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Škola pre 21. storočie
  

 

 Ako dnes vyzerá zodpovednosť? 

 

Prezidentka,   predstavitelia vlády, učitelia, rodičia, ... dospelí dnes viac ako 

inokedy hovoria o zodpovednosti, disciplíne, spolupatričnosti, spolupráci, 

empatii... 

Vlády  krajín po celom svete prijímajú výnimočné opatrenia. Je to v súvislosti so šíriacim sa 
novým koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19.  Cieľom  opatrení je 
spomaliť šírenie nákazy tak, aby nemocnice zvládali liečiť chorých.  

COVID-19  je choroba, ktorá u nás ešte nebola.  Málo o nej vieme.  U niektorých ľudí prebehne 
ľahko ako nachladnutie, pre iných môže byť veľmi nebezpečná. Nie je  vždy  na prvý pohľad 
viditeľné kto môže vírus prenášať. Na Slovenku v súčasnosti platia mnohé obmedzenia.  
https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19   
https://koronavirus.tyzden.sk/politika/63363/opatrenia 

 

Na Slovensku je mimoriadna situácia –  vláda vyhlásila núdzový stav 

v zdravotníctve - zaviedla viacero preventívnych opatrení. 

Mnoho ľudí musí zostať v karanténe, izolácii. 

Školy sú zatvorené, učíme sa doma. 

Nevieme ako dlho bude táto situácia trvať. 

Potrebujeme získavať  dôveryhodné informácie,  aby sme súčasnú situáciu zvládli čo najlepšie.  

Aj keď sa nám mnohé obmedzenia, o ktorých  vláda rozhodla nepáčia, treba sa správať tak,  aby 

sme ochránili naše zdravie aj zdravie iných ľudí. Vytvárame si zmysluplný, vyvážený  denný 

program, staráme sa o svoje fyzické aj psychické zdravie. Je dôležitá prevencia, zodpovedné 

správanie.  

 

 

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
https://koronavirus.tyzden.sk/politika/63363/opatrenia
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 Každý  človek môže prispieť  k zvládnutiu mimoriadnej situácie.  

Ako sa dnes prejavuje zodpovednosť ? 

 

Predkladáme  niekoľko aktivít, ktoré  pomáhajú rozvíjať  sociálne zručnosti –  hlavne 

zodpovednosť, iniciatívu, starostlivosť, schopnosti budovať vzťahy s ľuďmi s ktorými žijeme,  

učíme sa, spolupracujeme, schopnosti vytvárať súdržné spoločenstvo aj v mimoriadnej situácii. 

Aktivity 

A. Porozprávaj sa aspoň s jedným členom vašej rodiny, priateľom, blízkym človekom ako sa 

v tejto mimoriadnej situácii epidémie  prejavuje zodpovednosť človeka v jeho správaní, 

konaní. Uvažuj ako sa prejavuje  zodpovednosť napríklad  doma, na ulici,  v obchode, 

v iných situáciách. Diskutujte o tom ako sa človek môže cítiť, keď sa k nemu niekto 

správa zodpovedne. 

B. Napíš, vymenuj aspoň 3 prejavy zodpovednosti v  uvedených situáciách (doma, na ulici 
v obchode, v iných situáciách). Premysli si ako sa človek môže cítiť, keď sa k nemu niekto 
správa zodpovedne. 
 

C. Opíš alebo nakresli aspoň 5 situácií, kde  sa dnes prejavuje zodpovednosť človeka voči 
     sebe. Vyznač, ktoré z nich sa ti darí uplatniť v súčasnej situácii. 
 

Aktivity na výber 

Z  nasledujúcich úloh  si vyber aspoň jednu. Jej vypracovanie potom predveď niekomu 

z rodiny alebo priateľovi. 

1. Napíš príbeh  alebo urob rozhovor s blízkym človekom o prejavoch zodpovednosti 

v súčasnej  situácii na Slovensku (aspoň 12 viet/ aspoň 7 otázok). 

2. Natoč krátke video, animáciu,  aspoň o 3 prejavoch zodpovednosti v súčasnej situácii 

(trvanie videa max 3 min.). 

3. Nakresli piktogramy alebo  komix alebo  vytvor koláž z obrázkov o prejavoch 

zodpovednosti v súčasnej situácii (aspoň 6 obrázkov). 

4. Vytvor pieseň alebo rap o prejavoch  zodpovednosti v súčasnej situácii (aspoň 3 slohy). 

5. Zapisuj si aspoň 3-5 dní do denníka prejavy zodpovednosti v súčasnej situácii, ktoré 

môžeš pozorovať:   

- V správach televízie, rádia, na internete.  
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  - Vo vašej domácnosti. 

