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3.4. Sexualita

3.4.1. Základné vymedzenie

Sexualita a ešte viac sex sú v súčasnosti veľmi frekventované slová, a to nielen v „dospelom“ 
svete, ale aj medzi deťmi. Čo vlastne sexualita znamená?

Užšie pohľady na sexualitu napr. hovoria: sexualita je to, čo sa deje v posteli, v noci a týka 
sa niektorých častí ľudského tela. Sexualita je to, čo sa týka žien a reprodukcie. Sexualita sa 
predovšetkým týka sexuálneho styku (orgazmu), reprodukcie a hygieny. Sexualita je to, čo 
ovplyvňujú hormóny. Sexualita sa týka dospelých, deti sú v tomto smere nevinné.

Širšie pohľady na sexualitu hovoria, že sexualita neplní len reprodukčnú funkciu a nie je 
to len pohlavný styk medzi mužom a ženou. Sexualita je jednak súčasťou intímneho vzťahu 
zahŕňajúceho celú škálu prejavov príťažlivosti, a to aj mimo sexuálneho aktu. Navyše sa 
stretávame so sexuálnymi pocitmi, predstavami jednotlivcov vrátane detí, ktoré spoluvytvárajú 
ich sebaobraz, resp. identitu. Štúdie zamerané na ľudskú sexualitu ukázali, že sexualita sa 
prejavuje počas celého života človeka od detstva po starobu, je veľmi variabilná a vstupuje do 
interakcie s mnohými biologickými, psychologickými a sociálnymi faktormi.

Normy v sexualite

Ľudská sexualita je pestrá a premenlivá. Ťažko nájsť zhodu v tom, čo je len variant sexuality, 
čo je nezvyčajné, čo považovať za odchýlku a čo za nenormálne. Pri vymedzovaní normálneho 
sexuálneho správania sa uplatňuje jedno alebo viacero z nasledujúcich kritérií:

Sociálne: Ohrozuje správanie iných ľudí alebo spoločnosť?

Štatistické: Správa sa tak väčšina?

Psychologické: Má z toho človek dobrý pocit? Nezneužíva iných ľudí?

Právne: Neprekračuje zákon?

Morálne: Je to v súlade s daným náboženským alebo filozofickým názorom?

Fylogenetické: Je to prirodzené, správajú sa tak aj iné cicavce?

Kultúrne: Je to v súlade so zvyklosťami v danej kultúre?

3.4.2. Sexualita detí

Deti sú sexuálne bytosti, skúšajú a aj zažívajú praktiky vedúce niekedy až k orgazmu. Niektoré 
deti sa učia a používajú slová opisujúce sexualitu v relatívne ranom veku. Sexuálne prejavy 
a jazyk, ktorý používajú deti na opisovanie sexuality, obklopuje silné napätie a tabuizovanie zo 
strany dospelých. Na základe toho, ako holandské a belgické matky (dotazník v časopise, 670 
matiek) pozorovali sexuálne prejavy svojich detí, sa dozvedáme, že medzi najčastejšie sexuálne 
prejavy detí do 11 rokov patria:
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Pozorované sexuálne prejavy detí vo veku 0 – 11 rokov
(Sandford, Cohen-Kettenis, 2000, skrátené)

SEXUÁLNE PREJAVY
DIEVČATÁ

(%)
CHLAPCI

(%)

Dotýkanie sa vlastných pohlavných 
orgánov

98 98

Dotýkanie sa matkiných pŕs 79 74

Záujem o opačné pohlavie 66 65

Hra na lekára/ku 65 55

Kladenie otázok o sexualite 56 51

Masturbácia (rukou) 39 59

Pokusy vidieť ľudí neoblečených 44 43

Dotýkanie sa sexuálne relevantných 
častí tela iných ľudí

36 30

Masturbácia s nejakým nástrojom 20 12

Výsledky tejto štúdie ukázali, že s vekom pribúda záujem o opačné pohlavie, hra na lekára, 
kladenie otázok o sexualite, ale aj pozeranie si obrázkov nahých tiel, kreslenie pohlavných 
orgánov, používanie slov označujúcich sexualitu, rozprávanie o sexuálnom styku a dožadovanie 
sa pozerania sexuálnych scén v televízii. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami boli 
minimálne, týkali sa napr. masturbácie, čo bolo však dané anatomickými rozdielmi. (Sandford, 
Cohen-Kettenis, 2000)

