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Úvod 
 

V rámci projektu Flow: Sloboda učiť sa počas cestovania – Učiť sa pri spoznávaní sveta (2020-2-HU01-

KA205-079001), ktorý je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+, bol vypracovaný 

nasledujúci vzdelávací program. Projekt skúma, ako sa môžu mladí ľudia o sebe dozvedieť viac, a 

zároveň sa pripraviť na maturitnú skúšku a zlepšiť svoje zručnosti počas cestovania po svete. Namiesto 

(alebo popri) štúdiu povinných predmetov v škole (nezabúdame na maturitu a berieme ju naozaj vážne) 

sa dostanú do reálnych životných situácií, v ktorých čelia vlastným výzvam, ktoré ich motivujú vzdelávať 

sa. 

 

K témam, ktoré súvisia s cestovaním, sme vypracovali učebné osnovy, príručku s relevantnými cvičeniami, 

webovú stránku, ktorá slúži ako platforma pre tieto aktivity a nasledujúci vzdelávací program pre 

pedagógov a účastníkov.  

 

Cieľom osnov vzdelávacieho programu je rozvíjať kompetencie, ako je odolnosť, autenticita, prijatie, 

schopnosť riešiť problémy, otvorená a nenásilná komunikácia. Veríme, že mladí ľudia začnú vnímať 

problémy ako výzvy, ťažkosti ako príležitosti a konflikty ako možnosti na získanie porozumenia o sebe 

a iných. Vzdelávací program prispieva k zmene postoja pedagógov, ktorý sú viac sprostredkovateľmi 

vzdelania a mladí ľudia sa menia z poslušného vykonávateľa vzdelávacích úloh na ich zodpovedného 

vlastníka. Vytvorili sme vzdelávací program a prostredníctvom neho zdieľame naše víziu života, v ktorom 

sa cestovanie stáva vzdelávacím prostriedkom. 

 

Tento vzdelávací program je určený pre učiteľov a pracovníkov s mládežou. Jednotlivé moduly by 

sa mali vykonávať počas 5 dní v prípade intenzívneho kurzu (pozri tabuľku na strane 6), ale existuje 

tiež možnosť predĺženého kurzu – ten môže trvať 4 až 5 samostatných dní, resp. 8 až 10 poldní. 

 

Príručka obsahuje kapitoly s modulmi, aby ste si jednoducho mohli vyhľadať zhrnutia jednotlivých 

modulov, aktivít, zdrojov a príloh. Počas kurzu každú aktivitu prepojíme, aby sme demonštrovali jej 

hlavné zameranie – teoretickú a praktickú časť, diskusiu a aktívne vzdelávanie. Pozrite si nižšie uvedenú 

legendu: 

 

 
Teoretická časť 

 
Praktická časť 

 
Diskusia 

 
Aktívne vzdelávanie 

 

 

 



 

 

  



Ciele vzdelávacieho programu 
Vzdelávací program slúži na rozvíjanie zručností v rôznych oblastiach:  

1. Vzdelávací program pomôže učiteľom stať sa sprostredkovateľmi a podporí ich zručnosti v 

tejto oblasti.  

2. Vzdelávací program je založený najmä na aktivitách z Príručky, ktoré sú prispôsobené na 

osobné použitie. Pracujeme taktiež na tvorbe profesionálnych cvičení počas cestovania.  

3. K dispozícii budú cvičenia pre zlepšenie skupinovej dynamiky a naučíte sa tiež vytvoriť 

kreatívne prostredie. 

4. Zameriame sa aj na kreativitu a netradičné premýšľanie.  

 

 

Štruktúra vzdelávacieho programu: 
Nižšie vám predstavíme štruktúru modulu 5-dňového osobného vzdelávacieho programu (spolu 30 

hodín).  

Materiál sme rozložili do 8 modulov. V pláne nájdete moduly, ktoré sú relevantné hlavne pre mladých 

pedagógov a môžete ich vynechať v prípade kratšieho vzdelávacieho programu alebo pri skúsených 

sprostredkovateľoch – podľa potrieb účastníkov.  

Jednotlivé moduly môžeme špecifikovať a vybudovať tak modulárnu štruktúru: praktická časť sa zaobíde 

aj bez prvej/úvodnej časti, takže budúci účastníci sa môžu rozhodnúť len pre využitie výsledkov projektu. 

 

 

Výsledky vzdelávania 
Každý modul sme prepojili s jedným z 3 hlavných výsledkov vzdelávania.  

 

Vypracovaním týchto materiálov sme vytvorili kompaktný balík pre pedagógov pracujúcich s mladými 

ľuďmi, ktorý zapadá do viacerých rôznych kontextov – či už sú to skautské organizácie, mládežnícke 

kluby, voľnočasové aktivity alebo samotné vzdelávanie. Podporujú pedagógov tým, že predstavia 

myšlienku mobility a zabezpečia ich prepojenie s rozvojom mäkkých zručností. Preto je naším cieľom 

dosiahnuť: 

1. zvýšenie povedomia pedagógov mládeže o ich úlohe v osobnom rozvoji študentov, 

2. posun v prístupe pedagógov mládeže od smerníc a didaktického prístupu k sprostredkovateľskému 

typu vedenia, 

3. zvýšiť otvorenosť účastníkov voči novým skúsenostiam prostredníctvom mobility. 
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Osobný plán sprostredkovania  
Navrhnutý pre úplné, osobné, 5-dňové sprostredkovanie 

 1. deň 2. deň 3. deň 4. deň 5. deň 

 
9:30 – 
11:00 
 

 
Modul 3 
Úvod do dňa. Prednáška 
o kreativite. 

Modul 5 
Predstavenie 
vzdelávacieho plánu 

Modul 6 
Príručka cvičení 

(Aktivity po ceste) 

Modul 8 
Zhrnutie, výsledky, 
osobné ponaučenie 
 

11:00 – 
11:30 

 Prestávka Prestávka Prestávka Prestávka 

11:30 – 
13:00 
 

Modul 1 
Predstavenie sa 
Predstavenie projektu 

Modul 3 
Viacnásobná inteligencia 

Modul 6 
Príručka cvičení 
(Aktivity pred cestou) 

Modul 7 
Predstavenie webovej 
stránky a platformy h5p 

Modul 8 
Vyhodnotenie kurzu 

 

13:00 – 
14:30 

Obedná prestávka Obedná prestávka Obedná prestávka Obedná prestávka Obedná prestávka 

14:30-16:00 
 

Modul 2 
Osobné skúsenosti s 
cestovaním 

Modul 4 
Budovanie skupiny. 
Vytváranie kreatívneho 
prostredia. Modul 6 

Organizovaný program v 
meste: Príručka cvičení  
(Aktivity počas cesty)  
 

Modul 7 
Tvorba vlastných cvičení 
 

 
16:00 – 
16:15 

Prestávka Prestávka Prestávka 

16:15 – 
17:00 
 

Modul 2 
Obavy, neistoty a 
riešenia, vyhodnotenie 
dňa 

Modul 4 
Sprostredkovanie 
Hra dôvery 
 

Pokračovanie v cvičeniach 
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Modul 1:  

Úvod a naladenie 

sa 
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Modul 1: Úvod a naladenie sa 
 

Výsledky vzdelávania 
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Poznať miesto konania a štruktúru vzdelávacieho programu. 

2. Stotožniť sa s tvorivou prácou pomocou spoznávania iných. 

3. Pochopiť, ako môže byť cestovanie stredobodom pedagogickej práce a prečo by ním malo byť. 

4. Preukázať, že porozumeli projektu FLOW. 

 

Zhrnutie sedenia 
Toto sedenie je navrhnuté tak, aby sa účastníci navzájom spoznali a kreatívne sa pripravili na 

spoluprácu. 

Toto sedenie účastníkom predstaví projekt FLOW a vzdelávací program, pripraví pôdu pre využitie 

cvičení založených na cestovaní, pričom ukazuje dôležitosť osobného a individualizovaného učenia. 

  

Poznámky školiteľa 
Ide o úvodný modul s osobitným dôrazom na vytvorenie pozitívnej atmosféry celého kurzu. 
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Plán sedenia – Modul 1: Úvod a prispôsobenie 
Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Aktivita 1 
 
Cieľ 
vzdelávania 1 

15 minút 

 

Privítanie, úvod  

Cieľ: privítať účastníkov, spoznať miesto konania, rozcvička 

Celá skupina Stoličky  

Aktivita 2 
 
Cieľ 
vzdelávania 2 

30 minút Predstavenie a naladenie sa 
Cieľ: spoznať sa, začať spolupracovať 

 
 

Celá skupina  

Aktivita 3 
 
Cieľ 
vzdelávania 2 

20 minút Naladenie sa 

Cieľ: naladiť sa na tému cestovania, vymenovať očakávania od vzdelávacieho 
programu 

 

Individuálna, párová a 

celoskupinová práca  

Flipchart, fixky, lepiace 

bločky 

Aktivita 4 
 
 Cieľ 
vzdelávania 3 – 
4 

20 minút Predstavenie projektu 

Cieľ: podrobne predstaviť projekt FLOW a vzdelávací program 
 

Celá skupina PPT, notebook, 
projektor 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie 
      

Celá skupina  
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Aktivita 1: Privítanie, úvod 
 

Výsledky vzdelávania: 
1. Poznať miesto konania a štruktúru vzdelávacieho programu. 