6. Vyber si aspoň 2 povolania, ktoré dnes s veľkým nasadení čelia zvládnutiu súčasnej 

situácie. Pomenuj alebo nakresli niektoré prejavy zodpovednosti v týchto povolaniach. 

7. Zisti aké  dôležité opatrenia  sú v súčasnosti v platnosti. Ktoré z nich sa týkajú teba, vašej 

rodiny?  Pri ktorých opatreniach môžeš ty niekoho podporiť. O svojich zisteniach 

diskutuj s  blízkym človekom.   

Na záver dňa si spomeň kedy, v akej situácii si sa dnes správal, konal 

zodpovedne. 

Vyjadri ocenenie niekomu v tvojom okolí, kto sa voči tebe správal 

zodpovedne. 

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. 

Príloha 

Ako sa prejavuje zodpovednosť? 

Roztrieď  prejavy zodpovednosti. Vypíš ich do skupín (doma, na ulici, v obchode, 

voči sebe...) alebo podčiarkni súvisiace  rovnakou farbou. (V jednotlivých 

skupinách označ z vybraných prejavov zodpovednosti  kľúčové.) 

Zoznam prejavov 

o Poznám opatrenia,  obmedzenia, ktoré  musíme dodržiavať. 

o Viem, kde ich môžem nájsť, zistiť ich aktualizácie, zmeny a doplnky. 

o Zisťujem informácie o situácii z rôznych zdrojov. Porovnám ich a kriticky posúdim, čo 

je pre mňa vhodné. Diskutujem o svojich záveroch s blízkym človekom. 

o Plánujem dopredu opatrenia, ktoré je potrebné urobiť  pre moje bezpečie, bezpečie 

mojich blízkych ľudí. 

o Všetky činnosti, ktoré teraz plánujem urobiť, zvážim z hľadiska ich možného rizika   

šírenia nákazy a vzniku úrazu. Rizikové činnosti, aktivity odložím na pokojnejšie časy. 

http://www.skola21.sk/public/media/5886/Zodpovednost_www.pdf
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o Keď som prišiel/a zo zahraničia, miesta kde sa vyskytovali  infikovaní, chorí ľudia, 

zostanem DOMA aspoň 14 dni. Zabezpečíme si, dohodneme sa s niekým o donáške 

potravín domov. 

o Nákupy potravín,  vecí pre prevádzku domácnosti zjednodušujeme. Zabezpečíme si 

zásobu trvanlivých potravín, ktoré zvyčajne konzumujeme na zopár týždňov. 

Nakupovať chodí len jeden člen rodiny.  

o Von chodím vo dvojici, trojici,  s ľuďmi s ktorými žijem v spoločnej domácnosti. 

o  Udržujem  si bezpečný odstup od ľudí, (zvlášť ktorých nepoznám alebo v uplynulých 

dňoch prekonali nejakú chorobu) nepodávam si ruky, ani sa inak nedotýkame.  

o Nosím rúško na tvári, alebo iné prekrytie tváre pri pobyte vonku (v MHD, na 

zastávke, na ulici, na prechádzke...). 

o Pri spozorovaní príznakov nachladnutia zostanem doma,  požiadam rodičov 

o kontaktovanie lekára telefonicky alebo infolinku 0800 221 234. Nenavštevujem  

v tejto fáze lekára osobne. 

o Záchranku voláme len v opodstatnených prípadoch. 

o So svojimi starými rodičmi, chorými ľuďmi, som radšej v online kontakte, alebo ak  

žijeme v spoločnej domácnosti a je to možné, zachovávame bezpečnú vzdialenosť, 

napr. sedíme od seba na vzdialenosť  dĺžky stola. 

o Ak kýcham alebo kašlem nosím rúšku aj doma, alebo kašlem do ohnutého lakťa 

a často si umývam ruky mydlom.  Zachovávam dostatočnú vzdialenosť (cca 2 m) od 

starších, chorých ľudí. 

o Ak bývame  so starými rodičmi alebo ak je niekto doma chorý, obmedzíme kontakt s 

ďalšou rodinou. Organizovanie stretnutí,  osláv odložíme na vhodnejší čas. 

o Pri nakupovaní  vstupujú ľudia do obchodu s rúškom a pri nákupe  používajú 

rukavice. Dotýkajú sa len tých potravín, ktoré si berú do košíka.  

o Pri príchode domov si dôkladne umývam ruky mydlom, aspoň 40 - 60 sekúnd. 

o Pri príchode domov si vymením šaty za domáce oblečenie. 

o Pri príchode domov donesené predmety odkladám na určené miesto pred ďalšou 

dezinfekciou. 

o Pravidelne dezinfikujem, predmety, ktorých sa často dotýkam, alebo sa ich dotýkajú 

viacerí ľudia. 
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o  Rukami sa  počas celého dňa nedotýkam  žiadnych častí tváre. 

o  Ruky si umývam mydlom pred každým jedlom. 

o  Uvedomujem si, že aj  človek bez príznakov choroby môže byť nositeľom vírusu 

a tomu prispôsobím svoje správanie. 

o ..... 