3.3.3. Pohlavný styk

Milovanie sa považuje za intímny spôsob kontaktu medzi dvoma ľuďmi. Jeho biologická 
funkcia spočíva v rozmnožovaní. Okrem tejto funkcie plní pohlavný styk aj relaxačnú a milostnú 
funkciu. Mal by byť prejavom vzájomnej dôvery a lásky medzi partnermi. Mal by umožňovať 
hlboké vnímanie vzájomnej lásky a túžby. Pohlavný styk v pravom čase a s pravou osobou 
môže byť neuveriteľne krásny. Dvojica sa navzájom v predohre vzrušuje najprv rozličnými 
nežnosťami: objímaním, láskaním bozkami na celom tele. Pohlavné vzrušenie ovplyvňuje aj 
vôňa a chuť partnerovej pokožky. To stimuluje mozog k prenosu signálu do oblasti genitálií 
a iných častí tela, pripravujúc ich tak na sexuálny styk. Pri vzrušení sa zrýchľuje dych aj pulz, 
dochádza k zmenám v pohlavných orgánoch oboch partnerov – u muža sa zvyšuje prítok krvi 
do penisu a ten sa postupne zväčšuje, stmavne a stoporí sa. Pri stupňovaní vzrušenia dosiahne 
maximálnu dĺžku a hrúbku. Ženám sa zvyšuje prítok krvi do vulvy a pošvy. Tá zvlhne a jej 
vnútorná časť sa rozšíri, vonkajšia zúži. Stoporí sa dráždec (klitoris), bradavky sa vzpriamia a sú 
citlivejšie. Keď sú obaja partneri vzrušení, sú pripravení na pohlavné spojenie (súlož), pri ktorom 
penis vnikne do pošvy. Existujú aj iné spôsoby dosiahnutia orgazmu bez spojenia pohlavných 
orgánov. Partneri ho pociťujú ako sériu príjemných a hlbokých vĺn šíriacich sa po celom tele. 
Partneri nemusia dosiahnuť orgazmus súčasne. Aj keď je orgazmus pre väčšinu ľudí dôležitý, 
nie je to jediný príjemný sexuálny pocit. Aby sex prinášal partnerom príjemné pocity a napĺňal 
ich očakávania, mali by o svojich pocitoch a prežívaní spolu komunikovať, povedať si, čo majú a 
nemajú radi. Postupne sa učia a spoznávajú reakcie svojho tela na rozličné spôsoby stimulácie. 
Niektoré dvojice sa milujú v jednej polohe, iné svoje milovanie obmieňajú a rady experimentujú. 
Vyžaduje si to však vzájomnú dôveru, poznanie, rešpekt, vzájomnú dohodu o hraniciach v sexe 
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a nijaké násilie. Po ejakulácii penis ochabne, mužovo vzrušenie sa vytratí. Ženské telo sa vracia 
do normálneho stavu pomalšie.

Bez ohľadu na vek a skúsenosti majú niektorí ľudia sexuálne problémy (predčasný výron 
semena, problémy s erekciou, orgazmom, bolestivou súložou), ktoré sa dajú v partnerskom 
vzťahu založenom na skutočnej láske a porozumení prekonať komunikáciou alebo s pomocou 
odborníkov/čok (Fenwicková, Walker, 1996).