 

Čas:   15 minút 

Spôsob:  Celá skupina 

Zdroje: 

 

Aktivity 
Úvod 

Cieľom tohto úvodného sedenia je privítať účastníkov vo vzdelávacom programe a predstaviť im jeho 

priebeh. Pripravte si príjemné prostredie, stoličky usporiadajte do polkruhu alebo kruhu. Vyzdobte 

miestnosť vhodnými fotografiami, obrázkami a zdrojmi tak, aby vyzerala hravo. Po príchode študentov 

sa s nimi porozprávajte a ponúknite im občerstvenie. 

 

Privítajte účastníkov a predstavte sa. Skôr ako sa pustíte do akýchkoľvek detailov o kurze, pozvite 

všetkých, aby sa zúčastnili na aktivitách, ktoré ich majú správne naladiť. Požiadajte skupinu, aby sa 

začala prechádzať po miestnosti a venovala pozornosť fyzickému priestoru, v ktorom strávi niekoľko 

nasledujúcich dní. Najprv svoju pozornosť sústredia na svoje telá a duše, potom na iných ľudí v miestnosti, 

neskôr popri prechádzaní sa po miestnosti nadväzujú jednoduchý očný kontakt, potom sa navzájom 

pozdravia mávnutím či potrasením ruky, potľapkaním po pleci alebo objatím atď. 

 

Zhromaždite skupinu do kruhu v sede. Načrtnite štruktúru kurzu, ktorého sa zúčastňujú, časový plán, 

prestávky na občerstvenie a zaoberajte sa počiatočnými otázkami (niektoré z nich sa môžu vyskytnúť pri 

rozhovore s účastníkmi po ich príchode).  
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Aktivita 2: Predstavenie sa 
 

 

Výsledky vzdelávania: 
2. Naladiť sa na tvorivú prácu pomocou spoznávania iných. 

 

Čas:   30 minút 

Spôsob:  Aktivita pre celú skupinu 

Zdroje: 

 

Aktivity 
 

„Hra mien“ 

Účastníci majú povedať svoje krstné meno spolu s prívlastkom, ktorý je pre nich charakteristický. 

Napríklad vtipný Viktor, múdra Monika. 

 

 

„Priestorová geometria“: položte účastníkom sériu otázok a povedzte im, aby stáli v rôznych rohoch 

miestnosti podľa ich odpovedí. Môžete sa opýtať napríklad: 

● Aký spôsob dopravy ste najviac využili, aby ste sa sem dostali? Odpovede: 

lietadlo/vlak/auto/verejná doprava/pešo 

● Aké máte domáce zvieratá? Odpovede: pes(-y)/mačka(-y)/atď. 

● Koľko máte detí? Odpovede: Nemám deti/1 dieťa/2 deti/3 alebo viac detí 
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Aktivita 3: Naladenie sa jeden na druhého 
 

Výsledky vzdelávania: 
2. Nalaďte sa a začnite kreatívnu prácu tak, že spoznáte druhých prostredníctvom ich očakávaní. 

 

Čas:   20 minút 

Spôsob:  Aktivita pre celú skupinu 

Zdroje:  Flipchart, fixky, lepiace bločky 

 

Aktivity 
 

Spoločné premýšľanie o očakávaniach programu. 

 

Požiadajte účastníkov, aby uviedli svoje potreby a očakávania, vďaka ktorým by bol podľa nich 

vzdelávací program úspešný. Najskôr ich nechajte premýšľať a vytvoriť si individuálny zoznam, 

potom si nájdu partnera a vytvoria si spoločný zoznam. Následne napíšte jednotlivé zoznamy párov na 

flipchart, aby boli spoločné body skupiny viditeľné. Nechajte si tento zoznam v miestnosti po zvyšok 

vzdelávacieho programu a vráťte sa k nemu posledný deň.  

 

▪ Na čom môžeme stavať? 

▪ Hľadanie potrieb a očakávaní.  

▪ Individuálne predstavy o projekte. 
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Aktivita 4: Predstavenie projektu FLOW 
 

Výsledky vzdelávania: 
3. Pochopiť, ako môže byť cestovanie stredobodom pedagogickej práce a prečo by ním malo byť. 

4. Preukázať pochopenie projektu FLOW. 

 

Čas:   25 minút 

Spôsob:  Individuálna, aktivita v malých skupinách so zdieľaním s celou skupinou 

Zdroje:  PPT, notebook, projektor 

 

Aktivity 
 

Vysvetlite účastníkom štruktúru kurzu a dohodnite sa na načasovaní každého sedenia. Prejdite si 

postupy údržby a evakuácie pre bezpečnosť všetkých.  

 

Stručne predstavte vzdelávací program, spôsob jeho vypracovania a zainteresovaných partnerov. 

 

Predstavte tiež hlavnú tému projektu, ktorou je cestovanie. Urobte prezentáciu o cieľoch a očakávaných 

výsledkoch. So skupinou sa porozprávajte o súvislosťami medzi cestovaním, dospievaním a maturitnou 

skúškou. Vysvetlite, že vzdelávací program bol vypracovaný s ohľadom na národné učebné osnovy 

zúčastnených krajín a účastníci ich môžu považovať za zdroj. 

 

Zhrňte hlavnú myšlienku. 

 

Poznámka školiteľa 
Uistite sa, že všetci účastníci majú dobrý výhľad na obrazovku vašej videoprezentácie. 

Technické vybavenie si pripravte vopred, vyskúšajte zvuk, reproduktory a projektor. Dávajte si pozor 

na technické detaily.  
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Modul 2:  

Osobné 

skúsenosti s 

cestovaním 
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Modul 2: Osobné skúsenosti s 

cestovaním 
 

Výsledky vzdelávania:  
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Pochopiť dôležitosť osobnej skúsenosti.  

2. Pochopiť, ako môže byť cestovanie stredobodom pedagogickej práce a prečo by ním malo byť. 

3. Zbaviť sa (niektorých) neistôt. 

 

 

 

Zhrnutie sedenia 
Toto sedenie sa zameriava na dôležitosť osobného rastu, ktorý môže nastať počas cesty. Negatívne 

body budeme vnímať ako strachy a zložité situácie.  

  

Poznámky školiteľa 
Dôležitou súčasťou tohto sedenia je vonkajší zážitok. Vopred účastníkov informujte, aby si priniesli 

vhodné oblečenie. 
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Plán sedenia – Modul 2: Osobné skúsenosti s cestovaním, strachom a neistotou 
Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Rozcvička 5 minút Zahrievacia hra 
Cieľ: dodať účastníkom energiu 

Celá skupina   

Aktivita 1 
 
Cieľ vzdelávania 
1 

40 minút Osobné skúsenosti z minulosti 
Cieľ: dostať sa do témy 

Individuálna, aktivita 
v malých skupinách so 
zdieľaním s celou 
skupinou 

Farebné pastelky, 
papier, pero 

Aktivita 2 
 
Cieľ vzdelávania 
2 
 

45 minút Osobné očakávania týkajúce sa budúcich ciest 
Cieľ: naladenie sa na sprostredkovanie učenia prostredníctvom cestovania 

Práca v malých 
skupinách so zhrnutím 
celej skupine 

 Flipchart, fixky 

Aktivita 3 
 
Cieľ vzdelávania 
3 

40 minút Obavy, neistoty a riešenia 

Cieľ: zbaviť sa nepokojných pocitov a tak vytvoriť priestor pre dôveru v projekt 
Individuálna, aktivita 
v malých skupinách so 
zdieľaním s celou 
skupinou 

Lepiace bločky, 
flipchart, kartičky Dixit 
a Cat 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie Celá skupina   
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Aktivita 1: Osobné skúsenosti z minulosti 
 

Výsledky vzdelávania:  
1. Pochopiť dôležitosť osobnej skúsenosti.  

 

 

Čas:   40 minút 

Spôsob:  Individuálna, aktivita v malých skupinách so zdieľaním s celou skupinou 

Zdroje:  Farebné pastelky, papier, pero 

 

Aktivity 
 

„Kartičky Dixit“ 

Povedzte skupine, aby si každý vybral kartičku Dixit, ktorá v nich vyvolá spomienku na výlet alebo cestu. 

Požiadajte skupinu, aby sa pohodlne usadila, zavrela si oči a chvíľu premýšľala o tejto spomienke. 

Požiadajte ich, aby nazreli do svojej pamäte, venovali pozornosť scenérii a tomu, čo bolo okolo: aké 

farby, tvary či textúry?  

Potom presuňte ich pozornosť na emócie, ktoré cítili pri tejto spomienke – aké to bolo byť tam? Dajte im 

pár minút, aby si spomenuli na čo najviac detailov, potom ich požiadajte, aby sa vrátili do súčasnosti. Po 

otvorení očí vytvoria 4 – 5 členné skupiny a 10 – 15 minút sa budú deliť o svoje spomienky. Požiadajte 

malé skupiny, aby si vybrali jeden z príbehov a predstavili ho celej skupine v malej dramatickej 

prezentácii. 

 

„Metafory“ 

Požiadajte účastníkov, aby dokončili frázu „Cestovanie je...“ prirovnaním alebo metaforou. Je to rýchle 

cvičenie, výsledky by mali byť viditeľné celé trvanie vzdelávacieho programu.  

 

 

Poznámky školiteľa 
Pred zdieľaním v malej skupine môžete požiadať účastníkov o nakreslenie ich spomienok. Poskytnite im 

papier a farebné perá alebo ceruzky a dajte im 5 – 10 minút na nakreslenie scény, ktorú si zapamätali. 

