti i dospelí spievajú koledy, 

plné nežností, jemného humoru a vľúdnosti. Teraz nám Janka porozpráva o zvykoch 

na Vianoce.“ 

 

(Žiačka porozpráva o tradíciách v ich dedine) 

 

Učiteľ pokračuje: „Opäť sú tu Vianoce, ten prekrásny čas, keď prebúdza sa krásny cit 

lásky šťastia v nás.  
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Vianoce. Je to sviatok, na ktorý sa každý človek tak veľmi teší. Je to čas, kedy si so 

svojimi blízkymi sadáme k prestretému stolu, pri ktorom nechýba vľúdne slovo, 

pohladenie a naše príbytky sú plné pokoja a úcty. Áno, viem, že nie je to všade  

v takomto duchu, že sú i takí, ktorým čaro Vianoc nie je dopriate. A preto moje tiché 

prianie: Spomeňte si na nich, keď sa rozsvietia sviečky na vašom stromčeku.  

Iste si ešte pamätáte, keď som v septembri povedala, že som vaša druhá mama. 

A práve preto buďme rodina, ktorá už nie raz podala pomocnú ruku spolužiakovi či 

spolužiačke v núdzi. I keď ešte pár hodín do Štedrého večera chýba, ja pevne verím, 

že my spoločne dokážeme tie hodiny preklenúť a náš Štedrý večer, plný prianí 

a priateľstva, bude práve dnes. 

 Nastala tá čarovná chvíľa, kedy si naše priania poukladáme do  mysleného kufra.“ 

 

2. Aktivita 

Každý žiak má „kufor“ – papier so svojím menom, na ktorý všetci píšu svoje priania. 

Počas celej aktivity znejú vianočné pesničky. 

 

3. Záver 

Keď „kufor“ doputuje k majiteľovi, všetci si spoločne zaspievajú Tichú noc. 

Ďalšie veľmi milé aktivity: 
Žiaci vlastnoručne vyrobili svietniky a v deň Mikuláša potešili učiteľov.  

V rámci súťaže o vianočnú výzdobu triedy si vyzdobili triedu. (Poznámka – pri príprave 

výzdoby bola neopísateľná atmosféra mnohých hodín po vyučovaní). 
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2. ročník 

Téma: "Strom života" 

Ciele 
    Október je mesiac úcty k starším. Žiaci si vybrali možnosť nazrieť do práce opatrovateliek, 

ktoré v Opatrovateľskej službe v Rim. Sobote pomáhajú starým a bezvládnym ľuďom. Hlavným 

cieľom bolo, aby sa v každodennom zhone zamysleli nad tým, že nie všetci sú mladí a plní 

života ako oni, ale potrebujú pomoc a pozornosť iných, veľmi často cudzích ľudí. Ďalším cieľom 

bolo, aby videli náročnú prácu opatrovateliek, ktoré sú spoločnosťou veľmi nedocenené. 

 

Aktivity  

1. Úvodom bol dialóg na tému: Úcta k sebe a iným. Tu je možné nadviazať i na 

postrehy z prvého ročníka. 

 

2. Na ďalšej hodine pokračoval dialóg na tému: Úcta k starším. 

Žiaci vyjadrovali svoje názory a postrehy z každodenného života, na generačné bariéry. 

 

3. Dialóg pokračoval  na ďalšej triednickej hodine na tému: Ako sa správať k ľuďom zdravotne 

postihnutým. 

Žiaci si vymieňali svoje skúsenosti a pocity pri kontakte s takými ľuďmi. 

Je potrebné (aj formou modelovej situácie) pripraviť ich na takéto stretnutia a vysvetliť im 

aj uhol pohľadu "handicapovaných" na takéto situácie. Treba ich upozorniť i na to, že ich 

utiahnutosť neznamená nezáujem ale obranu, strach z ľudskej zloby a neraz i zatrpknutosť. 

 

4. Návšteva v Opatrovateľskej službe v Rim. Sobote.  

Tejto aktivite treba vyčleniť čas približne od 8.00 do 15.00 hod. 

Doobedu: 

Žiaci sa rozdelili do viacerých skupín a každá skupinka mala jednu pracovníčku 

Opatrovateľskej služby.  

Na úvod ich privítala vedúca opatrovateliek a žiaci sa rozišli spolu s nimi "do terénu", k 

rodinám. 

Každá skupinka vopred vedela, že z tejto aktivity bude robiť projektovú prácu. 