Dôležité pojmy 

Núdzový stav  v zdravotníctve znamená, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, musia odložiť 

naplánované operácie, ktoré nie sú nevyhnutné. Nemocnice, zdravotnícke zariadenia musia byť 

pripravené liečiť veľké množstvo ľudí, ktorí môžu naraz ochorieť. Núdzový stav je vyhlásený aj pre 

záchranárov,  v domovoch  dôchodcov a domovoch sociálnej starostlivosti. https://www.minv.sk/?Krizove_stavy 

Karanténa je povinná izolácia (oddelenie) ľudí alebo zvierat s cieľom pozorovania, či sa u nich prejavia 
príznaky nejakej choroby. Je používaná na ľuďoch alebo nákladoch, ktoré prichádzajú z regiónov 
ohrozených epidémiou. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Karant%C3%A9na) 

Prevencia - predchádzanie niečomu nežiaducemu, ochrana predchádzaním niečomu nežiaducemu, 
opatrenie na ochranu predchádzaním niečomu nežiaducemu. Reagovanie v predstihu pred dopadom 
nepríjemných, nežiadúcich dôsledkov. Prevencia  v medicíne je predchádzanie chorobám alebo (v trochu 
širšom zmysle) preventívna starostlivosť, čiže súbor opatrení (a činností) na predchádzanie chorôb, 
chýb, zranení a ich následkov a udržovanie optimálneho stavu zdravia, jeho posilňovania a rozvoja. 
Rozlišujeme niekoľko typov prevencie: primárna prevencia, sekundárna prevencia, terciárna prevencia. 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prevencia 

Metodické poznámky 

Cieľom materiálu je v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku podporiť vedomú prácu na rozvoji životných 
zručností.   
Materiál poskytuje námety na vyjasnenie pojmu zodpovednosť v čase epidémie COVID-19.  
Text  je  členený na časti – kľúčové učivo (úvod  a dôležité pojmy), aplikačné úlohy – aktivity povinné aj výberové, 
príloha  - prejavy zodpovednosti, metodické poznámky.   
 
Materiál je potrebné adaptovať podľa  potrieb vašich deti, vašich okolností, ...úlohy, aktivity zadávať s ohľadom na 
tieto súvislosti. 
Prejavy zodpovednosti bude  potrebné upraviť/tvoriť podľa  momentálnej situácie v konkrétnom regióne, v obci, v 
rodine... 
Zameranie na rozvoj zodpovednosti by malo trvať aspoň zopár týždňov. Možno využiť  aj  ďalšie námety uvedené 
na https://www.skola21.sk/kniznica/klima/zivotne-zrucnosti 
 
Dôležitou súčasťou  upevňovania zodpovednosti je reflexia, vedenie detí k sebareflexii, oceňovanie prejavov 
zodpovednosti opisným jazykom,  ich pomenovanie  cielenou rečou.... (Napr. Dostala som všetky vypracované 
zadania včas, tak ako sme sa dohodli, ďakujem za zodpovednosť. ) 
 
Na upevňovanie zodpovednosti možno využiť ďalšie  materiály na 

https://www.skola21.sk/kniznica/kurikulum/ucimesadoma (napríklad  Môj deň,  Môj týždeň...) 

https://www.minv.sk/?Krizove_stavy
https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Karant%C3%A9na
https://sk.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prevencia
https://www.skola21.sk/kniznica/klima/zivotne-zrucnosti
https://www.skola21.sk/kniznica/kurikulum/ucimesadoma
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  Príklady otázok na reflexiu: Ako sa cítiš keď sa niekto k tebe správa zodpovedne? Ku komu si sa ty správal 

zodpovedne? V akej situácii? Ako prispievaš vo vašej rodine  k  príprave jedla, upratovaniu, ďalším  prácam  

v domácnosti v čase učenia sa na diaľku?  Ako sa tu prejavuje tvoja zodpovednosť? Koho v tvojom okolí  chceš 

oceniť za zodpovednosť?  Čo si sa o zodpovednosti naučil,  uvedomil si tento týždeň ? Čo chceš urobiť budúci 

týždeň zodpovedne? ... 

Zdroje 

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

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19   

https://koronavirus.tyzden.sk/politika/63363/opatrenia 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Karant%C3%A9na 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Prevencia 

https://www.universitas.cz/osobnosti/4838-jak-zvladat-izolaci-nelzete-detem-vsechno-vyciti-a-

nepopirejte-vlastni-

krizi?fbclid=IwAR0uuF6vhDr0UYblfB3yWlm4UzfKDenlMvpEZx3a5LFbDBMsO58M4a2G6LI 
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