Ak chcú, môžu vytvoriť aj abstraktnú scénu – pomocou farieb môžu vyjadriť ich dojem zo spomienky na 

rozdiel od konkrétnych spomienok a udalostí. Môže to pomôcť aj účastníkom, ktorí si myslia, že nevedia 

kresliť, čo by ich inak blokovalo v procese. 
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Aktivita 2: Osobné očakávania od budúcich 

ciest 

 
Výsledky vzdelávania:  
2. Pochopiť, ako môže byť cestovanie stredobodom pedagogickej práce a prečo by ním malo byť. 

 

 

 

Čas:   45 minút 

Spôsob:  Práca v malých skupinách so zhrnutím celej skupine 

Zdroje:  Flipchart, fixky 

 

Aktivity 
 

Požiadajte účastníkov, aby vytvorili malé skupiny (3 – 4 osoby). Požiadajte skupiny, aby sa podelili o 

svoje želania v súvislosti s cestovaním – kam by si naplánovali ďalšiu cestu. Diskutujte o detailoch: Prečo 

si vybrali práve túto destináciu? S kým by cestovali? Aký dopravný prostriedok by si vybrali a prečo? 

Dajte im asi 10 minút. 

 

Keď sa každý člen skupiny podelí o svoje nápady, skupina si vyberie jeden z nich a zameria sa na 

detaily. Budú diskutovať o tom, ako by mohlo byť dané miesto prepojené s maturitným učebným 

materiálom (dejepis, geografia, literatúra). Tiež sa môžu zamyslieť nad návštevou navrhovaného miesta 

a zmeniť názor osoby. Aké výhody by mohli výsledky priniesť emocionálnej inteligencií? Bude to trvať 

asi 15 minút.  

 

Potom zvolajte skupinu a vytvorte spoločný zoznam možných výsledkov pre emocionálnu inteligenciu. 

Diskutujte o tom, ako môže cestovanie formovať charakter človeka a aké situácie môžu prispieť k tomu, 

aby sa človek stal vyspelejším. 

 

 

Aktivita 3: Obavy, neistota a riešenie 
 

Výsledky vzdelávania: 
3. Zbaviť sa (niektorých) neistôt. 

 

 

Čas:   40 minút 
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Spôsob:  Individuálna práca, práca v malých skupinách a práca v celej skupine 

Zdroje:            Lepiace bločky, flipchart, kartičky Dixit a Cat 

 

Aktivity 
 

Spoločné premýšľanie (tzv. brainstorming)  

Rozdajte účastníkom lepiace bločky. Každý by sa mal zamyslieť nad tým, v čom si nie je istý. Cieľom 

sedenia je nájsť čo najviac náročných bodov, ktoré môže skupina vyriešiť. Každá myšlienka by sa mala 

nachádzať na samostatnom lepiacom bločku. 

 

Keď sú jednotlivci pripravení, umiestnia bločky jeden po druhom na flipchart. Podobné myšlienky 

môžete umiestniť blízko seba – vytvoria sa tak skupiny. Potom môže skupina diskutovať o problémoch a 

nájsť riešenia. Keď sa skupine podarí nájsť dobré riešenie a každý člen ho akceptuje, bloček sa zvesí z 

tabule.  

 

 

Náčrt 

Rozdeľte účastníkov do malých skupín. Mali by si medzi sebou zvoliť lídra a on/ona bude učiteľ. 

Zvyšok skupiny bude tvoriť triedu. Skupina dostane kartičky Dixit a každý člen triedy si vyberie 

kartičku Cat/Emotions. Kartičky Dixit slúžia ako asociácie pre situácie, ktorá sa stali počas cesty. 

Kartičy Cat demonštrujú náladu študentov. Skupina by potom mala vytvoriť scénku.  

 

Zhrňte hlavné myšlienky. 
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Modul 3:  

Kreativita a 

viacnásobná 

inteligencia 
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Modul 3: Kreativita a viacnásobná 

inteligencia 
 

Výsledky vzdelávania:  
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Pochopiť potrebu byť kreatívny (podľa amerického psychológa Carla Rogersa). 

2. Pochopiť, že sme odlišní a že existuje viac IQ polí. 

3. Pochopiť teóriu viacnásobnej inteligencie Howarda Gardnera. 

4. Nájsť ich najsilnejšie záujmové pole. 

5. Získať skúsenosti v kreatívnej hre. 

 

 

 

Zhrnutie sedenia  
Tento modul sa zameriava na kreativitu a tvorivé prostredie. Viacnásobná inteligencia je dôležitým 

aspektom, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri uvažovaní o individualizovaných cvičeniach. 

 

 

Poznámky školiteľa 
Ak vediete päťdňový kurz, ako je uvedené v úvode, odporúčame vám, aby ste si vopred preštudovali 

tento modul a vybrali si tie aktivity, ktoré najlepšie vyhovujú vašej cieľovej skupine. Všetky aktivity 

dohromady by zabrali viac času, ako je k dispozícii v časovom pláne. 
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Plán sedenia – Modul 3: Kreativita a viacnásobná inteligencia 
Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Aktivita 1  
 

10 minút  

 
 

Úvod do dňa  

Cieľ: príprava na kreatívne činnosti 

Práca v páre  

Aktivita 2  
Cieľ vzdelávania 
1 

20 minút 

 
 

Vedenie k: práci na kreativite 

Cieľ: teória a prax v danej téme 

Prezentácia, 

interaktívna diskusia 
Notebook, projektor, 
internet 

Aktivita 3 
Cieľ vzdelávania 
2 – 3 

15 minút 

 

Viacnásobná inteligencia  

Cieľ: zoznámiť sa s touto teóriou 

Prednáška Notebook, projektor, 
farebné pero, flipchart 

Aktivita 4  
Cieľ vzdelávania 
4 – 5 

40 minút Vaše silné pole viacnásobnej inteligencie 
Cieľ: hrať kreatívnu hru 
 

Aktívne vzdelávanie, 
hra 

Vybrané objekty 

Zhrnutie 5 minút 
 

Zhrnutie   
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Aktivita 1: Otázky Diad 
 

Výsledky vzdelávania: 
 

 

Čas:           10 minút 

Spôsob:     Práca v pároch 

Zdroje:       Stoličky 

 

 

 

Aktivita 
 
Posaďte sa do kruhu. V prvom kole požiadajte účastníkov, aby sa obrátili k svojmu susedovi napravo. 

Dajte každej osobe minútu, aby sa podelila o to, čo si odniesla z predchádzajúceho dňa. Potom im 

pripomeňte, aby si vymenili roly tak, aby sa na ďalšiu minútu stala poslucháčom prvá osoba. Keď čas 

vyprší, požiadajte účastníkov, aby sa obrátili k svojmu susedovi vľavo. Postup sa opakuje, každý má 

jednu minútu na rozhovor a jednu minútu na počúvanie. Druhým bodom je diskusia o nasledovnom: „Aké 

máte skúsenosti s kreativitou?“. Keď tieto dve minúty uplynú, požiadajte účastníkov, aby sa postavili a 

vybrali si niekoho, koho dobre nepoznajú, a začali tretie kolo diskusie o tom, ako kreatívne myslia.  
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Aktivita 2: Práca na kreativite 
 

Výsledky vzdelávania: 
1. Pochopiť potrebu byť kreatívny (podľa amerického psychológa Carla Rogersa). 

 

Čas:    20 minút 

Spôsob:  Prednáška, diskusia 

Zdroje:  Notebook, projektor, internet 

 

Aktivity: Vedenie 
 

Logika Carla Rogersa:  

1. Náš svet sa veľmi rýchlo mení. 

2. Rýchlym zmenám v technológiách nám môže pomôcť prispôsobiť sa rýchlo len kreativita. 

3. Kreativita je teda kľúčom k nášmu prežitiu.  

4. Kreativita nemôže byť niekomu vnucovaná. Môže sa pre ňu vytvoriť len vhodné prostredie. 

 

Videá 

Vyberte si jedno z nasledujúcich videí (alebo ich časť) a pridajte ho k téme 

• https://www.youtube.com/watch?v=tTtjETjGDFY  – 1,40 min. 

• https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY – 5,10 min. alebo akákoľvek iná dĺžka 

• https://www.youtube.com/watch?v=JmQPNJhw5kQ – 10,45 min. 

 

Obrázky 

      

 

 

 

 

Poznámka školiteľa 
Na internete môžete nájsť množstvo geniálnych výtvorov. Nájdite pár spadajúcich pod témy Street Art 

alebo Life Hacks.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=tTtjETjGDFY
https://www.youtube.com/watch?v=cYhgIlTy4yY
https://www.youtube.com/watch?v=JmQPNJhw5kQ
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Aktivita 3: Viacnásobná inteligencia 
 

Výsledky vzdelávania: 
      

2. Pochopiť, že sme odlišní a že existuje viac ako jedno pole IQ.       

3. Pochopiť teóriu viacnásobnej inteligencie Howarda Gardnera. 

 
 

Čas:   15 minút 

Spôsob:  Prednáška 

Zdroje:  Notebook, projektor, farebné pero, flipchart 

 

 

 

Aktivita 
 

Povedzte skupine o nasledujúcich bodoch (a ukážte im alebo nakreslite obrázok): 

- Sme odlišní. Máme rôzne zručnosti. 

- Viacnásobná inteligencia sa zameriava na silné stránky každého človeka. 

Howard Garner pôvodne určil 7 rôznych oblastí záujmu. V súčasnosti niektorí ľudia využívajú až 10 z 

nich. 

