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MOJ DEŇ  

Učíme sa doma 

 

7 časov pre zdravie  a učenie v pohode 

Čo mám dnes na programe? 

Vytvorím si program  dňa -  napíšem  si zoznam  alebo vytvorím mapu mysle plánovaných 

aktivít. 

Do programu zahrniem rôznorodé činnosti  -  posilňujúce zdravie, myseľ, podporujúce efektívne 

učenie  - čas na sústredenie - učenie, čas na hranie, čas na kontakty,  čas  na zamyslenie, čas 

na fyzické aktivity, čas na uvoľnenie a odpočinok, čas na spánok: 

Čas na sústredenie –  učenie. Cielene sa zameriavame na úlohu. Mozog  je uspôsobený tak, aby 

sa sústredil na jednu vec, bez častého vyrušovania. Rastie  nielen keď spíme, ale aj keď sa 

nepretržite sústredíme. Vytváranie nových spojov  v mozgu -  učenie  -  je to, k čomu je mozog 

určený.  

Čas na hranie – mozog rastie aj keď sa hráme, „blbneme“ sme spontánni, tvoríme,  smejeme sa. 

Môžeme sa hrať samostatne aj s inými. 

Čas na kontakty  - teraz sú obmedzené možnosti osobných stretnutí. S inými ľuďmi,  priateľmi 

sa môžeme “ stretnúť“, pozorne sa počúvať aspoň telefonicky, na skype, nielen chatovať  

a posielať sms.  Snažíme sa voči ľuďom  okolo nás  prejaviť vďačnosť, starostlivosť,  

zodpovednosť, iniciatívu a ďalšie sociálne zručnosti.  

Ide aj o kontakt s prírodou. Stačí aj  pozorovať stromy, zvieratá, mraky, oblohu, mesiac... 

Čas na fyzické aktivity – aj pri fyzických  aktivitách rastie mozog. Telesný pohyb  podporuje  

zapamätávanie, učenie sa,  pomáha tiež  podporovať imunitu. Pravidelné cvičenie zlepšuje 

náladu.  Vyrobiť niečo vlastnými rukami, práca v záhrade patria tiež medzi fyzické aktivity. 

Čas na zamyslenie – čas keď potichu premýšľame, uvedomujeme si svoje myšlienky, pocity, 

uvedomujeme si svoj dych, sústreďujeme pozornosť na svoje vnútro, prežívame prítomnosť, 

predstavujeme si rôzne obrazy,  spomienky, premýšľame o tom čo nám priniesli... Tento čas 

stimuluje  rast mozgových dendritov, preukázateľne zlepšuje empatiu,  pomáha regulovať 

emócie aj  podporuje náš imunitný systém.  

Čas na uvoľnenie a odpočinok – nemusieť robiť nič, dať si pauzu, vypnúť,  nemať žiadne plány,  

ani konkrétny cieľ, nesnažiť sa nič dosiahnuť. Aj takýto čas dobíja náš mozog. 
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  Čas na spánok – pre optimálne fungovanie mozgu,  pre upevnenie vedomostí, pre optimálne  

trávenie, pre  zotavenie sa z denných zážitkov väčšina teanegerov potrebuje denne spať 8,5 až 

9,15 hodiny.  

Podobne ako existujú odporúčania pre zdravú stravu, aby sme upevnili naše zdravie, existujú 
odporúčania pre aktivity, ktoré podporujú fungovanie nášho mozgu, naše psychické zdravie, 
efektívne učenie. 

 Vyváženým programom dňa sa staráme o svoje fyzické,  psychické zdravie,   podporujeme 
svoju imunitu.  

Námety na aktivity 

• Prvých pár dní pozorujem,  ktoré z časov sa  vyskytujú v mojom dni, ktoré  časy chýbajú. 

Môžem si nakresliť kruhový diagram a vyznačiť akú časť dňa som venoval/a  jednotlivým 

časom (údaje uviesť v percentách alebo  vyjadriť zlomkom). 

• Nakreslím piktogramy alebo obrázky vystihujúce 7 časov pre zdravie a učenie v pohode.  

• Pre  2-3 vybrané činnosti  môžem odhadnúť  koľko času im venujem počas týždňa. 

Denne si jednotlivé časy zaznamenávam. Na záver týždňa ich spočítam  a porovnám 

s odhadom.  

• Namiesto písania, kreslenia programu dňa môžem vyskúšať  symbolickú podobu 

programu. Premyslím si  asociácie k plánovaným časom (napr. lupa – učenie, švihadlo - 

fyzická aktivita, obrázok krajiny – čas na zamyslenie, list z palmy – odpočinok....) Nájdem 

okolo seba predmety, ktoré jednotlivé časy symbolizujú a  poukladám ich na list papiera.  

