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Výchovný program 
PROSOCIÁLNY 

 
Metodický list 

 

Téma: Otvorená komunikácia 
 

Aktivity Moja vizitka. Predstavujeme sa.  

Ciele Bližšie sa spoznať v skupine, vytvoriť základy aktívneho počúvania, 

naučiť sa používať základné komunikačné spôsobilosti medziľudských 

vzťahov 

Pomôcky farebné papiere, lepidlo, nožnice, farbičky, ceruzky, výkres 

Opis činnosti 

Úvod Na prvom stretnutí oboznámime účastníkov s organizáciou vyučovacej 

hodiny  a priebehom jednotlivých aktivít. Aktivity sú živou hrou, ktoré 

prinášajú uvoľnenie a zábavu, rúcajú bariéry medzi žiakmi. Úlohou 

pedagóga je viesť, pomáhať, usmerňovať a spriechodňovať cestu 

osobnostného rozvoj žiaka. Hlavnými hráčmi hry sú žiaci, malo by to byť 

o nich a pre nich. 

Priebeh práce 

 

 Na svete nie sme sami. Neustále sa stretávame s ľuďmi, komunikujeme 
s nimi v rôznych situáciách. Komunikácia je vzájomná výmena 
informácií. Komunikovať môžeme verbálne - slovná komunikácia, alebo 
neverbálne, napr. výrazom tváre, pohybmi rúk, pohľadom, tónom hlasu. 
Dôležitou súčasťou komunikácie je schopnosť počúvať. Počúvame ušami 
– počutím, počúvame očami – videním, počúvame srdcom – láskou. Aj 
my sa na dnešnom stretnutí sa dozvieme veľa nových informácií, ale 
musíme pozorne počúvať. 
Deti usadíme do kruhu a pristúpime k realizácii jednotlivých aktivít. 
Aktivita 1: Moja vizitka 

Aktivita 2: Predstavujeme sa 

Viď  Príloha 1 

Záver V závere si zhodnotíme priebeh aktivít. Žiaci aktívne pristupovali 

k výrobe vizitiek. Je to obľúbená aktivita, pri ktorej sa žiaci aj pobavia. 

Dôležitá je aj samotná prezentácia, dôraz kladieme na verbálnu 

komunikáciu ale aj používanie mimiky a gestikulácie. 

Pri druhej aktivite upozorníme žiakov na rešpektovanie súkromia. 

Nekladieme intímne a nevhodné otázky. Žiakov upozorníme, aby 

boli taktní a ohľaduplní voči pravidlám svojich spolužiakov, aby 

navzájom nekritizovali názory iných. Žiaci sa najviac pýtali na 

obľúbené filmy, jedlá, kamarátov. Zaujímali sa aj o súrodencov a 

rodinu.                                                                                                                                                                
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Poznámky Pedagóg musí poznať metodiku realizácie aktivít. Vedieť čo konkrétna 
aktivita sleduje, pre koho je určená a čo je jej cieľom. Pri realizácii 
jednotlivých aktivitách musíme dodržiavať optimálny metodický postup. 
Model Roche Olivara pozostáva z troch fáz: 

1. fáza senzibilizácia ( emocionálna a zároveň kognitívna) je 
zameraná na emocionálny podnet a súčasne na nastolenie 
problému a pochopenie novej skutočnosti. Je to v podstate 
vstupná motivácia, zahrňujúce vzbudenie záujmu, ale aj 
nastavenie sa na prijatie danej problematiky. 

2. fáza nácvik je vyvodenie praktických dôsledkov z novej 
skutočnosti a osvojenie si správania, ktoré s ňou súvisí, teda 
precvičovanie prostredníctvom vyššie uvedených metód. 

3. fáza transfer alebo reálna skúsenosť, v ktorej ide najmä o prenos 
skúseností a poznatkov získaných v prvých dvoch fázach do 
každodenného života 

Po každej časti nasleduje hodnotová reflexia. 
Žiakov do aktivít nenútime. Pedagóg by vhodnými spôsobmi, napr. 

názvom aktivity, hudbou, úpravou prostredia, mal dosiahnuť to, aby sa 

žiak chcel zapojiť do aktivity. 
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Príloha 1 
 

Aktivita 1: Moja vizitka 

 

Cieľ: Lepšie spoznať členov skupiny, ale táto aktivita  zlepšuje aj sebapoznania.  

Pomôcky: farebné papiere, lepidlo, nožnice, farbičky, ceruzky, výkres 

Postup: Žiaci si pripravia svoje vizitky. Z farebného papiera si vystrihnú kvety a na každý 

lístok kvetu napíšu odpoveď na nasledujúce otázky. 

 Moje meno je... 

 Chcel by som sa volať... 

 Ako by som sa volal podľa toho čo mám najradšej... 

 Môj najlepší kamarát sa volá... 

Neskôr každý prezentuje svoju vizitku. Vizitky sa nalepia na spoločný výkres, ktorý bude 

symbolom skupiny. 

 Podnety na skupinovú diskusiu:  

 Ako sa vám páčil experiment? 

 Čo ste zistili? 

 Čia vizitka sa vám najviac páčila? 

 Čo by ste chceli ešte povedať? 
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Príloha 1 
 

Aktivita 2: Predstavujeme sa 

 

Cieľ: Lepšie spoznanie sa v skupine a budovanie tímu 

Postup: Žiaci sedia v kruhu, jedna stolička je voľná. Ten kto ma po svojej ľavici prázdnu 

stoličku si k sebe pozve niekoho z kruhu a položí mu otázku, prípadne mu povie niečo 

pozitívne. Postupne by sa mali vystriedať všetci účastníci. Táto aktivita je veľmi obľúbená, 

okrem toho, že „láme ľady“, prebúdza účastníkov k aktivite, cvičí ich pamäť a pozornosť, 

vnáša do kolektívu priateľskú atmosféru. Treba sa však vyvarovať príliš osobných 

a nevhodných otázok. 

Podnety na skupinovú diskusiu:  

 Ako sa vám páčil experiment? 

 Ako ste sa cítili? 

 Čo ste zistili? 

 Bolo ťažké vytvoriť otázku? 

 Čo bolo ťažšie sformulovať otázku, alebo odpoveď? 

 Dozvedeli ste sa niečo zaujímavé? 

 Čo by ste chceli ešte povedať? 

 

 