● logicko-matematické 

● verbálno-jazykovedné 

● intrapersonálne 

● interpersonálne 

● kinetické 

● hudobné 

● praktické 

● naturalistické 

● vizuálne 

● priestorové 

 

 
Poznámky školiteľa 
Odpovedzte na prípadné otázky. 
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Aktivita 4: Hra polí viacnásobnej inteligencie 
 

Výsledky vzdelávania: 
4. Nájsť ich najsilnejšie záujmové pole. 

5. Získať skúsenosti s kreatívnou hrou. 

 

Čas:    45 minút 

Spôsob:  Aktívne učenie 

Zdroje:  Vybrané predmety 

 

Aktivita 
Povedzte účastníkom, aby hádali, aké je ich silné inteligenčné pole. Podľa toho ich rozdeľte do skupín – 

rovnaké inteligenčné polia by mali tvoriť jednu skupinu. Do stredu miestnosti umiestnite rôzne predmety. 

Povedzte skupinám, aby si vybrali jeden predmet a demonštrovali pomocou daného predmetu svoje 

inteligenčné pole. Témou musí byť cestovanie.  

 

Keď tento postup dokončíte, zmení sa len jeden prvok – tentoraz sa zameriate na predpokladané 

najslabšie pole každého z nich. 

 

Nakoniec by mala nasledovať diskusia o tom, aký je to pocit využívať silné alebo naopak slabé 

inteligenčné pole.  

 

 

 

Poznámky školiteľa 
 

1. Predmety môžu byť akékoľvek: fazuľky, sponky na papier, popcorn atď. 

 

Zhrňte hlavné body. 
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Modul 4:  

Sprostredkovanie 

a kreatívne 

prostredie  
 

 

  



 
 
 

26 

 

Modul 4: Sprostredkovanie a 

kreatívne prostredie 
 

 

Výsledky vzdelávania:  
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Pochopiť, čo znamená sprostredkovanie v porovnaní s vyučovaním. 

2.  Pôsobiť ako kompetentní podporovatelia hry. 

3. Preukázať pochopenie dôležitosti podporných kolegov. 

4. Vnímať rozdiel medzi vyučovaním a sprostredkovaním.  

5. Pochopiť ich úlohu sprostredkovateľa. 

6. Identifikovať prvky kreatívneho prostredia a zistiť, ako ho vytvoriť. 

 

Zhrnutie sedenia  
Cieľom tohto sedenia je ukázať základné prvky sprostredkovania v prístupe aj v praktických detailoch. 

Taktiež si vysvetlíme a prakticky ukážeme základy tvorby kreatívneho prostredia. 
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Plán sedenia – Modul 4: Sprostredkovanie a kreatívne prostredie 

 
Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Aktivita 1  
Cieľ vzdelávania 
3 

60 minút 

 
 

 

Budovanie skupiny 

Ciele: kreatívne riešenie problémov 

Interaktívna 

celoskupinová hra 

Fľaša s vekom, menšia 

fľaška/nádoba, silné 
klbko priadze/laná, 

nožnice, páska, iné 
pomôcky 

Aktivita 2  
Cieľ vzdelávania 
4 – 5 

30 minút 

 

Hra dôvery, sprostredkovanie 

Ciele: Vedenie v téme sprostredkovania a učenia sa o sprostredkovaní (termín 
Carla Rogersa) 

Celoskupinová hra, 
debrífing 

Pásky na oči, flipchart, 
fixky 

Aktivita 3  
Cieľ vzdelávania 

40 minút 

 

Sprostredkovacie zručnosti a kreatívne prostredie 

Ciele: vnímať rozdiel medzi vyučovaním a sprostredkovaním, nájsť prvky 

tvorivého prostredia 

 

Celoskupinová 
aktivita 
 

Pripravené lepiace 
bločky 
 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie   



 
 
 

28 

 

Aktivita 1: Rádioaktívna voda – aktivita 

zameraná na budovanie skupiny 
 

Výsledky vzdelávania:  
1. Preukázať pochopenie dôležitosti podporných kolegov. 

 

Čas:   60 minút 

Spôsob:  Hranie hry zameranej na budovanie skupiny 

Zdroje: Fľaša s vekom, menšia fľaša/nádoba, silné klbko priadze /laná, nožnice, páska, iné 

pomôcky 

 

 

Aktivita  
Pred aktivitou si pripravte priestor: vytvorte kruh s priemerom okolo 5 metrov a položte pásku na 

podlahu a vyznačte ňou kruh. Naplňte menšiu fľašu vodou a potom ju vložte do väčšej fľaše/nádoby 

(ktorá má veko). Umiestnite túto väčšiu fľašu do stredu kruhu. Ako dekoráciu môžete vedľa nej umiestniť 

plyšovú hračku. Vložte klbko priadze, nožnice a iné pomôcky (ako sú svorky, páska, papiere, lepidlo 

atď.) do vrecka. 

 

Do tejto aktivity zapojte celú skupinu a všetkých odveďte do priestoru, ktorý ste predtým pripravili. 

Popíšte im situáciu: nanešťastie došlo k malej jadrovej havárii a voda v nádobe uprostred je teraz 

rádioaktívna. (Ak ste vedľa fľaše s vodou umiestnili aj plyšovú hračku, môžete tiež dodať, že zvieratá, 

ktoré sa napili z tejto vody, už zomreli.) Povedzte skupine, že vedci už identifikovali kontaminovanú 

zónu (kruh) a nikto nemôže vstúpiť do tejto oblasti. Skupina musí nájsť spôsob, ako umiestniť veko na 

fľašu v strede, pretože veko je vyrobené z materiálu, ktorý neumožňuje rádioaktivite uniknúť – takže 

budú môcť bezpečne odniesť fľašu preč a vyniesť ju preč z kruhu (bez toho, aby vstúpili dovnútra!). 

Dajte im vrecko s pomôckami a povedzte im, že toto sú nástroje, ktoré môžu použiť. 

Vysvetlite im pravidlá: môžu sa navzájom rozprávať, používať pomôcky, ale nemôžu vstúpiť do kruhu. 

Nemôžu ani položiť ruku dovnútra kruhu, pretože je kontaminovaný. Ak uvidíte niekoho prekračovať 

pásku, bude z hry vylúčený. Môžu sa pokúsiť situáciu vyriešiť viackrát, ale na vyriešenie problému budú 

mať maximálne 40 minút. 

 

Po hre začnite diskusiu o ich skúsenostiach so spoločnou prácou a riešení problémov. Čo si všimli na 

vlastnom správaní a správaní sa svojich kolegov? Boli úspešní? Čo fungovalo a čo naopak nie? 

 

Poznámky školiteľa 
Táto aktivita si vyžaduje pomerne veľký priestor, čas a prípravu. 

Problém sa dá vyriešiť viacerými spôsobmi, ale v každom prípade musí skupina spolupracovať. Jedným 

z riešení je napríklad použiť kúsok klbka priadze, ktoré môžu dvaja ľudia držať na opačných stranách 

kruhu a pomalými pohybmi po okrajoch kruhu ním zatvoria fľašu. 
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Počas diskusie upriamte pozornosť skupiny na tému skupinovej dynamiky. V rámci skupiny sú rôzne 

úlohy, ktorých sa musí niekto ujať: niekto musí robiť rozhodnutia, niekto musí vymyslieť nápady, niekto 

sa musí starať o to, ako sa cítia ostatní atď. Nemusia to byť nevyhnutne rôzni ľudia (môžete byť dobrí 

v prinášaní nápadov a tiež rozhodovaní), ale všetci majú dôležitú úlohu. Pri riešení reálnych problémov 

je dôležité, aby sme si vážili vzájomný prínos.  
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Aktivita 2: Hra dôvery, sprostredkovanie 
 

Výsledky vzdelávania:  
1. Pôsobiť ako kompetentní podporovatelia hry. 

2. Preukázať pochopenie významu podpory kolegov ako súčasti celoškolského prístupu. 

3. Ukázať porozumenie o sprostredkovaní.  

 

Čas:   30 minút 

Spôsob:  Hra, debrífing 

Zdroje:  Pásky na oči, flipchart, fixky 

 

Aktivita 
Hra TUK-TUK  

Skupina stojí v kruhu vo veľkom otvorenom priestore (nábytok okolo nie je problém, ale každý by mal 

mať dostatok priestoru pre pohyb). Každý si vyberie partnera, s ktorým začne aktivitu. Jeden z páru 

bude mať zaviazané oči. Školiteľ dáva inštrukcie: 

- Je to neverbálne cvičenie – všetka verbálna komunikácia (vrátane zvukov) je počas hry 

zakázaná. 

- Jeden z páru bude vodca: ona/on je vodič „tuk-tuku“ (rikše), zatiaľ čo druhá osoba bude „tuk-

tuk“. 

- Vodič bude viesť druhú osobu so zaviazanými očami nasledovne: stojí za ňou a položí jej ruky 

na ramená.  

- Môžu diskutovať o tom, ako prvá osoba povedie druhú, ale nie je to potrebné. 

Asi po jednej minúte až minúte a pol školiteľ zakričí Výmena! a všetky páry sa zastavia. Vodiči si v 

tichosti vymenia partnerov (tak, že novozvolený „tuk-tuk“ nebude vedieť, kto je za ním a má pocit 

straty kontroly nad situáciou). Nastanú až dve zmeny vodičov, takže každý „tuk-tuk“ povedú traja rôzni 

ľudia – dvaja, ktorých nepoznajú. 

Po treťom kole páry zastavia a nasleduje debrífing. 

