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ÚVOD 
 

 Pri práci v marginalizovaných rómskych komunitách sa pracovníci pôsobiaci v týchto 

lokalitách často stretávajú s rôznymi formami násilného správania. Násilie môže mať mnoho 

podôb a jeho aktéri i obete reagujú na jeho prítomnosť mnoho krát inak ako majorita, a teda inak 

ako by očakávali pracovníci v pomáhajúcich profesiách. Takéto poznanie môže viesť ku 

sklamaniam, konfliktom, ale i k vyhoreniu pracovníkov, učiteľov. 

Táto príručka, ktorá sa vám dostala do rúk má za ambíciu nie len osloviť témy násilia 

v marginalizovaných a chudobných lokalitách na Slovensku, ale aj nadviazať dialóg medzi 

lektormi a lektorovanými, teda deťmi. Otvorenie jednotlivých tém, podľa našej skúsenosti, otvára 

i priestor na pomenovanie problémového správania, jeho odsúdenie a nájdenia vhodných 

spôsobov obrany i alternatív vedúcich k riešeniu konfliktov. Zároveň však približuje lektorom 

svet detí a ich pohľad na situáciu, naučené spôsoby riešenia vzájomných konfliktov a pomáha 

im tak porozumieť niektorým vzorcom správania v komunite. Toto porozumenie je kľúčom 

k adresnému pôsobeniu na dieťa a jeho nevhodné správanie. 

Počas tvorby tejto metodickej príručky sme okrem iného zistili, že deti nepoznajú alternatívne 

spôsoby riešenia vzájomných konfliktov. Nadávky a fyzické násilie boli vždy prioritnou cestou 

ako si vydobyť postavenie v skupine či vymôcť pravdu. Zároveň nás prekvapilo, ako často sa deti 

stretávajú s násilím v školách, častá bola šikana a kyberšikana, a to i napriek tomu, že deti 

z osady nemávajú prístup k internetu v takom rozsahu ako deti z ekonomicky prosperujúcejších 

rodín. 

Na nasledujúcich stranách nájdete 8 tém súvisiacich s násilným správaním, k jednotlivým 

témam uvádzame techniky práce so skupinou, akýsi návrh práce k danej téme, rolové hry 

a popis našich skúseností s danými aktivitami. Sme si vedomí toho, že každá komunita je trochu 

iná a nie každá aktivita bude mať rovnaký priebeh ako v našej skupine, ale veríme, že táto 

metodická príručka bude ľudí v pomáhajúcich profesiách inšpirovať k otváraniu tém o násilí, že 

bude scitlivovať deti na túto tému, aby sa násilné správanie nestalo normou, ale bolo komunitou 

odsúdené a pomenované ako nežiaduce, pretože to je najefektívnejšia cesta prevencie, 

identifikácia násilného správania a jeho jednoznačné odsúdenie. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



1 IDENTIFIKÁCIA NÁSILIA 
 

Podľa Ondrejkoviča (2009) za násilie všeobecne označujeme použitie fyzického alebo 

psychického nátlaku voči ľuďom, ako i fyzického pôsobenia voči zvieratám alebo predmetom. 

Zo sociologického hľadiska sa už na násilie pozeráme zo širšieho uhla, ale spravidla pri tom 

dochádza k tomu, aby sa proti vôli subjektu: 

1. spôsobila škoda na jeho osobe, zdraví alebo majetku, prípadne na sociálnom postavení, 

na sociálnych záujmoch, 

2. prispôsobil sa vôli násilníka, stal sa ovládaným, 

3. vyvolalo použitie fyzického alebo psychického nátlaku sprostredkovane na iných. 

Násilie je i jeden z prameňov moci, sila dokáže zabezpečiť zvrchovanosť, získanie, prípadne 

zachovanie moci. Ruby Payne (2010)  vo svojej knihe Mosty z chudoby hovorí o nepísaných 

pravidlách spoločenských vrstiev a teda aj  o tom, aký vplyv má generačná chudoba na vzorce 

správania. Fyzické násilie je považované za normu a ľudia žijúci v generačnej chudobe, sa podľa 

Payneovej častejšie uchyľujú k fyzickým útokom ako ľudia pochádzajúci zo strednej vrstvy. 