Prvé milovanie

Pomyslenie na prvé milovanie môže dievčatá a chlapcov vzrušovať, ale aj vyvolávať rozličné 
obavy. Pred prvým milovaním treba vyriešiť niekoľko závažných otázok: očakávania, riziká, 
vhodnú antikoncepciu a ochranu pred infekciami, sexuálne prenosnými ochoreniami a nákazou 
vírusom HIV. Partneri bývajú nervózni, nedokážu sa uvoľniť, náhlia sa, možno im chýba dostatok 
súkromia a pohodlie. Každá dvojica je jedinečná, nedá sa presne povedať, čo je a čo nie 
je správne. Muži a ženy sa dokážu vzrušiť len pomyslením na sex alebo pohľadom na telo 
partnera/ky. Niektorým ženám trvá zvyčajne dlhšie, kým sa vzrušia tak, že im zvlhne pošva (môžu 
použiť lubrikačný gél). Ak sú partneri nervózni, môžu sa objaviť problémy s erekciou, uvoľnením 
a zvlhnutím pošvy. Niekedy pociťujú partneri pri milovaní bolesť. Príčiny môžu byť rozličné: 
úzky otvor panenskej blany u žien, problémy s predkožkou u muža. Vtedy sa odporúča vyhľadať 
pomoc odborníkov/čok, ktorí nenáročným chirurgickým zákrokom tieto príčiny odstránia.

Raz k prvému milovaniu dôjde. Pocity z neho sa môžu zlepšiť, ak budú partneri spolu citlivo 
a otvorene komunikovať o tom, čo cítia, prežívajú, čo sa im páči/nepáči a čo pri milovaní 
potrebujú.

Byť pripravený na sexuálny život znamená naučiť sa rešpektovať samého seba a aj ostatných. 
Nebáť sa požiadať o pomoc, ak je to potrebné, a dať si vysvetliť veci, ktorým nerozumieme!

3.4.4. Negatívny vplyv návykových látok na sexuálne správanie

Pozornosť ľudí pracujúcich vo výskume, ako aj v praxi sa väčšinou zameriava na sexuálne alebo 
drogové riziká. Život je však komplexnejší a ukazuje sa užitočným zaoberať sa aj kombináciou 
sexuálnych a drogových rizík, resp. rizikami v ich ďalších súvislostiach, napr. v rámci životného 
štýlu, hodnotového systému a pod. Drogy ovplyvňujú sexuálne správanie najmä odbúravaním 
zábran a kontroly nad správaním. Skorý začiatok sexuálneho života a rizikové formy sexuálneho 
správania u mladých ľudí sa zvyčajne vyskytujú aj v spojitosti s užívaním niektorých drog.

Výskumy realizované na Slovensku priniesli tieto zistenia:

• Tí mladí ľudia, ktorí začali sexuálne žiť skoro (pred 16. rokom života), neskôr vo svojom 
živote častejšie užili niektoré z tzv. mäkkých a tvrdých drog (Lukšík a kol., 1996).

• Tí mladí ľudia, ktorí sa rizikovejšie správali v sexuálnej oblasti, t. j. častejšie uvádzali 
náhodný styk, análny styk či vynútený styk, sa častejšie rizikovo správali aj v drogovej oblasti, 
t. j. vo väčšej miere uvádzali užívanie tzv. mäkkých drog: marihuany a hašišu (Lukšík, 2003).

• Marihuana, „voľnejšie vzťahy a sex“ sú súčasťou niektorých spôsobov života mladých ľudí. 
Tieto vzťahy ilustruje nasledujúca tabuľka.
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Spôsob života, v ktorom hrá úlohu marihuana a alkohol, partnerský vzťah a sexualita 
mladých ľudí vo veku 12 – 25 rokov. 
V tejto tabuľke nie sú uvedené všetky spôsoby života mladých ľudí (Lukšík, 2003).

