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 Scenár integrovaného tematického bloku 

Téma: Skutočné a virtuálne priateľstvo 

Program bloku: 

o Komunita - príbeh o priateľstve, Majster šarkanov 

o Aplikačné úlohy (spoločné, výberové) 

o Prezentácie úloh 

o Reflexia 

Postup pred začiatkom bloku: 

o Pozriem si program bloku. 

o Prečítam si príbeh Majster šarkanov. 

o Premyslím si, akú vlastnosť by mal mať môj priateľ ? 

Čo chceme deti naučiť? Úroveň pojmov (kľúčové učivo pojmové):  

Priateľstvo je starostlivý, hravý, obvykle silný emocionálny vzťah. Zažívame ho v rôznych obdobiach 

svojho života. V tomto vzťahu sa môžeme naplno prejaviť - akí sme, aj akí by sme chceli byť. Navzájom 

zdieľame svoje nádeje aj obavy. Na rozdiel od rodiny si priateľov vyberáme. 

Priateľov získavame a priateľstvá nadväzujeme v rôznom prostredí (škola, krúžky, susedstvo, cirkev, 

špor, zábava, na internete...). Udržať si ho vyžaduje vzájomnú dôveru.  

Reálny priateľ je ten, kto ma počúva, rieši so mnou moje problémy, keď je to potrebné, ignoruje 

ohováranie, snaží sa zistiť pravdu, teší sa z mojich úspechov, píše mi, keď niečo oslavujem, delí sa 

o materiály, osobné veci, poskytuje mi priamu otvorenú spätnú väzbu, nepoužíva zhadzovanie, 

navštívi ma, keď som chorý, keď som v strese, v ťažkostiach. Priateľ mi pomáha poznávať svet, učiť sa 

nové veci, chápe, keď robím chybu, súcití so mnou. 

Prostredníctvom internetu sa tiež stretávame s ľuďmi. Nie vždy môžeme vidieť výraz ich tváre, či 

vnímať zafarbenie hlasu. Človek, s ktorým komunikujeme často nemôže zistiť, či sme unavení, smutní, 

chorí, či práve nemáme iné povinnosti. Aj my vieme o druhých len to, čo o sebe napíšu. Vo virtuálnom 

priestore je tak ľahšie niečo skrývať alebo klamať. Pre priateľské vzťahy je dôležitá otvorenosť 

a pravdivosť ľudí, s ktorým sa reálne aj virtuálne stretávame.  

Často za priateľa považujeme toho, s kým máme rovnaké záujmy, komu sa páčia rovnaké veci, alebo 

rovnaké veci nemá rád. Na internete vždy dokážeme nájsť niekoho, kto podporí naše názory, záujmy. 

Skutočný priateľ však nemusí robiť všetko rovnako ako ja. Rôzne názory nám pomôžu ujasniť si, čím 

chceme byť, ako to chceme dosiahnuť. 

Podpora od niekoho, kto nás dobre pozná, znamená viac ako dopisovanie, chatovanie, zľahčovanie 

okolností, situácie  od náhodných známych. 

Priateľstvo sa vyvíja, niekedy vydrží aj celý život. Skúsenosti z nadväzovania a udržiavania priateľstva 

nám pomáhajú, spríjemňujú nadväzovanie nových vzťahov. Priatelia majú na nás obvykle veľký vplyv. 

Priateľstvo je dar, ktorý si navzájom dávame. 
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Čo chceme deti naučiť? (úroveň faktov) 

Opis osoby - zachytáva vzhľad človeka ( črty tváre, vlasy, postavu, chôdzu,...), štýl obliekania, 

povahové črty, osobné vlastnosti. Pri opise sa využívajú hlavne prídavné mená. Výstižný opis, 

zdôraznenie základných vlastností, znakov osoby, sa nazýva charakteristika (môže byť vonkajšia, 

vnútorná, priama, nepriama). 

a) Vonkajšia charakteristika - zameraná na najtypickejšie vonkajšie znaky 

b) Vnútorná charakteristika - zameriava sa na povahu človeka, jeho schopnosti a vlastnosti. 

c) Priama charakteristika - ak opisujeme povahu a vlastnosti človeka priamo - pomocou prídavných 

a podstatných mien 

d) Nepriama charakteristika - ak opisujeme človeka cudzieho, jeho konanie a správanie, z čoho 

vyplývajú vlastnosti postavy1 

Pre priateľstvo - reálne aj virtuálne - sú dôležité vlastnosti: dôvera, zodpovednosť, prispôsobivosť, 

zdvorilosť, delenie sa, záujem o druhých, zmysel pre humor, pomoc. 