Toto sú základné informácie, s ktorými by mal byť lektor oboznámený pri práci s deťmi z rodín, 

ktoré žijú vo vylúčených lokalitách. Musí vedieť sám identifikovať čo je násilie a rozumieť 

štruktúram a vzorcom správania v komunite. Násilie má v nich silné postavenie a je ich 

každodennou realitou. Preto mnohokrát na násilné správanie nereagujú, samé bývajú násilné 

alebo nevedia, že majú právo cítiť sa zle a vyhľadať pomoc. Násilie nie je normou a je dôležité, 

aby sa vedeli voči nemu brániť. 

Nasledujúce aktivity sú určené na zistenie, čo deti v skupine považujú za násilie a čo nie. 

Zároveň je dobré zaznamenať si ich odpovede a porovnať na poslednom stretnutí. Deti by 

mali byť schopné identifikovať viacero foriem násilia, vedieť posúdiť ich závažnosť a vedieť, 

kde sa môžu obrátiť pre pomoc. 

Tabuľka indikátorov 

 Indikátor Prvé stretnutie   Posledné stretnutie 
1. Počet 

identifikovaných 
násilných správaní 

Uvedie sa koľko druhov 
násilného správania deti 
poznali  - v súvislosti s témami 

 

2. Škála závažnosti 
jednotlivých 
násilných činov 

Uvedie sa počet správne 
posúdených závažností 
u jednotlivých prípadov 

 

3. Reakcie na násilné 
správanie -  čo 
robiť 

Počet adekvátnych riešení 
k násilnému správaniu 

 

 

 

Cieľová skupina projektu 

 

 

Materiál  

 

 

Max 12 detí – 5. – 7. Ročník ZŠ 

 

Flipchart,, fixy, škála, farebné magnetky, 

prístup na internet, PC, písacie potreby, 

papiere, farbičky, lepidlá, data projektor 



 

Identifikácia násilia - Postup 

1. Vysvetlíme deťom prečo sme sa stretli 

a o čom bude toto stretnutie. 

2. Vyzveme deti, aby vymenovali všetky 

formy násilia, ktoré poznajú a ktoré ich 

napadnú 

3. Jednotlivé formy zapisujeme na 

flipchart a vedieme diskusiu s deťmi, 

o tom prečo je to považované za 

násilie, poprípade prečo nie. 

4. Zapíšeme si počet identifikovaných 

foriem násilia podľa kľúča: fyzické 

násilie, psychické, šikana... 

Škála závažnosti jednotlivých násilných 

činov – postup 

1. Vytvoríme si farebnú škálu z papiera 

2. Rozdáme deťom farebné magnetky 

3. Poprosíme ich, aby jednotlivé 

magnetky umiestnili na škálu podľa 

toho ako cítia závažnosť jednotlivých 

činov. (teda deti umiestnia magnetky 

od najmenej závažné až veľmi 

závažné – viď. obrázok) 

4. Postupne im prečítame jednotlivé 

násilné činy: 

 

1. Facka  

chlapec vs chlapec 

brat sestre 

učiteľka žiakovi 

 

2. Nadávky 

chlapec vs chlapec 

brat sestre 

učiteľka žiakovi 

 

3. Kopanec 

V bitke medzi deťmi 

Psovi 

Starej žene 

 

4. Nútenie robiť domáce úlohy – 

vyhrážky 

Rodičia deťom 

Chlapci medzi sebou 

Dievčatá medzi sebou 

 

 

 

 

 

Deti identifikovali 

najmä fyzické 

násilie, ale 

spomenuli 

i ohováranie 

a nadávky 

 

 

 

 

Deti v skupine mali problém vyhodnotiť 

niektoré činy ako horšie alebo „lepšie“. 