SPÔSOB ŽIVOTA DROGY
(alkohol a marihuana)

PARTNERSKÝ VZŤAH, SEXUALITA 

1.
Zameranie na zábavu droga ako prostriedok zábavy a 

odviazanosti 
sexuálne pôžitky tu a teraz,
promiskuita

2.
Prekračovanie hraníc hľadanie zážitkov z nepoznaného a zo 

zakázaného
sex pred svadbou

3.
Individualizmus, sloboda,
tolerancia k rozličným filozofiám 
(okrem kresťanstva),
vlastná odlišnosť

droga ako súčasť životnej filozofie osobná zodpovednosť,
sexuálna sloboda,
tolerancia, ale aj uvedomovanie 
si rizika nevery,
tolerancia sexuálnej inakosti

4.
Medzigeneračný odstup: iná 
hudba, iné trávenie voľného času 
ako dospelí,
únik zo sveta povinnosti,
odstup od školy a učiteľov

iná droga ako u dospelých,
najmä marihuana 

spochybňovanie manželstva,
tlak zo strany rovesníkov,
prioritou je vrstovnícka 
komunikácia

5.
Prechod k dospelosti, 
prispôsobovanie sa životu 
dospelých

legálne drogy (alkohol, nikotín) vážne partnerstvá,
ťažká, ale dôležitá vernosť,
ochrana pred rizikami,
niektorí smerujú k manželstvu

3.4.5. Aktivity

3.4.5.1. Mix tvrdení, otázok a odpovedí o sexualite
(upravila Rovňanová)

Cieľ: Poskytnúť priestor na utriedenie poznatkov súvisiacich s dospievaním. Vtiahnuť do procesu 
rodičov. Rozvíjať spoluprácu a komunikáciu.

Veková skupina: Od 12 rokov, je možné aj v nižšej vekovej kategórii s upraveným inventárom 
otázok a odpovedí.

Pomôcky:  Farebne odlíšené kartičky s otázkami (prílohy 4, 5 a 6 s námetmi, ktoré vznikli v praxi) 
a odpoveďami na rovnakom formáte z tvrdého papiera (tie sa pokúste vypracovať samostatne, 
resp. so žiakmi/čkami v rámci projektovej úlohy) a tvrdenia o sexualite (prílohy 7 a 8) . Otázky 
môžu mať rozličnú náročnosť, mali by poskytovať aj nové informácie. Na ich tvorbe sa môžu 
podieľať aj žiaci/čky.

Čas:  Podľa potreby.

Počet účastníkov/čok: 10 – 30.

Priebeh: V dospievaní má človek plnú hlavu otázok o sexualite a nie vždy pozná správne 
odpovede. Hovorte o tom, kde hľadajú deti odpovede na svoje najodvážnejšie otázky, ktoré 
im poskytuje pozorovanie okolitého sveta. S ktorými ľuďmi môžu a dokážu otvorene hovoriť 
o sexualite? Kto nachádza pochopenie a záujem u svojich rodičov? Aké otázky sú najčastejšie? 
Nech skúsia niektoré vysloviť. Potom im ponúknite hru. Odporúčame, aby ste si vopred prešli 
jednotlivé tvrdenia a zaujali k nim správny postoj. Kľúčom k mnohým sú informácie v rozličných 
kapitolách tejto príručky.
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Alternatíva 1: Deti sa rozdelia na dve skupiny. Jedna z nich si vyberie otázky, druhá odpovede 
(ak ste si ich pripravili). Ich úlohou je vytvoriť správne dvojice, k otázke nájsť správnu odpoveď. 
Deti sa tak musia pohybovať po triede, komunikovať, spolupracovať. Každá správna dvojica sa 
môže posadiť späť do kruhu vedľa seba. Hrá sa dovtedy, kým nesedia všetky nájdené dvojice. 
Nasleduje prezentácia dvojíc a diskusia, reflexie o pocitoch z hry. Hra môže mať aj formu 
súťaže.

Alternatíva 2: Deti si vyberú dve kartičky s otázkami a dve prázdne kartičky (prílohy 4, 5 a 6). 
Odpovede neponúkate. Z dvojice si vyberú otázku, ktorú sa pokúsia zodpovedať v triede hneď, 
druhú spolu s dvoma čistými kartičkami si vezmú so sebou domov a pokúsia sa získať pre 
spoluprácu rodičov, známych alebo priateľov, učiteľov – získať ich písomnú odpoveď na prázdne 
kartičky. Na nasledujúcej hodine prezentujú výsledky svojich zistení aj pocity z komunikácie. Ak 
sa im nepodarilo úlohu splniť, prázdne kartičky vrátia.