Poobede: 

Konala sa beseda s vedúcou opatrovateliek, ktorá im priblížila históriu Opatrovateľskej 

služby v Rim. Sobote a harmonogram ich dennej práce.  

Zároveň bol daný priestor na otázky žiakov. 

                                                                                                                                                                                                                                                                  1199  



                                                                                                        triednictvo 
 

5. Počas dvoch týždňov žiaci spracovávali svoje postrehy, skúsenosti z predchádzajúcej 

aktivity v projektových prácach. 

 

6. Prezentácia projektových prác sa konala v triede a každá skupina predstavila 

svoju projektovú prácu. 

 

7. Spätná väzba - "Moje pocity sú...", "Čo mi to dalo..." 
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Postrehy, dojmy 

 

    Žiaci boli potešení veľkou radosťou opatrovateliek, že im aj mladí venujú pozornosť. Pekný 

moment bol, keď im žiaci ráno odovzdali kvietky a opatrovateľky na to zareagovali: "Tak, to sa 

nám ešte nestalo. Ste fantastickí, keby len bolo viac takých mladých ako vy!" 

    Žiaci aj v projektových prácach vyjadrili obdiv nad prácou opatrovateliek, ktorú doteraz 

vôbec nepoznali. 

Dojmy žiakov sú uvedené v projektových prácach.  

  

Následnou aktivitou bol vianočný program v Bezbariérovom dome v Rim. Sobote. 

Žiaci na triednických hodinách (2h) pripravili malé darčeky - batôžky lásky a jedna žiačka 

upiekla medovníčky, ktoré odniesli v medovníkovom košíčku nimi vyrobenom. Zároveň si 

pripravili krátky program (námety vybraté brainstormingom).  

Vianočný program sa niesol v atmosfére predvianočných príprav. 

 

Dojmy handicapovaných 

 

"Sme vám veľmi vďační." 

"Tento perníček si dám na stromček a spomeniem si na vás vždy, keď sa naň pozriem." 

"Som taká šťastná." 

 

Dojmy žiakov 

 

"Silu tejto aktivity som si uvedomila, keď som videla slzy v očiach ľudí tak často 

odstrkovaných, keď sme spolu s nimi spievali Tichú noc." 

"Veľmi sa mi páčilo, ako sa im rozjasnili oči šťastím pri vlastných spomienkach na ich vianočné 

zážitky." 

"Mám z toho dobrý pocit." 

"Ani som neveril, akú radosť im urobíme. Som rád, že sme ich navštívili a verím, že to nebolo 

naposledy." 
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Téma: "Keď muž udrie ženu..." 

"Dokáž svoju človečinu" 
 

Cieľ 

    Podnietiť humánne cítenie žiakov a ochotu pomôcť v núdzi. 

 

Aktivity 

 

1. Dialóg na tému týranie na jednej triednickej hodine vzbudil pozornosť žiakov 

na túto tému. Žiaci prezentovali svoje postrehy o týraní, mali možnosť hľadať 

riešenie pálčivého problému. 

2. "Viem pochopiť deti bez domova?" 

Na ďalšej triednickej hodine sa zamýšľali nad ťažkým životom týchto detí. 

3. Návšteva detí v Špeciálnej základnej škole v Rim. Sobote sa konala pri príle- 

žitosti MDD. 

Žiaci odovzdali deťom malé darčeky a pozdravili ich krátkym programom. 
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4. "Dokáž svoju človečinu." 

Tejto aktivite je potrebné venovať viac času. Žiaci pripravili leták - výzvu (viď 

prílohu), kde vyzývali žiakov celej školy, aby pomohli ľuďom v núdzi. 

Leták osobne odniesli do každej triedy a vysvetlili ostatným žiakom potrebu pomoci.  

Počas dvoch týždňov opätovne podnecovali ostatných k účasti na tejto akcii. 

Po ukončení akcie pretriedili šatstvo, hračky... a odovzdali ich do Centra týra- 

ných žien v Rim. Sobote. 

Na jednej triednickej hodine všetci spoločne tvorili jednu projektovú prácu "Keď muž udrie 

ženu" 

Prezentácia projektovej práce, na ďalšej triednickej hodine, bola vlastne spätnou väzbou. 

 
Postrehy 

 

"Takú radosť na detských tvárach ako v deň, ktorý sme im odniesli hračky a šaty, som ešte 

nevidela." 

"Z malého projektu vznikla super vec, ktorá niekomu naozaj pomohla ... veď my sme to robili 

preto, aby sme pomohli." 