Považujeme za dôležité vysvetliť im, že 

každé násilné správanie je nesprávne, ale 

každé správanie má tiež svoju závažnosť 

a nie je jedno kto je aktérom a kto obeťou. 

 

 

Posledná aktivita by mala prebehnúť formou 

diskusie a zapisovania na flipchat.  

Deťom položíme otázku, čo môže robiť 

ten, komu sa deje násilie? 

Počet odpovedí si zapíšeme do tabuľky 

indikátorov a porovnáme na poslednom 

stretnutí. 



2 DOBRÉ A ZLÉ SPRÁVANIE 
 

Na začiatku stretnutia položíme deťom 

otázky: 

a) Čo rozumiete pod pojmom dobré 

správanie 

b) Čo rozumiete pod pojmom zlé správanie  

Následne im môžeme pustiť video 

Video: Predpoveď správania na dnes 

https://www.youtube.com/watch?v=rQf-

CmAoYx0 

Lektor predloží deťom modelové situácie, 

ktorých správne riešenie budú hľadať samé: 

Postup: 

- Výber detí na predvedenie modelových 

situácií (MS)– 2-3 deti 

- Nácvik MS 

- Prezentácia MS 

- Návrh riešenia 

- Prezentácia navrhnutého riešenia 

- Diskusia 

MODELOVÉ SITUÁCIE 

1. Oberanie ovocia z cudzích stromov 

2. Rušenie kamaráta pri hre s kockami 

– búranie stavebnice 

3. Porozhadzované odpadky pri koši 

4. Mama idúca s nákupom 

5. Predbehovanie sa v rade pri nástupe 

do autobusu 

6. Skákanie do reči pri rozhovore 

7. Vstúpenie do miestnosti bez 

pozdravu 

8. Hojdanie sa na stoličke 

9. Vziať kamarátovi vec bez opýtania 

10. Kričať, hlasno rozprávať v obchode, 

v galérii, na zastávke 

 

 

 

 

 

 

                                         Autor: Braňo a Kamila 

 

 

Opätovné položenie otázky zo začiatku 

aktivity: 

a) Čo rozumiete pod pojmom dobré 

správanie 

b) Čo rozumiete pod pojmom zlé správanie 

 

 

 

 

Hudobný tip k téme:  

Smola a Hrušky feat. Supa + Gulo Čar - 

Čierny Biely 

https://www.youtube.com/watch?v=qRAHj

wuLEik 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 KONFLIKT 
 

Postup pri aktivite: 

Deťom ukážeme obrázok : dvaja hádajúci sa  

Položíme otázky: 

Čo sa podľa vás stalo?  

Kto sú títo dvaja chlapci? 

Prečo sa, podľa vás, hádajú? 

Čo hovoria? 

Ako bude hádka pokračovať?  

Ako by ste chceli, aby pokračovala?  

Aké riešenie by bolo, podľa vás, správne? 

 

Deti necháme diskutovať cca 20 min.  

Rolová hra:  (15 minút) 

- deti vytvoria dvojice,  

- každý z dvojice dostane jednu 

farbičku, a to červenú alebo zelenú, 

ich úlohou je vymaľovať celý papier 

(deti neovplyvňujeme, necháme ich, 

aby sa dohodli ako papier vymaľujú) 

 

Po vymaľovaní papiera si porovnáme 

jednotlivé dvojice, ktorá farba prevláda 

a opýtame sa detí: 

 

1. ako vymaľovávali papier 

2. či prebehla diskusia kto koľko 

vymaľuje 

3. necháme ich vysvetliť prečo je 

papier viac červený alebo zelený 

alebo presne na polovicu 

4. pýtame sa detí na priebeh a pocity 

z vypracovania úlohy 

 

 

Modelové situácie: 

• Ohováranie – hľadanie riešenia 

• Dve dievčatá, jedna z nich klebetila 

o druhej 

• Dvaja bratia – jeden dlží peniaze 

druhému 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                hádka 

 

 

 

 
 

Deťom pri tejto aktivite vysvetlíme, ako veľmi 

je dôležité dohodnúť sa a zároveň aké je to 

ťažké.  

