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Integrovaný vyučovací blok Vysoko efektívneho učenia pre 6. ročník  

Integrované predmety v bloku: Slovenský jazyk – literatúra, etická výchova 

Celoročná téma v šiestom ročníku: bola zameraná na sociálne zručnosti - hrdosť, zdravý rozum, zmysel 

pre humor a zodpovednosť. Ústrednou postavou je Albert Einstein a jeho život. Sociálne zručnosti sú 

aplikované na jeho život a prácu. 

Mapa mysle: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodina: Etická výchova 

Kľúčové učivo: Prosociálne správanie – Kto je priateľ 

 Pravidlá priateľstva  

Priateľstvo je užší citový vzťah. Priateľov máme oveľa menej než kamarátov a starostlivejšie si ich 

vyberáme, zvyčajne na základe spoločných záujmov. Medzi priateľmi musí existovať porozumenie 

a dôvera. Priateľstvá vznikajú aj medzi ľuďmi a zvieratami. 

S humorom ide 
všetko ľahšie 

 

Zodpovedne 
kormidlujeme 

morom vedomostí 

 

Sme hrdí 
na to, čo vieme 

 

Používajme zdravý 
rozum 

 

S Einsteinom 
za poznaním 
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Mapa mysle: 

 

 Test: Máš schopnosť    Aplikačné úlohy  Prezentácia   Záver: 

 byť priateľom?           To najkrajšie 
             čo som  
             urobil pre 
             priateľa 
 

E: Odhaľujúce    Balón priateľstva  
    tajomstvo        Komunita 
 

Kto je priateľ? 

           Krížovka krstných 
           mien 

Prvý človek, ktorý prichádza, 
keď celý svet odišiel ... 

 

Tajomstvo: Dobre vidíme iba          Skupinová práca: 
srdcom, to hlavné je očiam         A – Budovanie priateľstva 
neviditeľné.            B – Pravidlá priateľ.  
/Malý princ: Priateľstvo s líškou/         C – Desatoro priateľ. 
 

  Charakteristické vlastnosti   Hra otázok:      E: Dobré slovo 
  môjho priateľa   Akého máš   
      priateľa? 
 
     Fotografia: 
      Môj najlepší priateľ. 
      /očakávania – vyslovené, 
      nevyslovené/ 
 

Facilitovanie vyučovacieho bloku: 

1. Úvod - komunita: 

Motivácia – príhovor: 

Všetkých vás vítam, milí žiaci, milé kolegyne, na spoločnej hodine EV. Naša trieda sa dnes premení 

na jednu veľkú spolupracujúcu priateľskú triedu, v ktorej bude vládnuť pracovná tvorivá atmosféra 

a budeme si postupne vytvárať denník priateľstva. 

Vás, milí žiaci, poprosím o veľkú sústredenosť, trpezlivosť, spoluprácu, kreativitu, toleranciu a aktívne 

počúvanie, aby sme sa dobre cítili a mohli podať čo najlepší osobný výkon. 
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Tým, že sa dnešná hodina bude niesť v duchu priateľstva, predstavte sa a povedzte, kto je vaším 

triednym priateľom. 

Doplňte vetu: Volám sa ...................... a mojím triednym priateľom je. 

2. Krížovka krstných mien: 

Vytvorte krížovku svojich mien, aby ste skutočne pochopili, že patríte k sebe, že ste si navzájom 

priateľmi. Budeme používať tabuľu, písať veľkým tlačeným písmom a hľadať, tak ako pri scrabble, 

kde môžete vpísať svoje meno. 

3. Skupinová práca: 

A – Budovanie priateľstva 

B – Desatoro priateľstva 

C – Pravidlá priateľstva 

D – Priateľstvo 

A – Budovanie priateľstva 

Priateľstvo sa buduje komunikovaním. Komunikovať neznamená len viesť rozhovor. Komunikovať 

znamená aj usmievať sa alebo smútiť, chytiť za ruku alebo odmietnuť ju, pozrieť si do očí alebo ich 

sklopiť.  

Znamená to chytiť pero a napísať list, zdvihnúť slúchadlo a vytočiť číslo, nechať odkaz, poslať pozornosť 

... 

Aj nemí a hluchí dokážu komunikovať, a predsa sa nerozprávajú. 

Bez komunikácie sa nedá vytvoriť dialóg predovšetkým sám so sebou. 

B – Desatoro priateľstva 

1. Prijať druhého aj s jeho chybami. 

2. Rešpektovať u neho momenty krízy. 

3. Nezabudnúť na jeho narodeniny. 

4. Poslať mu pozdrav, keď si ďaleko. 

5. Ochotne mu požičať svoje veci. 

6. Nebyť žiarlivý. 

7. Nemyslieť si, že existuješ len ty. 

8. Neznevažovať druhého. 

9. Neporovnávať sa s iným. 

 10. Neponižovať niekoho pred inými. 

C – Pravidlá priateľstva 

1. Skutočne sa zaujímať o druhých. 

2. Každého oslovovať menom /nie priezviskom/. 

3. Zdôrazňovať dobré vlastnosti iných, a nie ich chyby. 

4. Radovať sa z úspechu iných a dávať im to najavo. 

5. Hovoriť o veciach, ktoré sú ľuďom príjemné. 
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6. Rešpektovať mienku a názory druhých. 