Komunita - reflexia príbehu o priateľstve2 (možno použiť pracovný list č.2). 

Aký bol vzťah medzi chlapcami z príbehu? Aké prejavy priateľstva ste si všimli? Čo bolo v ich spávaní 

nebezpečné, na čo sa otec hneval? Čo pisateľ oceňoval na priateľovi? 

Kto bol tvoj prvý veľký priateľ, čo sa ti na ňom páčilo, čo si oceňoval? 

Spoločné úlohy:  

Napíš opis svojho dobrého priateľa. Opíš, ako vyzerá a vymenuj niektoré jeho dobré vlastnosti 

i dôvody, prečo je tvoj kamarát, čo na ňom oceňuješ (aspoň 12 viet). 

Zapíšte čo najviac vlastností dobrého priateľa (do stĺpcov: čo vidím, čo počujem, čo cítim). Potom 

zapíšte, čo nevidím, čo nepočujem, čo necítim u dobrého priateľa (na jeden plagát A3, 3 stĺpce). 

Vyznačte tie vlastnosti, ktoré nevieme overiť pri virtuálnom priateľovi. Dopredu sa v skupine 

dohodnite, čo to znamená virtuálny priateľ, aké zmysly sú pri komunikácii s virtuálnym priateľom 

zapojené. 

Výberové aplikačné úlohy  

1. Pozri si videoklip o priateľstve (http://www.notebookbabies.com/oldsite/animnew.h tm Who is 

a friend?), pomenuj charakteristické vlastnosti priateľa. Vytvor vlastný komiks o hodnote 

a podobe priateľstva. (aspoň 6 obrázkov A4). Spracovať úlohu skúste pomocou programu 

z http://www.wittycomics.com/make-comic.php 3. 

 
1 http://search.icq.com/search/results.php?q=%22opis+osoby%22&ch_id=start&num=&search_mode=web&start=10) 
2 Úryvok z knihy Hosseini Khaled: Majster šarkanov, Ikar, 2008, kapitola 2, str.8-9. 

 
3 Inšpirácie k práci s programom nájdete na http://www.uspesnaskola.sk/uspesny-
ucitel?p_p_id=extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=colu
mn-
2&p_p_col_count=1&_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_struts_action=%2Fext%2Fasset_publisher%2Fview_content&_ex
tAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_assetId=27294&_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_urlTitle=tvorba-komiksov-
zaujimavy-sposob-vzdelavania-ziakov&_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_type=content&redirect=%2Fuspesny-
ucitel%3Fp_p_id%3DextAssetPublisher_INSTANCE_GGx4%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

http://www.notebookbabies.com/oldsite/animnew.htm
http://www.wittycomics.com/make-comic.php


Škola pre 21. storočie      

 

Vo vzdelávacích aktivitách projektu a v metodických materiáloch sme používali metodiku 
Vysoko efektívneho učenia /ITV, ktorej garantom na Slovensku je Asociácia S. Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21. storočie. 
 

  3  
 

2. Nájdi na internete rozhovor so známou osobnosťou o priateľstvách na internete, vyber 

z rozhovoru aspoň 3 fakty, ktoré ťa zaujali. S ktorými z nich súhlasíš, prečo? S ktorými nesúhlasíš, 

prečo? Ktorým nerozumieš? 

3. Vyhľadaj aspoň 5 citátov o priateľstve, uveď ich autorov a zoraď podľa toho, ako sa ti páči ich 

obsah. Jeden citát predveď pred skupinou ako pantomímu, skupina háda znenie citátu. 

4. Nájdi aspoň jedno video o priateľstve. Zisti, aké vlastnosti priatelia prejavili, čo je základom ich 

priateľstva? Diskutujte v skupine, ktoré z prejavov priateľstva pozorujete aj vo vašej triede. 