Vysvetlíme im, že konflikt sa môže skončiť 

napr. dohodou, pričom to znamená, že 

niekedy jedna strana ustúpi, ak to pre ňu nie 

je až také dôležité, alebo sa napr. dohodnú, 

že nabudúce bude zvýhodnený ten druhý. 

 

 

 

Necháme deti rozmýšľať ako sa majú 

rozhádané strany v MS dohodnúť. 

 



4  FYZICKÉ NÁSILIE 
 

Postup pri aktivite: 

Deťom ukážeme obrázok : dvaja hádajúci sa  

Položíme otázky: 

Čo sa podľa vás stalo?  

Kto sú títo dvaja chlapci? 

Prečo sa, podľa vás, hádajú? 

Čo hovoria? 

Ako bude hádka pokračovať?  

Ako by ste chceli, aby pokračovala?  

Aké riešenie by bolo, podľa vás, správne? 

 

Diskusia: - čo všetko považujeme za násilie? 

– vymenujte druhy fyzického násilia  

Hra: proxemika (10 min.) 

- Jeden z dvoch hráčov sedí na 

stoličke, pričom druhý hráč nad ním 

stojí v neprimerane blízkej 

vzdialenosti a kladie mu otázky, na 

ktoré musí nepravdivo odpovedať, 

dej prebieha rýchlo, pod nátlakom 

stojaceho hráča 

 

Zhodnotenie aktivity diskusiou o pocitoch 

a prežívaní 

Otázky: 

• Stretli ste sa niekedy s násilím? 

• Viete uviesť nejaké príklady zo 

života? 

• Čo ste vtedy robili? 

• Čo by pomohlo ľuďom, ktorí zažili 

násilie? 

• Viete na koho sa môžete obrátiť, 

v prípade, že sa to stane vám? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto aktivita pomôže deťom pochopiť aký 

vplyv má fyzická blízkosť na človeka a ako 

ťažko sa ľuďom reaguje a rozmýšľa pod 

fyzickým nátlakom. 

 

 

 

 

Počas diskusie o prípadoch zo života je 

dobré deti nechať vyrozprávať, ale nenútiť 

ich k zdieľaniu skúseností. 

Aktivita má za cieľ zreálniť tému a priviesť 

deti k formulovaniu riešení a zamysleniu sa 

nad formami pomoci, poskytnúť im 

informácie ako sú tel. čísla na políciu či 

Linku detskej istoty, Linku detskej dôvery 

a pod. 

 

 

 



5 PSYCHICKÉ NÁSILIE 
 

Postup pri aktivite – scéna 

2 ľudia – dôležitá zmena mien “hercov” 

Deťom predstavíme nasledujúcu scénu: 

Predstavte si, že stojíte v kuchyni a 

pozorujete ako Anna utiera riad, ale spadne 

jej  náhle tanier, ktorý sa rozbije... 

Nasleduje hraná scéna, kedy 2 dobrovoľníci 

Anna a Kaťa zahrajú ako Kaťa zareaguje 

výčitkami – aká je Anna nešikovná, 

ľavoruká, neschopná a ponižuje ju, pričom 

na ňu kričí. 

Následne to celé prejde do obviňovania, 

vyhrážok, porovnávaní s inými ľuďmi, 

kamarátmi apod. 

Diskusia so skupinou, ktorá scénu 

pozorovala -  aké mali pocity zo scénky, 

následne sa pýtame na pocity samotných 

hercov, a opýtame sa všetkých či takúto 

situáciu poznajú. 

Otázky: 

Patrí to medzi násilie?  

Čo môže urobiť Anna? 

Ako by mala reagovať Kaťa? 