1. Na debrífingu sa najprv na skúsenosti opýtajte účastníkov, ktorí boli „tuk-tukmi“, potom sa 

pýtajte vodičov. Po zdieľaní osobných pocitov načrtnite niektoré kľúčové témy. 

2. Po debrífingu prvého kola si účastníci vymenia roly a druhá hra sa môže začať (tí, ktorí boli 

vodiči, sa stávajú „tuk-tukmi“). Znova nasleduje debrífing. 

3. Zapíšte si zistenia na tabuľu alebo flipchart. 

 

Poznámky školiteľa 
Pred cvičením sa účastníkov opýtajte, či im nevadí mať zaviazané oči. Nikdy nikoho nenúťte, aby mal 

zaviazané oči. Ak sa v tejto pozícií necíti komfortne, môže byť pozorovateľom a podeliť sa o svoje 

zistenia na debrífingu alebo zdieľať so skupinou svoju úvahu o tom, prečo nemá rád, keď má 

zaviazané oči. Je možné túto hru hrať aj so zatvorenými očami namiesto toho, aby boli zaviazané.  
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Cvičenie je jednoduchšie s dvoma sprostredkovateľmi, pretože ak sú prítomní účastníci v nepárnom 

počte, jeden zo sprostredkovateľov sa môže pripojiť k hre ako účastník. 

Cieľom debrífingu je, aby si účastníci uvedomili svoje skúsenosti získané počas hry a prostredníctvom 

zdieľania osobných skúseností zovšeobecnili, aké je to byť v situácii, ktorú nemajú pod kontrolou a čo je 

potrebné, aby sa v týchto situáciách cítili bezpečne. Tu sú niektoré z možných zovšeobecnení, ku ktorým 

môžete dospieť: 

● vodič by si mal byť istý, 

● pokyny vodiča (aj neverbálne) by mali byť jasné a priame, 

● vodič by mal reagovať na potreby osoby, ktorú vedie (napr. prispôsobiť rýchlosť chôdze 

potrebám osoby, ktorú vedie – na rozdiel od sledovania výlučne vlastného rytmu). 

 

Otázky, ktoré si treba položiť:  

1. Ako ste sa cítili na pozícii vodiča /osoby, ktorá je vedená?  

2. Čo spôsobuje, že sa v týchto pozíciách cítite dobre?  

3. Čo môžeme zovšeobecniť pre osobné mentorské vzťahy a podporný postoj dospelého pri práci 

s deťmi? 
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Aktivita 3: Sprostredkovacie zručnosti a 

kreatívne prostredie 
 

Výsledky vzdelávania:  
1. Vnímať rozdiel medzi učením a sprostredkovaním.  

2. Identifikovať prvky kreatívneho prostredia. 

 
 

Čas:   40 minút 

Spôsob:  Aktivita pre celú skupinu 

Zdroje:  Pripravené lepiace bločky 

 

 

Aktivity 
 

Prezentácia 

Pripravte si pre účastníkov prezentáciu a odpovedzte na prípadné otázky.  

Dodatok k Modulu 4. 

 

Zručnosti 

Na lepiacich bločkoch sú pojmy a prídavné mená. Vytvorte tri veľké kusy papiera tvoriace tri stĺpce: 

Učitelia – Sprostredkovatelia – Oboje. Požiadajte účastníkov, aby každý kus papiera vložili pod jeden 

zo stĺpcov. 

 

Poznámky školiteľa 
Lepiace bločky:  

Učiteľské zručnosti: strategický, systematický, učenie sa riadi pokynmi, nové vedomosti sú v centre 

pozornosti, dáva odpovede, jednosmerné šírenie vedomostí, predmetová oblasť je v centre pozornosti 

odborníka, má jasné pravidlá, učiteľ má kontrolu nad situáciou, rozhoduje o spôsobe učenia, rozhoduje 

o téme, rozhoduje o hodnotení, pomáha študentom rásť, uvedomuje si požiadavky a potreby, motivuje, 

chváli študentov za mimoriadne úspechy, prekvapuje študentov rekreačnými aktivitami, kladie kontrolné 

otázky, rozhoduje o spôsobe učenia 

 

Sprostredkovacie zručnosti: žiadna hierarchia, kladenie otvorených otázok, brainstorming, spájanie 

vedomostí s vlastnými skúsenosťami, formovanie procesu učenia spolu so študentom, v centre pozornosti 

je psychologický rast, moderovanie procesu učenia, odborník na proces učenia, študent má kontrolu, témy 

pochádzajú od študenta, hodnotenie pochádza od študenta, rast študentov 
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Oboje: trpezlivosť, dôvera, aktívne počúvanie, otvorená komunikácia, empatia, zhoda, úcta, 

zodpovednosť za poskytovanie zdrojov, rešpektovanie myšlienok druhých, dodržiavanie časového plánu, 

sústredenie sa, dodržiavanie programu, vytváranie bezpečného prostredia, povzbudzovanie, prijatie, 

stanovenie potrebných limitov, starostlivosť 

 

Zhrňte hlavné myšlienky dňa. 
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Modul 5:  

Učebný plán Flow 
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Modul 5: Učebný plán Flow 
 

Výsledky vzdelávania: 
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Pochopiť, o čom je učebný plán.  

2. Spoznať štruktúru a obsah učebného plánu. Najprv umožnite účastníkom prístup k učebnému 

plánu.  

 

 

Zhrnutie sedenia 
Toto sedenie sa zameriava na učebný plán Flow. Účastníci sa oboznámia s jeho štruktúrou a obsahom a 

porozumejú logike tém a podtém.  
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Plán sedenia – Modul 5: Učebný plán Flow 
 

Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Aktivita 1 
 
 

10 minút 

 

Rozsvička 

Cieľ: príprava na dennú prácu. 

Celá skupina Obrázok 

Aktivita 2 
Cieľ 
vzdelávania 1 – 
2 
 
 

75 minút 

 
 

Učebný plán Flow 

Cieľ: zoznámiť sa s učebným plánom, jeho logikou, štruktúrou a obsahom 

Individuálna práca, 

diskusia v malých 
skupinách, zdieľanie v 

celej skupine, 
zodpovedanie otázok 

Súbor zdieľaný v 
skupine s využitím 
notebooku/tabletu, 
kópie učebného plánu, 
lepiace bločky, flipchart 
tabuľa 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie   
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Aktivita 1: Rozcvička 
 

Čas:    10 minút 

Spôsob:  Celá skupina 

Zdroje: 

 

Aktivita 
Povedzte skupine, aby si vybrala jednu postavu z  

obrázka. Požiadajte ich o krátke zdieľanie  

(nie viac ako minúta na osobu) ako sú pripravení na  

daný deň. Pripomeňte im, že to bude dlhý deň –  

s návštevou mesta. 
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Aktivita 2: Učebný plán Flow 
 

Výsledky vzdelávania: 
1. Pochopiť, o čom je učebný plán.  

2. Spoznať štruktúru a obsah učebného plánu. Najprv umožnite účastníkom prístup k učebnému plánu. 

 

Čas:    75 minút  

Spôsob:  Diskusia v malých skupinách 

Zdroje:  Súbor zdieľaný v skupine s využitím notebooku/tabletu, kópie učebného plánu, lepiace 

bločky, flipchart tabuľa  

 

Aktivita 
Najprv umožnite účastníkom prístup k učebnému plánu. Dajte 10 minút, aby sa s ním oboznámili. Keď 

vyprší čas, vytvorte 3 alebo 4 skupiny a nechajte účastníkov diskutovať o svojich zisteniach. Požiadajte 

ich, aby zozbierali otázky či poznámky a napísali ich na lepiace bločky. Keď budú skupiny pripravené, 

požiadajte ich, aby svoje príspevky umiestnili jeden po druhom na flipchart. Vezmite jeden príspevok od 

prvej skupiny, potom jeden od druhej a tretí od tretej skupiny. Podobné príspevky by mali byť umiestnené 

na flipcharte blízko seba. Týmto spôsobom vytvoríte niekoľko skupín otázok. Potom si nájdite čas na ich 

zodpovedanie.  

 

Poznámky školiteľa 
Učebný plán môžete odprezentovať aj mnohými inými spôsobmi.  

1. Môžete účastníkom poskytnúť prístup, aby si ho mohli pozrieť deň vopred. Účastníci tak na 

sedenie prichádzajú už oboznámení so štruktúrou učebného plánu a majú pripravené otázky. 

2. Môžete si pripraviť prezentáciu, aby ste im predstavili hlavnú myšlienku, štruktúru a niekoľko 

príkladov z jeho obsahu.  

3. Možno budete mať niekoľko úvodných otázok o predstavách účastníkov o učebnom pláne 

projektu. V takomto prípade by vaša prezentácia mala byť v súlade s aspektmi, ktoré vyzdvihli 

účastníci. 

 

Nezabudnite spomenúť nasledujúce body:  

1. Ciele 

2. Očakávané hodnoty 

3. Princípy obsahu (inšpirácia, obsah špecifický pre danú krajinu a všeobecný obsah, projektové 

učenie) 

4. Štruktúra obsahu (všeobecné vedomosti a praktické témy) 

5. Hodnotenie 

6. Časový plán 

7. Témy a podtémy  
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Modul 6:  

     Výlet do mesta 
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Modul 6: Výlet do mesta/obce 
 

Výsledky vzdelávania: 
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Pozrieť si štruktúru Príručky a jednotlivé cvičenia.  