Aktivity  na výber  (vyberiem si  aspoň 2 z uvedených aktivít) 

1. Vypracujem zadanie do školy s plnou sústredenosťou na jednu vec, bez akéhokoľvek 

rozptyľovania. Medzi viacerými zadaniami zaradím prestávku. 

2. Premyslím si ako sa najradšej hrám. Ktoré z týchto hier je bezpečné hrať  v čase 

epidémie, keď  sa učíme z domu. Porozprávam o tom niekomu z rodiny, blízkemu 

človeku. 

3. Zistím kto v rodine má rad ktoré hry. Navrhnem/vytvorím hry ktoré by sme sa mohli hrať 

spolu teraz, keď pohyb vonku je obmedzený.  

4. Porozmýšľam o tom,  za čo môžem byť vďačný/á ľuďom okolo seba. Napíšem alebo 

poviem im na čo som prišiel/a. 

5. Vymenujem aspoň 3 spôsoby ako môže byť  človek v kontakte s inými ľuďmi, keď je 

doma v karanténe. Porozmýšľam, ktoré z nich  sú pre mňa  vhodné. 
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  6. Spomeniem si na nejaké príjemné miesto, ktoré poznám  a predstavím si ho vo svojej 

mysli alebo  

sústredím svoj pohľad  do stredu miestnosti a potom na stenu oproti mne a následne na 

svoju  vystretú ruku (zopakujem niekoľkokrát). 

7. Navrhnem aspoň 3  pohybové aktivity, ktoré je možné robiť v byte. Nájdem na internete 

videá s cvičením, ktoré by som mohol/a cvičiť doma, prediskutujem výber s niekým 

z rodiny,  s priateľom. 

8. Zistím aké sú obľúbené spôsoby odpočinku aspoň dvoch iných ľudí v mojom okolí. 

Navrhnem ako  umožniť každému odpočinok jeho obľúbeným spôsobom aj v domácej 

izolácii.  

9. Aspoň 3 dni si zaznamenávam počet hodín  spánku.  Vypočítam denný priemer 

a výsledok  porovnám  s odporúčanou hodntov. 

Reflexia dňa  

Zapisovanie do denníka je vhodný spôsob ako si zrekapitulovať, reflektovať čo sa cez deň udialo.  

Z nasledujúcich otázok si vyberiem aspoň 1 a odpoveď  si zapíšem do denníka.  

Výber otázok  denne obmieňam. 

1. Kedy som bol/a  dnes sústredený/á? Čo mi  pomáhalo sa sústrediť?  

2. Koho som dnes pozorne počúval/a? Kto pozorne počúval/a mňa? 

3. Aké hry som sa dnes hral/a? Čo ma na nich bavilo? 

4. V akej situácii som  prejavil/a zodpovednosť? 

5. Ako som  prejavil/a zodpovednosť pri  príprave jedla, domácich prácach? 

6. Kto, v akej situácii  prejavil/a zodpovednosť voči mne? 

7. Ako som  prejavil/a iniciatívu pri  príprave jedla, domácich prácach? 

8. V akej  inej situácii som dnes prejavil/a iniciatívu? 

9. Kde,  koho som videl/a prejaviť iniciatívu? 

10. O koho, o čo som sa dnes staral/a? 

11. Komu som dnes pomohol/a? 

12. O čom som sníval/a? 



   
   

Asociácia S. Kovalikovej - Vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku  Vysoko efektívne učenie 

4 

 

Škola pre 21. storočie
  13.  Aké fyzické cvičenie  som dnes robil/a? 

14.  Čo som dnes vyrobil/a? 

15. Čo som sa dnes naučil/a? Čo som si uvedomil/a?  

Reflexia týždňa  

Na konci týždňa  si  premyslím odpovede na niektoré  z nasledujúce otázok a diskutujem o nich 

s rodičom, učiteľom, priateľom. 

• Ktorým činnostiam  posilňujúcim zdravie a myseľ som venoval/a najviac času? 

• Ktoré  z činností posilňujúcich zdravie a myseľ som robil/a menej alebo chýbali v mojom 

programe? 

• Čo sa mi darilo tento týždeň?   

• Čo som sa naučil/a,  uvedomil/a si o sebe? 

Premýšľanie nad budúcim týždňom - Čo chcem urobiť budúci  týždeň?  

Z nasledujúcich otázok si vyberiem aspoň 1. 

1. Na čo sa chcem sústrediť? Čo, kto  mi v tom môže pomôcť?  

2. Čo sa chcem budúci týždeň naučiť? Akú podporu k tomu potrebujem? 