Alternatíva 3: Triedenie výrokov. Sedí sa v kruhu, jednotlivé tvrdenia pripravíte na samostatné 
kartičky (prílohy 7 a 8), ktoré rozdáte, alebo si ich sami/y žiaci/čky vyberú z vašich rúk. Do 
prostriedku kruhu umiestnite tri kartičky s nápismi áno – nie – neviem. Žiak/čka nahlas prečíta 
svoje tvrdenie, posúdi jeho pravdivosť, svoju odpoveď zdôvodní, požiadate ostatných o spätnú 
väzbu (kto súhlasí/nesúhlasí) a potom žiak/čka položí kartičku na správnu kôpku. V prípade, že 
nevie posúdiť tvrdenie, vyzvete ostatných a spoločne nájdete správne riešenie. V závere môžete 
vyzvať deti, aby reflektovali svoje pocity, zistenia.

Vyhodnotenie:
1. Bolo jednoduché posúdiť pravdivosť tvrdení?
2. Ktoré tvrdenia ťa zaskočili? Prečo?
3. Dozvedel/a si sa niečo nové? Čo?
4. Pomohla ti táto hra získať nové informácie, zručnosti?
5. Ako sa teraz cítite?

Poznámka: Tvrdenia v prílohách sú väčšinou pravdivé. Niektoré majú jednoznačnú odpoveď 
(áno – nie), niektoré sú vhodné na diskusiu a prezentáciu postojov.

V prílohe 7 a 8 sú pravdivé všetky tvrdenia okrem č. 4 (Dievčatá majú pri narodení vo vaječníkoch 
vajíčka na celý život, kým chlapci sa rodia bez spermií. Tie sa začínajú tvoriť až v puberte.) a č. 5 
(aj pri prvom pohlavnom styku môže dôjsť k počatiu).

V prílohe 8 sú všetky tvrdenia pravdivé okrem č. 34 (počas menštruácie je dôležité viac než 
inokedy dodržiavať hygienu).

3.4.5.2. Hodnoty spojené so sexualitou 
(podľa Trojana, 1999, upravila Rovňanová)

Cieľ: Poskytnúť žiakom/čkam priestor na konfrontáciu rozličných názorov, faktov, zážitkov aj 
postojov a interiorizovaných hodnôt. Rozvíjať zručnosť aktívneho počúvania, tolerancie.

Veková skupina: Od 12 rokov (v upravenej podobe aj v nižšej vekovej kategórii).

Pomôcky: Pracovný list, písacie potreby.

Čas: 35 – 45 min.

Počet účastníkov/čok: 10 – 25.

Priebeh: V úvode môžete požiadať žiakov/čky, aby premýšľali, aké asociácie v nich vyvolávajú 
slová hodnoty, morálka, svedomie a pod. Rozhodovanie v sexualite sa silne viaže na hodnotový 
svet detí. Ale čo sa skrýva za týmto slovom? Odkiaľ pochádza? Mení sa jeho obsah a význam? 
Ak áno, ako? Znamená to, že pôvodne uznávané hodnoty neboli tie pravé? Máme právo meniť 
počas svojho života vieru v určité hodnoty? Chvíľu diskutujte, potom ponúknite jednoduchú 
a jasnú definíciu hodnôt ako vnútorného presvedčenia, ktoré každý človek považuje za 
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svoju osobnú pravdu, základy, na ktorých budujeme svoje životné rozhodnutia, postoje 
a podľa ktorých sa správame (Trojan, 1999). Zamýšľanie sa nad vlastnými postojmi, konaním 
a presvedčením nám pomáha hodnotiť seba a to, čomu veríme.