"Veľakrát sa sťažujeme, že aký máme život a pritom si neuvedomujeme, že sú ľudia, ktorí trpia 

oveľa viac." 

"Je hrozné, ako si ľudia dokážu navzájom ubližovať." 

"Bol to výnimočný pocit, na ktorý nezabudnem." 

"Keď sme videli usmiate tváre detí a ich matiek, vedela som, že sme urobili správnu vec." 

 

 

 

Záver 

 

    Potrebu takýchto aktivít žiaci vyjadrili i v záverečnom hodnotení projektových akcií v rámci 

triednictva. Jednoznačne najpozitívnejšie hodnotili: "Dokáž svoju človečinu", čo je možno 

dôkazom toho, že stanovené ciele sú dosiahnuté a takáto práca má zmysel. 
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3. ročník 

Prvé stretnutia s umením 

 

     Z výsledkov dotazníka bolo evidentné, že sa žiaci veľmi málo stretávajú s ktorýmkoľvek 

druhom umenia a na základe toho  sa v rámci formovania rebríčka hodnôt stal jedným z cieľov 

„naštartovať“ žiakov na potrebu umenia v živote a zmeniť konzumný štýl života. 

Na triednickej hodine sa žiaci formou riadeného dialógu dohodli, akého typu predstavenia sa 

zúčastnia. 

Vždy pred predstavením, na triednickej hodine, jeden zo žiakov pod názvom „Prvé stretnutia 

s umením“ predstavil autora a dielo. 

Následne, po predstavení, formou spoločného dialógu „Povedz, čo si myslíš ...“ prezentovali 

svoje pocity a dojmy z predstavenia. 

Žiaci si zvolili nasledovné predstavenia: 

Wiliam Shakespeare: HAMLET (Činohra) v naštudovaní DJGT Zvolen. 

Georges Bizet: CARMEN (Opera) atmosféru divadla mali žiaci možnosť prežívať v Štátnej 

opere v Banskej Bystrici. 

STARCI NA CHMELI (Muzikál) návšteva v divadle J. Záborského v Prešove. 

    V záverečnom dialógu „Povedz, čo si myslíš ...“ žiaci hodnotili veľmi pozitívne možnosť 

navštíviť uvedené predstavenia. Mnohí boli prvýkrát v divadle a často zaznelo predsavzatie, že 

keď budú mať možnosť, určite budú chodiť do divadla častejšie. 

 

Záver 

Na základe toho možno konštatovať, že cieľ „naštartovať“ žiakov na potrebu umenia v živote 

človeka bol splnený. Bolo to zistené aj pri opakovanom zadaní dotazníka, keď sa v bode č.13 

dostávajú duchovné hodnoty pred materiálne a to bolo dominantným cieľom v rámci 

formovania rebríčka hodnôt. 
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4.   A na záver ... 

 
    Na našej trojročnej „ceste“ sme dospeli k záveru. Nie je to však koniec, ale iba začiatok, aby 

si všetci raz spomenuli na to, čo zažili a čomu sa priučili. Možno sa v budúcnosti stretneme 

znova a budeme pokračovať v úvahách o živote, o jeho hodnotách, o tom, ako bojovať proti 

zlu. 

 

    Cieľom celého projektu , a najmä triednictva , bolo vychovať novú osobnosť, kolektív 

empatických a prosociálnych mladých ľudí. Žiaci svojimi aktivitami i postrehmi a názormi 

prezentovali skutočnosť, že netradičné metódy na triednických hodinách majú zmysel 

a zrniečko nami zasiate padlo na úrodnú pôdu. 
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5.  Prílohy 
 

Príloha č. 1 -  Plány triednických hodín 

 

1. ročník 

Mesiac   Zameranie 

September  Organizácia školského roku, BOZ, vnútorný poriadok školy,   

   doplnenie informácií do pedagogickej dokumentácie. 

   Komunikácia, interaktívne hry. 

   Tvorba plánu triednických hodín.  

Október  Medziľudské vzťahy, úcta k sebe a iným, úcta k starším. 

   Pravidlá správania v triede. 

   Návrhy triednych podujatí. 

November  Analýza prospechu, správania a dochádzky v prvom štvrťroku. 

   Priateľstvo a spolupráca v triede. 

December  Zvyky a tradície Vianoc. 

   Predvianočné posedenie. 

   Prosociálne správanie, význam a zmysel darovania 

Január   Novoročné aktivity. 

   Moje plány, ciele a predsavzatia. 