3. Aké hry  sa chcem hrať? Čo k tomu potrebujem? 

4. Koho  chcem kontaktovať? 

5. Komu chcem pomôcť? Akým spôsobom? 

6. V akej oblasti prejavím doma zodpovednosť? 

7. V akej oblasti prejavím doma iniciatívu? 

8. Aké cvičenia plánujem cvičiť? 

9.  Čo chcem vyrobiť? Čo k tomu potrebujem? 

10. Ako plánujem odpočívať? 

11. Ako chcem upraviť svoj spánkový režim? 

Zdroje 

Daniel J. Siegel: Rozbouřený mozek, dospívání, teenageři a jejich výchova, Vydavateľstvo Triton, 2016  

https://www.martinus.sk/authors/daniel-j-siegel
https://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/triton
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  https://www.drdansiegel.com/resources/wheel_of_awareness/?campname=dds-

links&camplink=HPBox1desc 

https://www.drdansiegel.com/resources/healthy_mind_platter/ 

Interné materiály Asociácie S. Kovalikovej – vzdelávanie pre 21. storočie na Slovensku 

PEARSON, S. 2014, Nástroje pre občianstvo a život, Pravidlá spolužitia a životné zručnosti, Asociácia S. 

Kovalikovej – Vzdelávanie pre 21.storočie na Slovensku, Bratislava, 2014 

Metodické poznámky 

Materiál  je zameraný na uvedomenie si potreby vyváženosti dňa, týždňa... ako predpokladu fyzického 

a psychického zdravia, posilnenia imunity. Cieľom je aj rozvoj sociálnych zručností, hlavne  -  zodpovednosť  (aj k 

sebe) iniciatíva, starostlivosť, ktoré  tak potrebujeme v súčasnej mimoriadnej situácii. 

Dôležitou súčasťou práce je reflexia,  podpora sebareflexie a posilňovanie sebariadenia. Odporúčané trvanie 

sústredenej pozornosti na túto tému jehttps://www.skola21.sk/kniznica/kurikulum/ucimesadoma niekoľko 

týždňov (aspoň 2 týždne).  

Úlohy, aktivity možno  deťom posielať po častiach podľa konkrétnych okolností učenia sa  doma.  Aktivity vyberať,  

upravovať podľa potrieb detí,  podľa konkrétnej situácie.  Pri vyššej schopnosti sebariadenia detí je možno vyskúšať 

poslať  zadanie naraz a reflektovať priebežne   schopnosti sebareflexie, sebariadenia.  

Odporúčame sústrediť sa pri poskytovaní spätnej väzby aj  na posilňovanie  sociálnych zručností. napr. využiť 

cielenú  reč,  opisné ocenenie.  Napríklad: (Vlado, oceňujem tvoju zodpovednosť - všetky zadania som od teba 

dostala v dohodnutom čase. Denný graf pre sedem časov si vyrobil každý deň v týždni, to bola iniciatíva.) 

Dôležité pojmy 

Zodpovednosť - Schopnosť zodpovedať za svoje správanie, záväzky, spoľahlivosť, dôveryhodnosť. Schopnosť 

reagovať, keď je to vhodné. Byť zodpovedný si vyžaduje  sústredenie, úsilie a veľa práce. 

http://www.skola21.sk/public/media/5886/Zodpovednost_www.pdf 

Konať zodpovedne je naším rozhodnutím. „Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Spravím, čo som sľúbil. Môžeš so mnou 

počítať.“ Iní sa môžu spoľahnúť na nás a my sa môžeme spoľahnúť na iných. Nie vždy sa nám darí byť 

zodpovedným  človekom vo všetkých oblastiach nášho života. Vždy však môžeme rozobrať, reflektovať  čo sa stalo, 

zistiť čo mohlo, malo byť inak a rozhodnúť sa konať zodpovedne. 

Iniciatíva - urobiť niečo sám z vlastnej vôle, pretože je to treba. Vedieť urobiť prvý krok. „Dokážem začať. Urobím 

to teraz“. Niečo prerábať tak dlho, kým to nevyhovie našim vnútorným meradlám, hodnotám. Iniciatívu zažíha 

vnútorný hlas, ktorý nás ženie, aby sme niečomu venovali pozornosť, aby sme konali. Môže to byť jednoduchý čin 

ako zdvihnutie papiera pohodeného na zemi, alebo odhalenie a zverejnenie podvodu či nezákonného činu. Úzko 

súvisí s čestnosťou, ktorá je tiež inšpirovaná našimi vnútornými pohnútkami. 

http://www.skola21.sk/public/media/5886/Iniciativa_www.pdf 

 

 

Spracovala: Tatiana Piovarčiová 

Konzultovala: Daniela Halašová 
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