7. Prijímať žarty. 

8. Byť ochotný spolupracovať. 

D – Priateľstvo  

 Priateľstvo je hodnota, ktorú možno objaviť v mladom človeku. Túži po ňom, vyhľadáva ho, pretože 

nechce byť sám. Bez priateľov, bez ľudí, ktorí sú nám blízki, si ťažko vieme predstaviť život. 

 Keby sme ich nemali po boku, naše dni by boli chudobné. Žili by sme sami so sebou a stále by nám niečo 

chýbalo. Nerozvinuli by sme sa do tej plnosti, ku ktorej sme povolaní. 

 Ľudia, s ktorými sa môžeme navzájom obdarovávať citmi radosti, veselosti, s ktorými si rozumieme, 

opätujeme obetu, bytostne patria do nášho života. Každý chlapec, každé dievča túži po takomto človeku 

a táto túžba je v ľuďoch nezmazateľne zapísaná. 

Žiaci pracovali v skupinách. Zadania mali v obálkach /texty A, B, C, D – vyššie napísané/ úlohou bolo 

usporiadať rozstrihnuté vety podľa významu a nalepiť ich na papier. 

4. Energizér: Dobré slovo 

Vytiahni si lístok so symbolom a nájdi si spolužiaka s rovnakým symbolom. Vytvorte dvojicu a povedzte si 

navzájom dve pozitívne vety, ktoré sa týkajú priateľstva. 

5. Hra otázok: 

Vo vytvorených dvojiciach ostanete a jeden druhému kladiete otázku: Aký je tvoj priateľ? 

Druhý odpovedá jedným slovom: dobrý, milý, sebavedomý, láskavý, ochotný, spoľahlivý, športovo 

založený, zodpovedný ... Po minúte si úlohy vymenia. 

6. Môj najlepší priateľ – fotografia 

Nalepte si fotografiu vášho najlepšieho priateľa do svojho albumu a napíšte, čo očakávate od svojho 

priateľa, a čo asi očakáva on od vás /aspoň tri vety/. 

7. Charakteristické vlastnosti môjho priateľa 

Napíšte si priezvisko veľkým tlačeným písmom pod seba a na dané písmená napíšte pozitívne vlastnosti 

vášho priateľa ako hrebeňovku. 

K  

O 

V 

Á 

Č 
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8. Čítanie ukážky a rozhovor: Malý princ – Priateľstvo s líškou 

Učiteľ prečíta ukážku, v ktorej je obsiahnutá celá téma: nadviazanie priateľstva, starostlivosť o dobrého 

priateľa, zodpovednosť za priateľa. Nasleduje rozhovor, ktorého cieľom je nájsť hlavnú myšlienku – 

tajomstvo: Dobre vidíme iba srdcom, to hlavné je očiam neviditeľné. 

9. Energizér: Odhaľujúce tajomstvo 

V kruhu koluje uzavretá škatuľka, v ktorej je prilepené zrkadlo. Škatuľka deťom po jej otvorení ukazuje, 

kto je ich najlepší priateľ. Keď uvideli svoj obraz, pochopili, že najlepším priateľom si musia byť aj sami 

sebe. 

10. Test: Vieš byť priateľom? 

*Test: Máš schopnosť byť priateľom? 

Na nasledujúce otázky odpovedz tak, že si vyberieš len jednu z možností a zakrúžkuj ju: 

1. Nachádzaš sa v triede. Jeden spolužiak nahlas zvolá: „Požičajte mi niekto gumu, potrebujem si 

niečo vygumovať.“ 

Požičiaš mu prvý?  

a/ často 

b/ niekoľkokrát 

c/ len keď je to dobrý kamarát 

d/ zriedkakedy 

e/ niekedy 

2. Máš skutočného priateľa, skutočnú priateľku? 

a/ áno 

b/ áno, mám veľa priateľov 

c/ nie 

d/ áno, ale mením ich často 

3. Myslíš si, že druhí sa v tvojej prítomnosti cítia dobre? 

a/ áno 

b/ nie 

c/ neviem 

4. Keď si ďaleko od svojej partie /skupiny/, v ktorej máš priateľov v škole a je práve prestávka, 

príde z nich za tebou niekto, hľadá ťa niekto z nich? Zvyčajne: 

a/ ostanú ďaleko 

b/ ostanú vzdialení /schválne/ 

c/ nezaujímajú sa o mňa a nechávajú ma samého 

d/ áno, vyhľadajú ma, prídu za mnou 
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5. Ktorá z týchto kvalít – hodnôt sa ti zdá byť najdôležitejšou? 