Napíšte aspoň 5 pekných viet, ktorými môžete oceniť spolužiakov. 

5. Napíš príbeh o dávaní a dostávaní medzi priateľmi (aspoň 12 viet). Triedne príbehy spracujte do 

triednej knihy príbehov o priateľstve. 

6. Vytvor tabuľku aspoň 13-tich priateľských dvojíc známych z literatúry, filmov, histórie: (napr. 

Frodo a Sam, Mach a Šebestová, Pat a Mat, Kubko a Maťko, Hermiona a Hary, ...). Zisti a opíš 

aspoň jeden príklad priateľského skutku, činu, ktorý urobili a 2 zaujímavosti z ich života.  

7. Pripravte si otázky (aspoň 5) a urobte interview s rodičom o jeho priateľstvách z detstva. 

Spracujte ako príspevok do časopisu, triednej knihy o priateľstve alebo porozprávajte, čo ste sa 

dozvedeli v komunite.  

8. Naplánujte celotriedny deň priateľstva. Pripravte scenár, aktivity, pomôcky (rozpočet), pozvánky, 

navrhnite, kto sa zúčastní.  

9. Nájdi v časopise, na internete zoznamovacie inzeráty a analyzuj, ktoré z nich obsahujú opis 

dobrého priateľa. Navrhni inzerát, ktorým by si hľadal priateľa na internete. Uveď v ňom aspoň 

3 osobné kvality. Inzerát prediskutuj so spolužiakom.  

10. Nájdi kľúčové slová a zdôvodni, prečo sú pre priateľstvo dôležité. Vytvor mapu mysle nájdených 

slov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Skús odpovedať (áno, nie) na nasledujúce tvrdenia: 

• Moji priatelia sú väčšinou reálni, stretávam sa s nimi osobne. 

 
• Viac mojich priateľov stretávam len na internete.  

 
2%26p_p_col_count%3D1%26_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_struts_action%3D%252Fext%252Fasset_publisher%252
Fview%26_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_tabs1%3Dasset-publisher-
newest%26p_r_p_564233524_tag%3Du%25C4%258Dite%25C4%25BE%2Ba%2Btechnol%25C3%25B3gie%26_extAssetPublis
her_INSTANCE_GGx4_delta%3D10%26_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_keywords%3D%26_extAssetPublisher_INSTANC
E_GGx4_advancedSearch%3Dfalse%26_extAssetPublisher_INSTANCE_GGx4_andOperator%3Dtrue%26_extAssetPublisher_I
NSTANCE_GGx4_cur%3D2 

FDĎNIAJFOLČBAŠDÔVERALMIREKÝDJTZHJTKJ
NFLÍKAÝZDÔRILOSŤLKJÁFOSDIŠNCSIČFHSIÁRZ
BÁYOAASCESLUÁHALZODPOVEDNOSŤADOEÁM
OABULKAÍHLOIPRISPÔSOBIVOSŤJHABKÍJUGFA
SORMÁVYOIJNHTFCDŤDFGHPÁIXCVEWDELENIE
SASIONCYÍRHQČFWGUMÁBPUAÉNLZÁUJEMODR
UHÝCHQÉWERTÁUIOPGHJKPOMOCKJNOIYÁXCP
LKSDĚKAKMÁFGZMYSELPREHUMORBHUEČDFV
BPOKSJÁDBŽDFASÁGVÉBHŽMJŽUNBVCSDFGÁH
JIČUZTRÁWSDCZ 
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• Nových priateľov si hľadám väčšinou na internete. 

 
• Viac času venujem svojim virtuálnym priateľom, ako tým s ktorými sa môžem aj osobne 

stretnúť. 

 
• Svojho najlepšieho priateľa som si našiel na internete. 

 
Ak si odpovedal na viac ako dve tvrdenia áno, skús sa porozprávať o podobách priateľstva, zážitkoch 
s priateľmi s aspoň  troma dôveryhodnými ľuďmi tvárou v tvár. Každý z nich  by mal patriť do inej 
generácie. 

Z uvedených úloh dopredu vyberieme 4-6 aktivít, ktoré si môžu deti vybrať a pracovať na nich počas 

vyučovacieho bloku. Ostatné  aplikačné úlohy môžu byť výberové zadania pre domácu prácu, počas 

upevňovania  priateľstva nasledujúcich  5-8 týždňov v dlhodobejšom projekte triedy/skupiny o 

priateľstve. 