 

Deti rozdelíme do skupín a necháme ich 

priradzovať nasledujúce výroky k tabuľke 

Napomínanie  a Násilie.  

Učiteľka žiakovi 

• nemáš domácu úlohu – dostaneš 

poznámku 

• nemáš domácu úlohu lebo si lenivý 

a nevieš si sadnúť na zadok – 

dostaneš 

Manžel manželke 

• ty si sa úplne zbláznila, si sprostá 

krava, ani variť nevieš 

• ďakujem, ale nechutí mi kapusta 

 

 

 

 

Mama synovi 

 

• keď to spravíš ešte raz, takú 

dostaneš, že sa nespamätáš 

• nech sa to viac nestane 

Soc. pracovníčka deťom 

• nemôžeš ísť do centra, lebo ryšavý 

ako ty, tam nemajú čo robiť 

• nemôžeš ísť do centra, pretože si 

nebol v škole a porušil by si pravidlá 

 

 

 

 

 

.  

 

 

Deti vyjadrujú svoje názory a nápady, 

usmerníme ich pri hľadaní riešenia a pri 

vyhľadávaní pomoci.  

(pozn. riešime konflikt a problém len s tými, 

koho sa problém týka ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 ŠIKANOVANIE 
 

Na začiatok stretnutia pustíme deťom video 

Bully, ale len po 3:55:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UNZKK

oy4US0 

 

Diskusia: postavy z videa nazveme napr. 

Jožko a Ferko 

- čo sa stalo vo videu? 

- Ako sa správal veľký chlapec? 

- Ako malý? 

- Aké pocity vyvolalo video u detí? 

- Stalo sa to už niekomu v skupine?  

- Robia si deti navzájom zle? 

- Čo by mal urobiť ten menší chlapec? 

- Počuli už o šikane? 

- Ako to vyzerá? 

- Kde sa najčastejšie deje? (školský 

dvor, záchody, šatne...) 

- Prečo sa to stáva? 

- Ako to prebieha? 

Ako zachovať správny postoj: 

• kto môže pomôcť 

šikanovanému? 

• Ako? 

 

Pomôžeme deťom identifikovať formy 

pomoci: 

 

• Neignorovať šikanovanie 

• Nahlásiť učiteľom, dospelým 

• Keď vidíme bitku, nezasahujeme do 

nej, ale voláme dospelých 

• Vysvetliť rozdiel medzi žalovaním 

a správnym postojom 

• Tí, ktorí sú šikanovaní, nie sú horší, 

ako tí ostatní 

- Kto je iný je väčšinou šikanovaný  

 

 

 

 

  

 

video prehrať len do 3:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri šikanovaní sú 3 strany: obeť, agresor a 

smejúca sa väčšina. Z výskumu vidieť, že 

obeť o svojom probléme takmer nehovorí. 

Je pochopiteľné, že agresor sa tým takisto 

nebude chváliť. Prevencia preto musí byť 

cielená na „mlčiacu“ či skôr smejúcu sa 

väčšinu. Je dôležité vysvetľovať dôsledky 

šikanovania, informovať o jeho formách a 

posunúť citlivosť triedy či kolektívu na túto 

tému. 

Úloha pre deti:  

Pozrite sa na svoju triedu, kto je v triede 

šikanovaný? Skúste sa na ňom nesmiať 

a zastať sa ho. 

 

 

 



7 OBŤAŽOVANIE 
 

Na začiatok stretnutia pustíme deťom krátke 

video Kozmo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Q_M8

NNOaXqk 

 

 

Opýtame sa detí, čo znamená obťažovanie: 

 

(nemôžeme sa niekoho zbaviť, je otravný, 

núti ma niečo robiť – tlačí na mňa, chytá za 

zadok, tlačí sa nepríjemne v autobuse, 

páchne, zápach z úst, hreší, kričí, atď.)  

 

Čo znamená slušné správanie? 