Február  Analýza prospechu, správania a dochádzky v prvom polroku. 

   Spôsoby riešenia problémov a konfliktov v triede. 

Marec   Voľný čas. 

   Spoločenské správanie a výchova kultúrneho diváka. 

   Návšteva knižnice. 

Apríl   Enviromentálna problematika. 

   Životné prostredie a prostredie triedy. 

Máj   Príprava školského výletu a BOZ na výlete. 

   Školský výlet. 

Jún   Analýza prospechu, správania a dochádzky. 

   Zhodnotenie školského výletu a školského roku. 

   Kufor želaní na cestu. 
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2. ročník 
 

Mesiac   Zameranie  

 

September      Organizácia školského roku, BOZ, Vnútorný poriadok školy, 

                      Tvorba plánu triednických hodín 

 

Október          Úcta k sebe a iným 

                      Úcta k starším, handicapovaným 

                      Projektové aktivity - Opatrovateľská služba v Rim. Sobote 

                      Aktuálne problémy triedy 

 

November       Prezentácia projektov "Strom života" 

                      Analýza prospechu a dochádzky 

                      Aktuálne aktivity - Comenius Week 

 

December       Mikulášske posedenie 

                       Vianočný program v Bezbariérovom dome v Rim. Sobote 

                       Vianočná výzdoba triedy - súťaž 

                       Vianočný program v triede 

 

Január              Novoročné predsavzatia 

                       Aktuálne problémy triedy 

 

Február            Analýza prospechu a dochádzky 

                       Ako pristupujem k štúdiu? - dialóg 

 

Marec              Môj voľný čas - dialóg  

                       Keď muž udrie ženu - dialóg 

                       Aktuálne problémy triedy 

                     

Apríl                "Aprílovinky" - 1. apríl  

                       Nie sme všetci rovnakí - dialóg 

                      Viem pochopiť deti bez domova - dialóg 

 

Máj                 Máj, mesiac lásky 

                      "Vráť, vráť trochu lásky medzi nás..." 

                       Príprava programu k MDD pre deti z Špeciálnej základnej školy  

                       v Rim. Sobote 
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Jún                  MDD 

                       Charitatívne aktivity pre Centrum týraných žien v Rim. Sobote 

                       "Dokáž svoju človečinu" 

                       Prezentácia projektu "Keď muž udrie ženu..." 

                       Čo mi projekt dal? - spätná väzba 

                       Analýza prospechu a dochádzky 

                       Slávnostné ukončenie školského roku 

 

                  

 

3. ročník 

 

Mesiac               Zameranie 

September       Vnútorný poriadok školy, BOZ. 

                       Estetická úprava triedy. 

Október           Úvodné testovanie rebríčka hodnôt. 

                       Návšteva divadelného predstavenia. 

November        Psychologické testy. 

                       Analýza prospechu, správania a dochádzky v prvom štvrťroku. 

December        Aktuálne problémy triedy. 

                       Slávnostná triednická hodina (Vianoce). 

Január             Testy emocionálnej inteligencie. 

                       Odborná prednáška. 

Február           Analýza prospechu, správania a dochádzky v prvom polroku. 

                        Testy osobnosti. 

Marec                Návšteva kultúrneho podujatia. 

                         Ja a moje hodnoty. 

Apríl                  Aktuálne problémy triedy. 

                         Analýza prospechu, správania a dochádzky v treťom štvrťroku. 

Máj                    Príprava triedneho výletu a BOZ na výlete. 

                        Triedny výlet. 

Jún                   Aktuálne problémy triedy. 

                        Záverečné testovanie rebríčka hodnôt. 

                        Vyhodnotenie školského roku.     
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Príloha č.2  -  Pracovné listy: Čo sa mi na tebe páči 
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Príloha č. 3 -   Pracovné listy: Kufor prianí 
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Pani riaditeľka a pani zástupkyne prajú: 
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Príloha č. 4 -  Výzva 
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Príloha č.5  - Dotazník  

 
 

 
 
Milé žiačky a žiaci!                                                         
Cieľom tohoto dotazníka je prieskum hodnôt a hodnotovej orientácie štredoškolákov, jako aj 
faktorov, ktoré ovplyvňujú hodnoty. Odpovedaj prosím, pravdivo na nasledujúce otázky. Tvoja 
anonymita je zaručená. Zistené výsledky nebudú využité na komerčné účely. 
Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujem. 
 
  

Dotazník 
 

Ak nie je určené inak, odpoveď vyznač krížikom. 
 