Proces sebahodnotenia je zdravý, ale často bolestný. V mnohých rodinách často čelia rozporom 
medzi detskými a rodičovskými hodnotami. Pri získavaní nezávislosti potrebujú deti príležitosť 
testovať svoju vieru, hodnoty a postoje. Len tak si slobodne a vedome dokážu vytvárať svoj 
vlastný „živý“ hodnotový systém, podľa ktorého budú žiť. Treba dôverovať deťom v ich 
schopnosti vybudovať si vlastný hodnotový rebríček, ktorý sa možno trocha odlišuje od toho 
rodičovského, ale bude pozitívny, etický, morálny a bude ich sprevádzať po celý život. Môžeme 
im pomáhať otvorenými rozhovormi o láske, milostných vzťahoch, predmanželskej sexualite, 
antikoncepcii, homosexualite, sexuálne prenosných infekciách, o HIV/AIDS, o interrupcii, 
tehotenstve, rodičovstve, o vplyve viery na sexuálne rozhodovanie, o kritériách výberu životných 
partnerov, o fyziológii pohlavného styku atď. Dospelí aj deti potrebujú priestor na slobodné 
vyjadrenie toho, čo vedia, cítia, aké hodnoty uznávajú a aké očakávania majú v súvislosti 
s uvedenými témami. Sexuálne rozhodovanie a správanie ľudí je veľmi ovplyvnené schopnosťou 
ujasniť si osobné hodnoty, vyjadriť a potvrdiť ich a podľa nich sa aj správať. Existuje veľa cvičení 
na vyjasňovanie toho, čo je pre nás dôležité. Vyzvite žiakov/čky, aby pracovali s pracovným 
listom v rozličných alternatívach:

Alternatíva 1: Každý dostane pracovný list s pokynom, ktorú z piatich častí má vyplniť. Potom 
žiaci/čky dobrovoľne postupne prezentujú svoje myšlienky k rozličným témam a diskutujú o nich.

Alternatíva 2: Každý dostane len jednu časť, vyplní ju a žiaci/čky diskutujú o jednej téme.

Alternatíva 3: Pripravte si na kartičky rozličné tvrdenia a rozdajte ich. Úlohou žiakov/čok je 
zdôvodniť svoje rozhodnutie v škále: určite súhlasím – súhlasím – je mi to jedno – nesúhlasím 
– zásadne odmietam.

Príklady tvrdení nájdete v prílohách rozličných aktivít (7, 8), pokúste sa vytvoriť vlastné, alebo 
sa inšpirujte nasledujúcimi:
• Mimomanželský sex spestruje manželský život.
• Neveru muža spoločnosť akceptuje viac ako neveru ženy.
• Dospievajúci by mali mať prístup k antikoncepcii bez súhlasu rodičov.
• Sexuálne žiť by sme mali začať až v manželstve.
• Nikdy by som sa nezmieril so zistením, že moje dieťa je gej/lesbička.

Vyhodnotenie:
1. Je dôležité z času na čas zamyslieť sa nad svojimi postojmi, presvedčením? Prečo?
2. Čo alebo kto vplýva na formovanie nášho presvedčenia, našich hodnôt?
3. Môžeme zmeniť svoje presvedčenie a postoje? Prečo?
4. Zodpovedá tvoje správanie skutočne tomu, čomu veríš?
5. Dozvedel/a si sa niečo nové? Čo? Ako sa teraz cítiš?

3.4.5.3. Môj obraz o sexualite
(podľa Sielert a kol., 1994, upravila Supeková)

Cieľ:  Sexualita má mnoho podôb, o ktorých sa nedá len tak ľahko hovoriť, ale dokážu ich 
vyjadriť obrázky. To platí predovšetkým o mládeži, ktorá nemá ešte veľa sexuálnych skúseností. 
Toto cvičenie by malo pomôcť odkryť určité aspekty sexuality a umožniť o nich komunikovať.

Veková skupina:  Od 14 rokov alebo podľa výberu obrázkov.

Pomôcky:  Veľa obrázkov, fotky, výstrižky z časopisov.

Čas:  45 min.

Počet účastníkov/čok:  20 – 25.
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Priebeh:  1. Žiaci/čky sedia v kruhu na zemi. V strede je rozložené množstvo obrázkov, ktoré 
majú určitú spojitosť so sexualitou. (Obrázkov by malo byť aspoň dva razy toľko ako žiakov/čok.) 
Na obrázkoch sú ľudia, krajina či predmety.