2. Zahrať si niektoré cvičenia, ktoré sú určené na fázu „Pred cestou“. 

3. Nájsť jedno alebo dva cvičenia, ktoré sú určené na fázu „Počas cesty“.  

4. Prakticky si vyskúšať niektoré cvičenia, ktoré sú určené na fázu „Počas cesty“. 

 

 

 

Zhrnutie sedenia 
Toto sedenie sa zameriava na uvedenie nadobudnutých vedomostí „do praxe“. Je potrebné navštíviť 

blízke mesto alebo dedinu. Príručka s cvičeniami, ktoré sú určené na fázu „Pred cestou“, je zameraná 

na prípravu, zatiaľ čo cvičenia, ktoré sú určené na fázu „Počas cesty“, by mali byť realizované priamo 

na mieste. Cvičenia určené na fázu „Po ceste“ sa realizujú až na druhý deň. 

  

Poznámky školiteľa 
Ak skupina chce, môžete niektoré cvičenia určené na fázu „Po ceste“ vykonať aj priamo na mieste – v 

kaviarni alebo reštaurácii.  
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Plán sedenia – Modul 6 
 

 

Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Dodanie energie 10 minút Energizujúca hra 

Cieľ: dodať účastníkom energiu po prestávke 

Celá skupina Malá loptička 

Aktivita 1 
Cieľ 
vzdelávania 1, 
2, 3 

80 minút 

 
 
 

Zoznámenie sa s Príručkou cvičení 

Cieľ: pochopiť logiku Príručky 
 
 

Malé skupiny Prístup k Príručke cvičení 

Aktivita 2 
Cieľ 
vzdelávania 4 

 

 

Návšteva blízkeho mesta 

Cieľ: uviesť do praxe cvičenia z Príručky 
Program celej skupiny 
„mimo miestnosti“ 

 



 
 
 

42 

 

Dodanie energie 
 

Čas:    10 minút 

Spôsob:   Celá skupina 

Zdroje:  Malá loptička 

 

Aktivita 
Účastníci sa postavia do kruhu. Povedzte im pokyny: Každý účastník povie miesto, ktorým by bol, keby 

bol miesto (kaviareň v Amsterdame, Eiffelova veža, ostrov v Tichom oceáne). Účastník povie svoje 

miesto, keď dostane malú loptičku. Lopta koluje z jednej ruky do druhej. Účastníci by si mali zapamätať 

trasu loptičky, pretože loptička znova začne svoju druhú trasu, ale tentoraz od konca. 

 

 

 

Poznámky školiteľa 
Vyskúšajte to s loptičkou. Čím väčšia je skupina, tým je cvičenie ťažšie.  
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Aktivita 1: Úvod do Príručky cvičení 
 

Výsledky vzdelávania: 
1. Zoznámiť sa so štruktúrou Príručky cvičení.  

2. Zahrať si niektoré cvičenia, ktoré sú určené na fázu „Pred cestou“. 

3. Vymyslieť jedno alebo dva cvičenia na osobu, ktoré sú určené na fázu „Počas cesty“.  

 

 

Čas:    90 minút 

Spôsob:   Individuálna, aktivita v malých skupinách so zdieľaním s celou skupinou 

Zdroje:  Prístup k cvičeniam z Príručky (súbor alebo príručka) 

 

Aktivita: 
Dajte účastníkom prístup k Príručke cvičení. Vytvorte 2 – 3 skupiny (odlišné od skupín, ktoré ste 

vytvorili ráno). Požiadajte účastníka, aby najprv pracoval individuálne a vymyslel nejaké 

zaujímavé cvičenia. Keď budú všetci pripravení, požiadajte ich, aby sa podelili o svoj názor najprv 

v malej skupine, a následne ho zdieľali s celou skupinou. Robte si poznámky a komentáre. 

 

Poznámky školiteľa 
Ak sa niektorým účastníkom nepodarí nič vymyslieť, môžete navrhnúť nejaké cvičenia vy (prispôsobené 

na toto popoludnie). 

Pred cestou: Priority po výskume, Vytvoriť si zoznam, Cestovné ciele, Plán trasy 

Počas cesty: Prosba o pomoc, Výber lokality, Fotenie 

Po ceste: Tvorba reportáže, Miesta hodné spoznávania, 20 otázok 
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Aktivita 2: Návšteva blízkeho mesta/dediny 
 

Výsledky vzdelávania: 
4. Uviesť do praxe niektoré z cvičení, ktoré je určené na fázu „Počas cesty“.  

 

 

Čas:    Popoludní, večer alebo podľa potrieb skupiny 

Spôsob:   Program celej skupiny „mimo miestnosti“ 

Zdroje: 

 

Aktivita: 
Navštívte neďaleké mesto. Počas predchádzajúcej aktivity skupina vymyslela cvičenia, ktoré sa 

dajú vykonávať priamo na mieste.  

 

 

Poznámky školiteľa 
Miesto vyberte podľa potrieb skupiny. Pred školením to môžete prekonzultovať s členmi skupiny, 

aby to každému vyhovovalo.  

Dostať sa z miestnosti nie je ľahké. Buďte nápomocní s rôznymi problémami, ktoré sa môžu 

vyskytnúť.  

Keď je skupina pripravená na výzvy, môžete hrať hry počas cesty. Napríklad im poviete čísla, 

ktoré majú nejakú súvislosť s mestom, ktoré sa chystáte navštíviť. Účastníci by mali (s pomocou 

internetu) zistiť, prečo sú dané čísla dôležité. Vyhodnotenie dňa by ste tentoraz mohli 

zorganizovať v nejakej kaviarni.😊 
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Modul 7:  

Vymýšľanie  

vlastných cvičení 
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Modul 7: Vymýšľanie vlastných 

cvičení 
 

 

 

Výsledky vzdelávania:  
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Zoznámiť sa s Príručkou cvičení, ktoré sa realizujú „Po ceste“.  

2. Zoznámiť sa s webovou stránkou projektu Flow a platformou H5P. 

3. Navrhnúť nové cvičenia z Príručky na platforme H5P vrátane online cvičení.  

4. Vymýšľať vlastné cvičenia. 

 

Zhrnutie sedenia 
Pripomienky k výletu a niektoré cvičenia určené na fázu „Po ceste“ vykonajte v dopoludňajších 

hodinách. V rámci tohto sedenia sa budú účastníci snažiť vymyslieť čo najviac vlastných cvičení.  
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Plán sedenia – Modul 7: Vymýšľanie vlastných cvičení 
Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Rozcvička 10 minút Koncept sprostredkovania (opakovanie) 

Cieľ: naladiť účastníkov na tvorivú prácu 

Celá skupina Obrázky z prezentácie o 

sprostredkovaní 

Aktivita 1 
Cieľ 
vzdelávania 1 

80 minút 

 

Pokračovať v ceste a vykonať niekoľko cvičení určených na fázu „Po ceste“ 

Cieľ: zamyslieť sa nad včerajškom  

Malé skupiny Prístup k cvičeniam 
určeným na fázu „Po 
ceste“, notebooky 

Aktivita 2 
Cieľ 
vzdelávania 2 

90 minút Predstavenie webovej stránky a platformy h5p 
Cieľ: zoznámiť sa s webovou stránkou projektu Flow a platformou, kde sa 
vytvárajú cvičenia 

Celá skupina, práca v 
pároch 

Notebook, projektor, 
pripojenie na internet, 
prístup k H5p 
platforme 

Dodanie energie 5 minút Energizujúca hra  

Cieľ: dodať energiu na popoludňajšie sedenia 

Celá skupina CD prehrávač 

Aktivita 3 
Cieľ 
vzdelávania 3 

85 minút Navrhnúť vlastné cvičenia 

Cieľ: vytvoriť nové cvičenia v rôznych predtým prezentovaných kategóriách  

Práca v páre Prístup k platforme H5P 

Aktivita 4 
Cieľ 
vzdelávania 3 – 
4 

45 minút Navrhnúť vlastné cvičenia 
Cieľ: vytvoriť nové cvičenia v „online“ verziách. 

Práca v páre Prístup k platforme H5P 

Zhrnutie 5 minút Zhrnutie   
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Rozcvička: Spomínanie na koncept 

sprostredkovania 
 

 

Čas:   10 minút 

Spôsob:  Prednáška 

Zdroje:  Obrázky z prezentácie o sprostredkovaní 

  

Aktivita 
Postupne ukážte účastníkom obrázky z prezentácie o sprostredkovaní. Nechajte účastníkov 

okomentovať každú snímku. Slúži to ako opakovanie informácií o sprostredkovaní.  

Poznámka školiteľa 
Ak je to potrebné, pripomeňte účastníkom rôzne aspekty: filozofia, hodnoty, postoj, kontrola, 

zodpovednosť, pocity.   
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Aktivita 1: Cvičenia určené na fázu 

„Po ceste“ 
 

Výsledky vzdelávania: 
1. Zoznámiť sa s Príručkou cvičení, ktoré sa realizujú „Po ceste“. 

 

 

Čas:   80 minút 

Spôsob:  Malá skupina 

Zdroje:  Prístup k cvičeniam určeným na fázu „Po ceste“, notebooky  

  

Aktivita 
Povedzte účastníkom, aby sa rozdelili do malých skupín, vyhľadali cvičenia určené na fázu „Po ceste“ a 

vykonali ich. Diskutujte o tom a komentujte to. Keď budú pripravení, požiadajte ich, aby sa podelili o 

svoje myšlienky.  
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Aktivita 2: Predstavenie webovej stránky a 

platformy H5P 
 

Výsledky vzdelávania: 
2. Zoznámiť sa s webovou stránkou projektu Flow a platformou H5P. 