a/ odvaha 

b/ sila 

c/ priateľstvo 

d/ tolerancia 

e/ inteligencia 

6. Ktorá z týchto negatívnych /zlých/ vlastností sa ti zdá byť najhoršou? 

a/ agresivita 

b/ falošnosť 

c/ nedostatok entuziazmu /chuti do života, elánu/ 

d/ individualizmus alebo egoizmus 

e/ nedostatok osobných ambícií /túžob/ 

7. Kto mi najviac pomáha /vedie ma/ v ťažkých chvíľach života? 

a/ otec alebo mama 

b/ brat alebo sestra 

c/ spolužiak 

d/ učiteľ /profesor/ alebo iná dospelá osoba 

e/ ďalší priateľ 

f/ rovesník /rovesníci/ 

Bodové hodnotenie: 

Otázka č.  1 2 3 4 5 6 7 

 

 a   5 4 4 5 2 4 1 

 b   3 3 1 2 2 5 2  

 c   2 1 2 1 5 2 3 

 d   1 3 - 3 2 1 2 

 e   0 - - 2 2 4 4 

 f   - - - - - - 5 

Hodnotenie: 

Viac ako 25 bodov: 

Si super priateľ, ktorého by všetci chceli mať. Chyba je v tom, že sa hašteria o teba, a tak len ťažko 

nachádzaš skutočného priateľa a nemôžeš naplno rozvíjať svoje kvality. 
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2O – 25 bodov: 

Si výborný priateľ, ochotný vždy prejaviť lásku a počúvať. Napriek tomu nezabudni trochu myslieť aj 

na seba a svoje záujmy. Skvalitňuj seba, aby si tým viac mohol byť otvorený pre iných. 

12 – 19 bodov: 

Buď pokojný, nikto sa nebije o to, aby sa mohol stať tvojím priateľom. Snáď preto, že sa zväčša snažíš 

len o svoje dobro. Daj pozor, aby sa ti nestalo životných pravidlom. 

Menej ako 12 bodov: 

Pozor! Ak tak budeš ďalej pokračovať, riskuješ, že sa staneš skutočným pustovníkom. Mohol by si príliš 

neskoro spozorovať, že samota má trpkú chuť, zvlášť ak ju sprevádza opovrhovanie inými. Vynalož úsilie, 

aby si vedel počúvať iných. Uvidíš, že je omnoho krajšie byť priateľom, ako žiť na okraji života 

/izolovane/. 

11. Aktivita: Balón priateľstva 

Úlohou žiakov bolo roztriediť pozitívne a negatívne vlastnosti a lepiť ich na veľký obrázok balóna. 

Na balón lepili pozitívne vlastnosti, čo priateľstvo nadľahčuje, dvíha, povznáša a dáva mu rozlet. 

Do záťaže koša zas, čo priateľstvo zaťažuje, znehodnocuje, ťahá ho k zemi a snaží sa ukončiť vzlet. 

12. Aplikačné úlohy: 

1. Napíšte odborný článok – Čo je priateľstvo? Ako vznikne, ako sa dá zistiť a zlepšiť, na čo je dobré, 

je potrebné? Rozsah aspoň 16 pekných viet. 

2. Napíšte príbeh, rozprávku, báseň o priateľstve. Rozsah aspoň 16 pekných viet. 

3. Napíšte, čo by sa stalo, keby neexistovalo priateľstvo. Rozsah aspoň 16 pekných viet. 

4. Napíšte recept, v ktorom budú vymenované všetky prísady, ktoré sú potrebné, aby vznikol taký 

priateľ, ako je váš. Rozsah ¾ strany formátu A4. 

5. Urobte rodokmeň priateľstva vašej triedy na papier formátu A3. 

6. Zahrajte príbeh o priateľstve, ktorý sa vám prihodil. Aspoň dve minúty. 

7. Priprav zoznámenie dvoch mladých ľudí pomocou moderovania. Aspoň dve. minúty. 

8. Vymyslite inzeráty na správneho priateľa. Aspoň tri. Každý má aspoň štyri riadky. 

9. Vyhotovte pohľadnice pre priateľov. Navrhnite prednú stranu a napíšte odkaz, správu, ocenenie 

pre priateľa na zadnú stranu pohľadnice. Aspoň tri. 

10. Vymyslite citáty na priateľstvo. Aspoň tri. 

11. Zložte pieseň na priateľstvo. Aspoň dve slohy. 

13. Prezentácia: 

Hovorca každej skupiny urobil prezentáciu zvolenej aplikačnej úlohy. 

14. Záver: 

Žiaci stáli v kruhu. Každý mal porozmýšľať a povedať, čo najlepšie urobil pre svojho priateľa. Boli to veľmi 

zaujímavé vyjadrenia. Niektoré smutnejšie a niektoré, naopak, žartovné. Držali sa za ruky 

a po poslednom vyjadrení sa pustili a vykročili z triedneho kruhu priateľstva. 

 

Spracovala: Ľubomíra Kociánová, ZŠ s MŠ, 29. august 171/44, Poprad 

Upravila: Darina Gogolová  