2. Učiteľ/ka: „Každý si v pokoji pozrite obrázky a vyberte si jeden, ktorý podľa vás predstavuje 
pre vás osobitne dôležitý aspekt sexuality.“ Postupne si každý vyberie obrázok.

3. Ak si viacerí vybrali rovnaký obrázok, ostanú spolu a vytvoria malú skupinu. Ostatní si nájdu 
partnera/ku na rozhovor a vzájomne si vysvetlia, prečo si vybrali práve tento obrázok. Opornými 
otázkami pre rozhovor môžu byť: Čo vyjadruje tento obrázok? Čo má spoločné so sexualitou? 
Čo má obrázok spoločné so mnou? Čo je pre mňa sexualita?

4. Záver: výsledky partnerského rozhovoru sa nehovoria pred celým plénom, povie sa len krátka 
správa o jeho priebehu a o tom, ako sa žiaci a žiačky pri ňom cítili. Na to by mal učiteľ/ka vopred 
upozorniť, aby žiaci/čky voľnejšie rozprávali.

5. Ak ostane čas, môže sa ku každému obrázku vymyslieť nadpis.

Alternatíva 1: Žiaci/čky predstavia obrázok nielen jednej osobe, ale malej skupinke a 
zodpovedajú už uvedené otázky.

Alternatíva 2: Žiaci/čky opíšu podľa motívu na vybranom obrázku svoju predstavu o láske a 
sexualite. Ostatní sa snažia na základe opisu nájsť vybraný obrázok.

Žiaci/čky si môžu vybrať spomedzi obrázkov známych osobností svoje idoly a vzory a objasniť, 
čo ich na nich fascinuje (poznámka na koniec: V iných vidíme to, čo má s nami niečo spoločné 
alebo čo by sme radi mali).
• Žiaci/čky môžu vybrať obrázky, ktoré ich zobrazujú takých, akých ich chcú mať ich rodičia či 
priatelia/ľky.
• Pre starších/ie: rozložia sa pohľadnice, ktoré majú priamo alebo nepriamo niečo spoločné 
so sexualitou a ktoré sa vzťahujú na „svetlé, dobré a pekné“, ako aj na „tmavé, škaredé a zlé“ 
stránky sexuality. Žiaci/čky si vyberajú na tému Môj obraz ženskosti, mužskosti vždy 1 pozitívny 
a 1 negatívny obrázok a rozprávajú sa o nich v pároch, malých skupinkách alebo pred plénom.

Poznámky: Výber obrázkov by sa mal v každom prípade prispôsobiť veku žiakov/čok a ich 
schopnosti komunikovať. U mladších žiakov/čok môže byť ústrednou témou priateľstvo, láska a 
rodina. V rámci fotografického krúžku alebo projektu môžu žiaci/čky sami vytvoriť obrázky na 
tému sexualita a potom ich zozbierať do zošita alebo urobiť výstavku.

3.4.5.4. Prečo berieme drogy – prečo robíme sex
(upravili Bianchi, Lukšík, 2001)

Cieľ: Identifikovať príčiny, prečo ľudia robia sex a prečo berú drogy. Hľadanie podobnosti 
motívov pre obe aktivity. Rozprávať sa o možných dôsledkoch v podobe infekcie HIV a iných 
sexuálne prenosných infekcií.

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Papiere formátu A5, lep (najlepšie ceduľky, ktoré sa dajú opakovane nalepovať a 
odlepovať), dva hárky baliaceho papiera formátu A0.

Čas:  Približne 60 min.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 20 – 25.

Priebeh: 1. Rozdeľte skupinu na dve polovice, z ktorých jedna bude „tím sexu“ a druhá „tím 
drog“.

2. Každá skupina dostane 10 – 15 papierov a fixky. Vyveste dva baliace papiere, z ktorých jeden 
označíte slovom sex a druhý slovom drogy.
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3. Vysvetlite, že „tím sexu“ má vymyslieť čo najviac dôvodov, prečo ľudia robia sex. „Tím drog“ 
vymýšľa obdobne príčiny, pre ktoré ľudia užívajú drogy. Každý dôvod napíšu na samostatný 
papier a nalepia na veľký papier. Dajte na to 10 – 15 minút.