 

Čas:   90 minút 

Spôsob:  Celá skupina, práca v páre 

Zdroje:  Notebook, projektor, pripojenie na internet, prístup k H5P platforme 

  

Aktivita 
Usaďte účastníkov tak, aby sa mohli pohodlne pozerať na premietané webové stránky. Ukážte im 

štruktúru webovej stránky a upozornite ich na miesto, kde nájdu cvičenia. Keď budú pripravení, nájdite 

si čas aj na predstavenie platformy H5P.  

 

Potom účastníkov požiadajte, aby vytvorili dvojice a podrobnejšie sa zamerali na typy cvičení, ktoré je 

možné vytvoriť prostredníctvom platformy H5P. Povedzte im, že pomocou tejto platformy si môžu vytvoriť 

vlastné cvičenia.  

 

Zhrňte prvú časť dňa.  
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Dodanie energie 
Zahrajte si krátku hru a dodajte účastníkom po obednej prestávke a pred dlhým sedením intelektuálnej 

tvorby potrebnú energiu. Napríklad:  

 

Pustite hudbu a účastníci sa budú prechádzať alebo tancovať uprostred miestnosti. Keď hudbu 

zastavíte, účastníci by sa mali dotknúť toľkých kolien a lakťov, koľko len dokážu. Je to krátka a 

intenzívna hra pred začiatkom sedenia.  
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Aktivita 3: Návrh cvičení na platforme H5P 
 

Výsledky vzdelávania: 
3. Navrhnúť nové cvičenia z Príručky na platforme H5P. 

 

Čas:   85 minút 

Spôsob:  Jednotlivec/malá skupina 

Zdroje:  Internet alebo CD prehrávač 

  

Aktivita 
Pokračujte v práci s tým istým párom ako na konci posledného sedenia. Účastníci by mali vymyslieť 

cvičenia na tému cestovania.  

 

Poznámka školiteľa 
Pokračujte v práci s tým istým párom ako na konci posledného sedenia. Účastníci by mali vymyslieť 

cvičenia na tému cestovania.  

 

Z času na čas môžete požiadať účastníkov o zmenu partnerov. 

 

Pred začatím aktivity povedzte účastníkom, že väčšina cvičení H5P je navrhnutá pre úlohy s jasným 

riešením. Ak chcú navrhnúť úlohy s neurčitým riešením, mali by použiť typ „Prezentácia kurzu“.  
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Aktivita 4: Návrh online cvičení na platforme 

H5P 

 
 

Výsledky vzdelávania: 
3. Navrhnúť cvičenia pre online použitie. 

4. Účastníci dokážu vymyslieť vlastné cvičenia. 

 

 

Čas:   45 minút 

Spôsob:  Práca v páre 

Zdroje:  (ako predtým) 

  

Aktivita 
Postup sa opakuje, avšak tentoraz sú cvičenia určené pre štvrtú kategóriu: len virtuálne cestovanie.  
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Modul 8: 

Hodnotenie a 

uzavretie 
 

  



 
 
 

55 

 

 

Modul 8: Hodnotenie a uzavretie 
 

Výsledky vzdelávania:  
Na konci sedenia účastníci dokážu: 

1. Zhrnúť udalosti týždňa. 

2. Nájsť a formulovať osobné ponaučenie. 

3. Poskytnúť/prijať individuálnu pozitívnu spätnú väzbu. 

4. Opísať zážitky. 

 

 

 

Zhrnutie sedenia 
Toto je záverečný modul kurzu FLOW. V rámci tohto sedenia môžu účastníci uvažovať o kurze, 

vyhodnotiť ho a poskytnúť si navzájom spätnú väzbu o kurze. 
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Plán sedenia – Modul 8: Hodnotenie a uzavretie 
Aktivita a cieľ 
vzdelávania 

Čas Obsah Spôsob Zdroje 

Rozcvička 10 minút Zahrievacia hra   

Aktivita 1 
Cieľ vzdelávania 
2, 4 

30 minút 

 

Osobné pocity z kurzu 

Cieľ: prejaviť pocity 

Celá skupina Sada kariet, ktoré 
zobrazujú rôzne 
emócie. 

Aktivita 2 
Cieľ vzdelávania 
1, 2  

30 minút 

 

Zhrnutie výsledkov a osobné ponaučenie  

Cieľ: zhrnúť, čo sa stalo počas týždňa 

Celá skupina, 

individuálna práca 
Súhrnná schéma 

 10 minút 
 

Praktické informácie o zhrnutí 
Cieľ: poskytnúť praktické informácie o opustení ubytovacieho zariadenia a 

miesta konania kurzu 

Celá skupina Klbko priadze 

Aktivita 3 
Cieľ vzdelávania 
3 

20 minút 
 

Spätná väzba na kurz 
Cieľ: získať spätnú väzbu o kurze 

Celá skupina Lepiace bločky, perá, 
fixky, A4 papier, 
odpadkový kôš, 
napodobenina vedra 
na kompost, malý kufor 
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Aktivita 1: Osobné pocity z kurzu 
 

Výsledky vzdelávania: 
2. Nájsť a formulovať osobné ponaučenie. 

4. Opísať zážitky. 

 

Čas:   30 minút 

Spôsob:  Celá skupina 

Zdroje:  Sada kariet, ktoré zobrazujú rôzne emócie 

 

Aktivita 
Nastal čas vyhodnotiť kurz a požiadať účastníkov o spätnú väzbu – či sa im kurz páčil a bol pre nich 

užitočný.  

 

Navrhujeme tri aktivity: 

 

Gesto 

Najskôr požiadajte účastníkov, aby sa postavili do kruhu a ukázali gesto (môže byť sprevádzané aj 

zvukom), ktoré predstavuje ich celkový dojem z kurzu a ako sa počas neho cítili. Požiadajte niekoho, aby 

začal, ukázal svoje gesto, potom požiadajte ostatných, aby toto gesto zopakovali. Uistite sa, že každý 

dostane príležitosť zdieľať svoje gesto a zvyšok skupiny ho zrkadlil.  

 

Emócie 

Ďalšie cvičenie si vyžaduje sadu kariet zobrazujúcich emócie (ako sú kartičky Cat, Bear apod.). Položte 

ich do stredu skupiny. Požiadajte účastníkov, aby si vybrali jednu kartu, ktorá bude reprezentovať ich 

názor na kurz. Keď si ju vyberú, požiadajte niekoho, aby najskôr ukázal svoju kartičku a vysvetlil, prečo 

si ju vybral a ako sa mu kurz páčil. 

 

Zhrnutie  

Postavte sa do kruhu v strede miestnosti. Zapnite hudbu a požiadajte účastníkov, aby sa pohybovali po 

miestnosti. Pri druhom zatlieskaní by sa mali zastaviť a obrátiť sa na najbližšiu osobu. Požiadajte ich, 

aby sa podelili o ich najlepšie skúsenosti z kurzu. Znova pustite hudbu a celý postup sa opakuje. V druhom 

kole je témou prevládajúca emócia počas kurzu, v treťom ich obľúbené cvičenie.  

 

 

 

  

Poznámka školiteľa 
Aktivita „Gesto“: Môže to byť celkom emotívne cvičenie, po ktorom môže nasledovať diskusia. 
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Aktivita 2: Zhrnutie výsledkov a osobné 

ponaučenie 
 

Výsledky vzdelávania: 
1. Zhrnúť udalosti týždňa. 

2. Nájsť a formulovať osobné ponaučenie. 

 

Čas:    30 minút 

Spôsob:  Aktivita pre celú skupinu  

Zdroje:  Súhrnná schéma 

 

Aktivita 
Najprv požiadajte účastníkov, aby sa pohodlne usadili a pripravili si poznámky. Pracujte s celou skupinou 

– prezerajte si fotky školiteľov a spomínajte na štyri dni kurzu a rôzne aktivity. Skupina si prejde 7 

modulov a školitelia si robia poznámky na flipchart. Pripomeňte účastníkom aj budovanie zručností.  

 

Keď sú pripravení, mali by sa zamerať na detaily hodnotenia. Môžu použiť nasledovnú schému:  

 

 
 

 
Pred ukončením tohto sedenia požiadajte účastníkov, aby sa podelili o jednu „mäkkú“ myšlienku (o 

pocitoch a vnímaní) a jednu „tvrdú“ myšlienku (programové body, udalosti).  

 

 

Poznámky školiteľa 
Majte na pamäti, že myšlienky o obsahu kurzu by mali vo väčšine pochádzať od členov skupiny.  

 

Počas zhrnutia zamerajte pozornosť na niektoré veci, ktoré robiť a ktoré naopak nerobiť: 

● používať mapy mysle a stromy, 
● používať vizuálne poznámky, ikony, 
● používať kľúčové slová, 

● nevyhýbať sa kritickým otázkam, 
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● skrátiť nápady, 

● zahrnúť zdroje. 
 

 

 

 

Aktivita 3: Spätná väzba na kurz 
 

Výsledky vzdelávania: 
3. Poskytnúť/prijať individuálnu pozitívnu spätnú väzbu. 