Reflexia učenia 
 
Napíš do denníka, zošita odpoveď aspoň na dve otázky: Čo som sa o priateľstve naučil? Čo som si 
uvedomil? Čo ma zaujalo? Ako som sa dnes pri učení cítil? 
Čo som sa naučil, uvedomil si o sebe? Čo z dnešného učenia v živote využijem? 
 
Premysli si odpovede aspoň na tri otázky: 
Kedy, koho som dnes pozorne počúval? Komu som dnes dôveroval? Kto mi pomáhal? 
Ako, čím som prispel k práci v skupine, v dvojici? Ako som sa pri tom cítil? 
Aké vlastnosti, sociálne zručnosti, podporujú priateľstvo? Aké vlastnosti, sociálne zručnosti ho 
oslabujú? 
 
Integrované predmety a prierezové témy: etická výchova, slovenský jazyk, anglický jazyk, 

multikultúrna výchova, informatika, mediálna výchova, sociálna a osobnostná výchova, triednická 

hodina. 

Spracovala: Tatiana Piovarčiová 
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Pracovný list 

Príbeh o priateľstve 

 
Prečítajte si úryvok ako príklad umeleckého opisu osoby: 

 „Ako malí chlapci sme s Hasanom radi liezli na to pole pozdĺž príjazdovej cesty ku garáži otcovho 

domu a otravovali susedov odrazmi slnečných lúčov pomocou úlomku zrkadla. Sadli sme si oproti 

sebe na vysoké haluze stromu, hompáľali bosými nohami, vrecká nohavíc napchaté sušenými 

morušami a vlašskými orechmi a mierili sme susedom do okien. So zrkadlom sme sa striedali. 

Chichotali sme sa, nahlas sa smiali a pritom sme jedli moruše, ohadzovali sme sa nimi. Ešte vždy si 

viem živo predstaviť Hasana na strome, slnko sa mihoce medzi lístím na jeho takmer okrúhlej tvári, 

podobnej čínskej bábike vyrezanej z tvrdého dreva: široký, tupý nos, šikmé úzke oči podobné 

bambusovým lístkom, čo sa podľa svetla sfarbia do zlata, zelena alebo tmavomodra. Ešte dnes si 

presne pamätám jeho drobné, nízko položené uši, malú končistú bradu, akoby mu ju pridali neskôr, po 

krátkom zaváhaní. A rázštep naľavo od stredu vrchnej pery, kde sa akoby rezbárovi, výrobcovi čínskych 

bábik, pošmyklo dláto od únavy či jednoducho z nepozornosti.“ 

Prečítajte si úryvok a rozmýšľajte v skupine, ako sa v opísanej situácii prejavilo priateľstvo medzi 

chlapcami: 

„Inokedy zase, ako sme sedeli s Hasanom na strome, som ho nahovoril, aby z praku orechmi 

ostreľoval susedovho nemeckého ovčiaka, ktorý mal len jedno oko. Hasan to nikdy nechcel robiť, no 

ak som ho naozaj veľmi, veľmi prosil, pristal. Hasan mi nikdy nič neodmietol. A so svojím prakom 

vedel nebezpečne presne strieľať. Hasanov otec Ali nás niekedy prichytil a nazlostil sa tak, ako sa 

jemný človek, akým Ali bol, môže nazlostiť. Pokýval vždy ukazovákom, naznačujúc, aby sme okamžite 

zliezli zo stromu. Potom nám zobral zrkadlo a povedal, čo mu vravievala jeho mama, že i diabol 

svetielkuje zrkadlom, aby odpútal moslimov od modlitieb. „A vždy sa pri tom smeje“ dodal, hrešiac 

svojho syna. 

„Áno, otec,“ zamrmlal zakaždým Hasan a hľadel pri tom na zem. No nikdy na mňa nežaloval. Nikdy 

neprezradil, že hra so zrkadlom i triafanie orechmi bol môj nápad.“ 

 
Úryvok z knihy Hosseini Khaled: Majster šarkanov, Ikar, 2008, kapitola 2, str.8-9.  

  