 

- slušné správanie muži voči ženám, 

čo vedia, čo je urážlivé správanie... 

  

- Ako vyzerá podľa nich dáma a kto je 

gentleman?  

Vyzveme deti, aby povedali meno niekoho, 

koho považujú za gentlemana alebo dámu.  

- ako vyzerajú dámy, ako sa obliekajú, 

ako sa správajú?  

- ako vyzerá gentleman, ako sa 

správa?  

Rozdelíme deti do skupín a pridelíme im 

flipchartový papier. Vyzveme jednu 

skupinu, aby vypísala formy nepríjemného 

správanie. (čo ľudia pociťujú ako 

nepríjemné) 

Druhá skupina vypíše formy príjemného 

správania. 

Neskôr svoj zoznam prezentujú a vysvetlia 

prečo sa takto rozhodli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

S deťmi si môžeme precvičiť i pravidlá 

slušného správania. Zázračné slovíčka, 

prosím a ďakujem, ale i gentlemanské 

otváranie dverí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8  NÁSILIE NA INTERNETE 
 

Postup 

1. Zistíme koľko detí v skupine má 

skúsenosti na internete. Koľkí majú FB 

stránku a na čo najčastejšie využívajú 

internet v škole. 

2. Zistíme koľko detí vlastní mobil. 

3. Otázky na možnosti násilia na internete 

alebo cez mobil? Či sa dá ublížiť iným 

ľuďom, im a ako. (nenávistné sms, 

ohováranie, šírenie nepravdivých 

informácii, prihlásenie sa cez cudzí účet, 

vyhrážky, urážky) 

4. Kto môže pomôcť? (polícia, rodičia, 

priatelia, rodina, učiteľka) 

Video č. 1: Obťažovanie 

https://www.youtube.com/watch?v=MQeW

JtuNYpM 

Následne: 

3x flipchart – vytvoríme 3 skupiny 

Rozdelíme deti do troch skupín – jedna je 

agresor (je lepší ako iný, dokazuje si moc), 

druhá obeť (cíti sa zle, prežíva strach)  

a tretia verejnosť. 

 

Deti majú za úlohu napísať kto si čo myslí a 

ako sa pri tom cíti. Na záver by sa mali 

dohodnúť na tom, kto a ako by mal reagovať 

na vzniknutú situáciu. 

 

Video č. 2 : Ovce – Zatajovaný kamarát 

https:/ 

/www.youtube.com/watch?v=nEIhmqVLvJ

A 

Diskusia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9NÁSILIE NA ZVIERATÁCH 
 

Vyzveme deti, aby vymenovali zvieratá, 

ktoré majú doma, ktoré poznajú a ktoré sa 

im najviac páčia.  

Opýtame sa ich, prečo práve tieto zvieratká 

sú pre ne tie naj, môžeme ich nakresliť v 

interakcii s deťmi. Čo je fajn a čo nie. 

Rozprávka: 

Kde bolo tam bolo, bola raz jedná 

čarodejnica, ktorá bývala hlboko v lese. 

Jedného dňa sa dozvedela o tom, že sa 

zaujímate o zvieratká a tak vo veľkej fujavici 

a sprievodu hromov a bleskov prichádza k 

vám kráľovná všetkých zvierat a premení 

vás na 3 dni na zvieratko, ktoré máte doma. 

Ktorým zvieratkom by ste chceli byť a 

ktorým nie a prečo? 

Myslíte si, že zvieratká, ktoré poznáte v 

osade sa majú dobre alebo zle?  

Bije ich niekto? 

 Venuje sa im niekto? Ak áno tak kto..  

 

Premeníme každé dieťa na to zvieratko, 

ktoré si želá a necháme deti, aby chvíľu 

predstierali, že sú psík,, mačka a pod. 

 

Diskusiu vedieme k tomu, čo sa zvieratkám 

páči a čo nie, 

 

Posledná aktivita – reč zvierat 

 

 

Na flipchart vypíšeme názvy zvierat 

v rôznych jazykoch spolu s deťmi. 