 

Čas:    30 minút (môže byť dlhší, ak máte čas) 

Spôsob:   Aktivita pre celú skupinu 

Zdroje: Lepiace bločky, perá, fixky, A4 papier, odpadkový kôš, napodobenina vedra na 

kompost, malý kufor 

 

Aktivita 
 

V prvej časti spätnej väzby posaďte skupinu do kruhu. Do stredu kruhu položte malý odpadkový kôš na 

papier, malý kufor a napodobeninu vedra na kompost. Do kruhu taktiež umiestnite malé kúsky papiera 

rôznych farieb. Povedzte skupine, že teraz vám môžu poskytnúť spätnú väzbu o kurze. Do kufra majú 

vložiť poznámky, ktoré ich posilnili – veci, ktoré si odnášajú so sebou. Poznámky k veciam, ktoré sa im 

nepáčili, patria do odpadkového koša na papier a do vedra na kompost smerujú návrhy, ktoré by 

účastníci radi zmenili.  

 

Skupina by mala mať toľko príspevkov, koľko je členov skupiny. Požiadajte ľudí, aby napísali pozitívne 

poznámky o svojich kolegoch. Povedzte im, aby si predstavili, že cestujú spolu a ukázali, čo by vložili do 

kufrov svojich partnerov: nápady, pozitívny rešpekt alebo posilňujúce odkazy. Na stoličku každého 

účastníka umiestnite papier A4 s menom. Lepiace bločky budú účastníci postupne lepiť na tieto papiere 

a tvoriť tak zbierku pozitívnej spätnej väzby.  

 

 

Poznámka školiteľa 
Odporúčame zozbierať niektoré aspekty, nad ktorými sa oplatí zamyslieť. Napíšte ich na flipchart alebo 

požiadať o spoluprácu skupinu – môžu ich spoločne zhrnúť. Môžete sa zamerať na nasledujúce:  

- atmosféra,  

- ťažké body, 
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- vzťah účastníkov, konexie v skupine, 

- kreativita, 

- počet účastníkov, 

- relevantnosť programu (myšlienka, téma: učenie sa počas cestovania, ciele, zameranie), 

- relevantnosť cvičení,  

- účastníci cieľovej skupiny, 

- praktické skúsenosti v meste,  

- tvorba cvičení.  
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Zahrievacie 

hry 
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Zahrievacia hra 1: Samuraj 
  

Výsledky vzdelávania: 
● Zvýšenie sústredenia a koncentrácie skupiny. 

● Zahrievacia hra. 

 

Čas:   10 – 15 minút 

Spôsob:  Celá skupina 

 

Aktivita 
Celá skupina stojí v kruhu. Medzi účastníkmi by mal byť rozostup približne jedného ramena. Každý sa 

stáva samurajom. Cieľom hry je nájsť najlepších dvoch samurajov. 

Dajte všetkým účastníkom dostatok času naučiť sa kroky/bojovú choreografiu predtým, ako prejdete k 

súťaži: 

1)      Jedno opakovanie: 

● Osoba, ktorá ho začína, drží meč smerujúcimi nadol oboma rukami, máva ním nad hlavou 

a zatiaľ čo ho tam drží, kričí: „Hi“ (vyslovuje sa {i} nie {ai}). 

● Dvaja ľudia na oboch stranách mávajú svojimi imaginárnymi mečmi, akoby druhého 

chceli rozrezať na polovicu, pričom kričia „JAAA" a potom sa stiahnu. 

● Osoba, ktorá začala súťaž teraz máva mečom dole, aby ukázala na novú osobu, a kričí 

„SAAAA". 

● Nová vybraná osoba opakuje aktivitu. 

2)    Súťaž: každý, kto urobí chybu uvedenú nižšie, musí opustiť kruh a vypadne z hry. 

a. príliš pomalá reakcia 

b. nereaguje 

c. nesynchronizácia so svojím partnerom na druhej strane 

d. reakcia, keď nie je účastník zapojený atď. 

 

3) Hra končí, keď zostanú už len dvaja samurajovia, ktorí sú víťazi. 
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Zahrievacia hra 2: Mazeltov 
 

Výsledky vzdelávania: 
● Zvýšenie sústredenia a koncentrácie skupiny. 

● Zahrievacia hra. 

 

Čas:   15 minút  

Spôsob:  Celá skupina 

 

Aktivita 
Školiteľ učí skupinu stojacu v kruhu sériu akcií. Na začiatku hry môže byť vždy len jedna osoba, ktorá 

vykonáva danú akciu. 

Možné akcie: 

● Osoba, ktorá začína, sa otočí na jednu stranu a zakričí „KIA" s dvoma rukami natiahnutými 

dopredu na úrovni bokov a dlaňami hore. Akcia „KIA" sa musí vždy pohybovať rovnakým 

smerom, takže ak sa k vám dostane akciu od osoby na pravej strane, môžete ju odovzdať len osobe 

na ľavej strane (t. j. nezmeníte smer).  

● Osoba, ktorá dostane „KIA", sa môže rozhodnúť, že akciu odpudí skrížením rúk pred telom a 

slovami „USHIBUSHI“. Týmto sa akcia odošle späť odosielateľovi. 

● Osoba, ktorá dostane „KIA", sa môže rozhodnúť, že ju neodovzdá ďalšej osobe, ale niekomu 

inému v kruhu, a to vykonaním rovnakého úkonu, ale namiesto toho povie „KIAMIA“. Osoba, 

ktorá je príjemcom akcie, si teraz vyberie, ako ju odovzdá ďalej (t. j. akým smerom a s akým 

sprievodným slovom). 

● Osoba, ktorá dostane akciu, sa môže rozhodnúť pre skupinovú akciu a všetkých pozdraviť 

podržaním jednej ruky a slovami „MAZELTOV“. Celá skupina ju nasleduje, opakuje rovnakú 

akciu, zatiaľ čo kričí „MAZELTOV”. Osoba, ktorá začala akciu, sa potom môže rozhodnúť 

pokračovať v akejkoľvek inej akcii (okrem „USHIBUSHI", pretože neexistuje žiadna akcia, ktorú 

by bolo potrebné vrátiť späť, pretože táto osoba bola posledným aktérom). 

● Osoba, ktorá je na rade, sa môže rozhodnúť pre skupinovú akciu, povedať „NOBELOVA CENA“ 

a hrdo vojsť do kruhu, zatiaľ čo ostatní ho oslavujú/povzbudzujú k získaniu ceny. Potom tá istá 

osoba pokračuje v inej akcii. 

● Osoba, ktorá je na rade, môže rozhodnúť o skupinovej akcii a povedať „FIESTA", následne každý 

fandí a tancuje smerom k inému miestu v kruhu. Potom tá istá osoba pokračuje v inej akcii. 
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Zahrievacia hra 3: Majstrovstvá 

kameň/papier/nožnice 
 

Výsledky vzdelávania: 
● Zvýšenie sústredenia a koncentrácie skupiny. 

● Zahrievacia hra. 

 

Čas:   5 minút 

Spôsob:  Celá skupina  

 

Aktivita 
1) Školiteľ popisuje myšlienku hry, ktorá spočíva v tom, že účastníci sa stretnú v „súbojoch" 

pomocou kameňa/papiera/nožníc. Každá dvojica počíta spolu do troch, následne vytvoria rukami 

tvar, ktorý predstavuje jednu z týchto možností:  

a. kameň: ruka v pästi 

b. papier: ruka otvorená, prsty roztiahnuté 

c. nožnice: ukazovák a prostredník v tvare nožníc 

 

Kameň porazí nožnice, nožnice porazia papier, papier porazí kameň. 

 

2) Účastníci začnú chodiť po miestnosti, skandovať svoje meno, akoby fandili sami sebe. Keď sa 

stretnú tvárou v tvár s niekým iným, napočítajú do troch a použijú svoju „zbraň". Kto prehrá, musí 

stáť za víťazom s rukami na jeho pleciach a kričať svoje meno, aby našli nový „súboj". 

3) Ten, kto vyhrá ďalší súboj sa pripojí k skandovaniu radu porazeného (v rade môže byť akokoľvek 

veľa ľudí), kým nezostanú len dve línie, a nakoniec len jeden – víťaz! 
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Zahrievacia hra 4: Marylin Monroe 
 

Výsledky vzdelávania: 
● Zvýšenie sústredenia a koncentrácie skupiny. 

● Zahrievacia hra. 

 

Čas:   15 minút 

Spôsob:  Celá skupina 

 

Aktivita 
Skupina stojí v kruhu s jednou osobou v strede, ktorá ukazuje na niekoho iného a volá jedno z nižšie 

uvedených mien. Každé z mien vyžaduje akciu/krátku scénu, ktorú má vykonať čo najrýchlejšie daná 

osoba a dvaja ľudia na oboch stranách. Ak niektorý z nich nevykoná akciu (alebo ak sa niekto 

nezúčastnený začne hýbať), musí si vymeniť miesto s osobou v strede.  

Návrhy mien/akcií (môžete pridať svoje vlastné) 

● Marylin Monroe: osoba v strede je Marylin Monroe a sa snaží držať sukňu, zatiaľ čo ľudia v 

kruhu sú vietor, ktorý sa snaží zdvihnúť sukňu. 

● James Bond: osoba v strede drží imaginárnu zbraň, zatiaľ čo ľudia na oboch stranách sa trasú 

od hrôzy.  

● Práčka: ľudia na oboch stranách vytvoria rám pre práčku, zatiaľ čo osoba v strede krúži 

hlavou, ako keby bola v práčke. 

● Hriankovač: ľudia na oboch stranách držia ruky pokope a vytvárajú otvory v hriankovači, 

zatiaľ čo osoba v strede je hrianka, vyskočí a povie „bip“. 

● Palma: osoba v strede stojí s rukami nad hlavou a dlaňami smerujúcimi nahor. Dvaja ľudia na 

oboch stranách „tancujú“ pod palmou. 

 

 

 

KONIEC 
 