4. Keď skupiny skončia, vymenia sa a prezrú si príčiny, ktoré vyprodukovala druhá skupina, s 
dôrazom na to, čo vidia ako neprimerané alebo nepravé príčiny/dôvody na sex/drogy.

5. Zrušte podskupiny a všetci spolu diskutujte na témy:

– Sú nejaké rozdiely alebo podobnosti medzi dvoma vzniknutými zoznamami?

– Ktoré z uvedených príčin spoločnosť oceňuje/uznáva a ktoré nie?

 – Možno pridať ešte nejaké ďalšie dôvody?

– Sú medzi dôvodmi niektoré veľmi významné alebo také, ktoré majú pre zúčastnených nejaký 
osobitný význam?

– Čo z toho vyplýva pre bezpečnejší sex a bezpečnejšie požívanie drog?

Očakávané výsledky:  Ukáže sa spojitosť medzi sexuálnymi a drogovými rizikami (v priebehu 
aktivity môžete doplniť informácie).

3.4.5.5. Môžem si dať pozor 
(upravila Supeková)

Cieľ:  Naučiť mládež (najmä dievčatá) pochopiť, aké riziká im hrozia v zmysle sexuálneho či 
iného násilia. Naučiť sa im predchádzať.

Vek:  Od 13 rokov.

Pomôcky:  Nijaké.

Čas: 30 min.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 20 – 25.

Priebeh: 1. Vysvetlite žiakom/čkam, že je veľa situácií, keď sa môžu stať obeťami násilia, ale je aj 
veľa spôsobov, ako sa môžu násiliu vyhnúť, resp. ako oni sami môžu pre to veľa urobiť.

2. Navoďte situáciu, že mladé dievča/chlapec je na diskotéke/v bare a pod. (hra prebieha ako 
príbeh). Požiadajte žiakov, aby postupne premýšľali, či im hrozia nejaké riziká ešte predtým, 
ako na diskotéku idú, a aké riziká to sú. Predstavte si situáciu, že dievča sa chystá niekam von 
zabaviť sa. Čo je dôležité, aby urobilo, resp. neurobilo? (Napr. vzalo si so sebou slzotvorný plyn; 
povedalo rodičom, kam ide; dohodlo sa s rodičmi, o ktorej hodine bude doma; premyslelo 
si, ako sa dostane domov.) Môžete prebrať aj tému vyzývavého oblečenia. Pokračujte ako 
v príbehu: hrozí dievčaťu nejaké riziko na diskotéke? Aké riziko to môže byť? Ako sa môže 
chrániť? Napr. nenechávať nedopitý nápoj bez dohľadu na stole atď. Preberte postupne aj 
okolnosti návratu domov: Ako sa dievčina môže chrániť, keď ide domov sama pešo? (Napr. mať 
v ruke slzotvorný plyn, nechodiť po neosvetlenej ulici, všímať si, čo sa deje okolo.) Čo ak ide 
sama autobusom? (Napr. nesadať si do zadnej časti autobusu, ak je takmer prázdny, nesadať 
si do zadného vagóna električky, ak je takmer prázdna atď.) Na diskotéke sa zoznámi s cudzou 
osobou a tá jej ponúkne, že ju odvezie, odprevadí domov. Ako sa bude dievča správať? (Napr. 
nikdy si nesadne k neznámej osobe do auta a pod.)

3. Po skončení príbehu a prebratí všetkých možných situácií môžete diskutovať o tom, ako sa 
zachovať v prípade napadnutia, ponuky drogy, ponuky na sex a pod. – môže na to nadväzovať 
nácvik odmietania, asertivity a pod.

Očakávané výsledky: Žiaci/žiačky si uvedomia, že sa môžu sami/y chrániť pred rizikom násilia. 
Pomôže im to premýšľať o situáciách, ktoré by mohli byť pre nich nebezpečné.