Opýtame sa detí či aj zvieratá majú svoju reč 

a či sa s nimi môžeme rozprávať. 

 

Necháme diskutovať. 

Deťom ukážeme obrázky napr. psa, ktorý je 

šťastný, zúrivý, bojí sa.. 

 

Popíšeme ako pes vyjadruje emócie 

pomocou tela (chvost, uši a pod.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10  ZHRNUTIE 
 

Záverečné stretnutie by malo prebehnúť 

podobne ako prvé. 

Deti by mali zrekapitulovať, aké formy 

násilného správania poznajú.  

Na farebnej škále by už nemali mať také 

problémy s určením závažnosti násilného 

konania a mali by formulovať rýchlo a jasne, 

aké formy pomoci sú im k dispozícii. 

(dospelý, učiteľ, riaditeľ, sociálny pracovník, 

polícia...) 

 

 

 

Pozn. autorov 

V komunitnom centre sme sa chytili 

poslednej témy – násilie na zvieratách 

a rozhodli sme sa budovať vzťah detí 

k zvieratám. Zakúpili sme teda akvárium 

a deti sa budú starať o rybičky. 

Predpokladáme, že vytvorenie vzťahu 

k zvieratám a k sebe navzájom by mohlo byť 

začiatkom cesty k primeranejšiemu 

správaniu sa detí vo všeobecnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁVER

 
„Sila nepramení z telesnej zdatnosti, ale vyplýva z neskrotnej vôle.“ 

Mahatma Gandhi  

 

Metodická príručka Nebo, peklo, raj... je symbolickým poukázaním na hru o dobre 

a zle..O tom, že si vyberáme, ktorou cestou sa chceme vydať a na tej ceste nás čakajú následky 

našich rozhodnutí. Niekedy je to odmena, inokedy trest. Niekedy sa však stane, že si cestu 

nevyberieme sami, že nám ju vnúti niekto iný a vtedy sa cítime zle. Naše telo nám povie, že je 

niečo nesprávne, že nám bolo ublížené, že sme zranení. Nemusí to byť práve bitka, čo nás raní.  

Deti vo vylúčených lokalitách sú svedkami násilia, sú účastníkmi násilia, obeťami i agresormi. 

Hranica medzi normálnou hrou a šikanovaním je tenká a mnohokrát sa stretávame s tým, že 

deti berú násilie ako súčasť života. Neidentifikujú správanie ako násilné a teda sa ani nebránia, 

poprípade toto správanie neobmedzia, pretože chýba reakcia okolia. Ak sa dieťa cíti zranené, 

jeho pocity zostanú visieť vo vzduchu, nikto ich  nepotvrdí, nedovolajú sa reakcie. Naopak, dieťa, 

ktoré ubližuje, z rôznych dôvodov, napr. presadzovanie moci, získavanie pozornosti a pod., čaká 

na reakciu okolia. Ak ju nedostane, bude svoje správanie stupňovať kým reakcia nepríde. Prečo? 

Lebo môže. 

Táto príručka je jednoduchá, ponúka ľahké a nenáročné aktivity pre deti, ktorých cieľom je 

rozprávať sa o násilí. Každé jedno stretnutie by sa malo končiť jasne odkomunikovaným 

odsúdením násilného správania, NIE násilníka. Je to nástroj na vytvorenie bezpečného 

priestoru, kde sa deti dovolajú reakcie, kde sa im lektor priblíži a povie, že je normálne ak sa cíti 

zle, ak je nahnevaný. V kolektíve a zábavnou formou ponúkame pomáhajúcim pracovníkom 

nápad, ako sa rozprávať s deťmi o nebi, pekle a raji... 
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PRÍLOHY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hádka  

 

 

 

 



Bitka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slušné 

správanie 

Gentleman 

pomáha dáme 

so stoličkou, 

do kabáta, 

otvára 

dvere... 

 



 



 