1.  S kým najčastejšie vykonávaš uvedené činnosti? 
2.   

 
 Rod

ina 
Šk
ola

Kamará
ti 

S
á
m 

Učenie     
Rozhovory     
Sledovanie TV     
Športovanie     
Návšteva kina     
Stolovanie     
Záujmová činnosť     
Návšteva koncertu     

 
 
 

2.  Kto je Tvojím vzorom? 
 matka       herec, spevák, športovec 
 otec       kamarát/-ka 
 súrodenec      iný (aký?) ...... 
 učiteľ/-ka      nemám vzor 

 
 

3.  Chcel/-a by si, aby život v Tvojej vlastnej rodine vyzeral tak, ako vo vašej? 
 áno, celkom      vo väčšine vecí nie 
 áno, podobne      absolútne nie 
 neviem, neuvažoval/-a som o tom 
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4.  Aký význam majú pre Teba Tvoji kamaráti/ Tvoje kamarátky? 
 potrebujem ich a mám ich veľa   nepotrebujem ich 
 striedajú sa, niekto sa vždy nájde   mám zopár dobrých priateľov 
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5.  Podľa ktorých vlastností si vyberáš kamarátky/kamarátov? (vyznač najviac 3 vlastnosti) 
 pravdovravnosť     dobrosrdečnosť 
 krása, atraktívnosť      ochota pomôcť 
 veselosť, optimizmus     tolerancia 
 múdrosť      obľúbenosť 
 vodcovstvo      sila, odvaha 

 
 

6.  Ako najradšej tráviš voľný čas? (vyznač najviac 3 možnosti) 
 čítaním     v kine, sledovaním TV, videa 
 aktívnym športom     počúvaním hudby 
 na diskotéke      venovaním sa záľubám, koníčkom 
 pomocou doma     ničnerobením 
 ročnými prácami 

 
 

7.  S akým druhom umenia sa najčastejšie stretávaš? 
 hudobné      dramatické 
 výtvarné      úžitkové (móda) 

 
 

8.  Móda je pre mňa 
 potrebná, musím s ňou držať krok   niečo stále, mám svoj štýl, ktorý nemením 
 inšpiráciou, vyberám si, čo mi vyhovuje  nezaujímavá 

 
 
9. Najradšej si pozriem tieto druhy filmov (vyznač najviac 3 druhy) 

 historické      vedecko-fantastické 
 psychologické      akčné 
 muzikály, spevohry     detektívky 
 komédie      dobrodružné 
 grotesky        horory 

 
 

10. Viera mnohým pomáha orientovať sa v živote. Čo si o tom myslíš? 
 viera pomáha každému    je to len tradícia prevzatá po rodičoch 
 akákoľvek viera človeka obmedzuje   verím len sebe, svojim schopnostiam 

 
 

11. Aký je Tvoj vzťah k spolužiakom inej národnosti? 
 národnosť nie je dôležitá, hovorím s každým 
 sú iní vo všetkých smeroch, vyhýbam sa im 
 sú mi ľahostajní 
 mali by sa nám prispôsobiť 
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12. Zaujímajú sa Tvoji učitelia o to, čo sa Ti páči, čo Ťa trápi? 
 iba triedny učiteľ pred stretnutím s rodičmi (rodičovským) 
 je im to jedno 
 iba niektorí, keď majú na to čas 
 sú takí, za ktorými môžem vždy prísť a oni ma pochopia 

 
 

13. Usporiadaj nasledujúce hodnoty od 1 po 14 podľa toho, aký sú pre Teba dôležité. (1 - 
najdôležitejšie, 14 - najmenej dôležité) 

 dobre platené zamestnanie    duchovné hodnoty 
 zaujímavá práca     kultúrne zážitky 
 harmonický rodinný život    poznávanie cudzích štátov 
 výborné materiálne zabezpečenie   poznávanie prírody 
 dobré medziľudské vzťahy   šport 
 dobré spoločenské postavenie   priateľstvo 
 pochopenie pre iných    národná hrdosť 

 
 
 
 
Identifikácia 
 

  chlapec       dievča 
  prvý ročník       tretí ročník 
  slovenská národnosť      maďarská národnosť 
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Príloha č. 6 -  Fotoalbum 

 

Tak to sme my a naše slnečnice  
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Projektové návštevy 
 

Budapešť 
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Nemecko 
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                                                                                                                                                                                                                                                                  5533  



                                                                                                        triednictvo 
 

 

 

 

 

 

Naše výlety 

V zime 
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V lete  
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