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2. POMOCNÉ AKTIVITY

2.1. Úvodné aktivity – vytvorenie atmosféry

Efektívny priebeh sexuálnej výchovy si vyžaduje aktivitu žiakov/čok a učiteľa/ky, intenzívnu 
komunikáciu medzi nimi. Je to celkom iné, ako keď učiteľ/ka vysvetľuje a žiaci a žiačky sedia, píšu 
a občas položia otázku. Keďže v sexuálnej výchove sa rozpráva aj o intímnych témach, medzi 
zúčastnenými musí byť dôvera, je dobré, keď panuje otvorená až priateľská atmosféra. To sa dá 
dosiahnuť hrami, ktoré prelamujú bariéry a pri ktorých sa ľudia navzájom spoznávajú (Vymenia 
si miesta, Aromatický Aleš, Kúty miestností). Oplatí sa aj nejakou nenásilnou formou zistiť 
úroveň vedomostí žiakov, aby sme vedeli zamerať program na to, o čom žiaci najmenej vedia a 
čo ich zaujíma (Rybník). Dôležité je stanoviť si pravidlá fungovania skupiny (Pravidlá). Keďže ide 
o iný typ učenia, ako je v školách bežné, všeobecné pravidlá školy, napr. školský poriadok, na 
tento účel nepostačujú.

Tieto aj ďalšie aktivity v príručke uvádzame v schéme:4

1. názov;
2. cieľ – uvedené ciele sú otvorené, pri modifikácii a zmene počas aktivity sa dajú sledovať aj 
iné ciele;
3. veková skupina – možno ju aktuálne meniť podľa skupiny a prispôsobiť jej metodiku;
4. pomôcky;
5. čas – odporúčaný na základe vlastných skúseností s realizáciou aktivity;
6. počet účastníkov/čok – odporúčaný počet na efektívnu realizáciu;
7. priebeh – je len odporúčaním toho, ako sa dá aktivita realizovať; môže obsahovať námety 
na viaceré alternatívy;
8. vyhodnotenie – podnety, otázky na reflexiu, vyjadrenie pocitov, názorov, vlastných zamyslení 
a zistení, očakávané výsledky, diskusia, resp. poznámky.

Vymenia si miesto
(podľa Labáth, Smik 1991, upravila Lukšíková)

Cieľ: Uvoľnenie emocionálneho napätia, vzájomné zbližovanie a spoznávanie, zaktivizovanie na 
ďalšie cvičenia. Aktivita prináša minimálne riziko zlyhania pred skupinou.

Veková skupina: Bez obmedzenia.

Pomôcky: Dostatok priestoru, stoličky.

Čas: 10 – 15 min.

Počet účastníkov/čok: 20 – 25.

Priebeh: Všetci/ky účastníci/čky hry sedia v kruhu až na jedného/u, ktorý/á stojí v strede. Na 
začiatok hry je vhodné, aby bol/a v kruhu vedúci/a skupiny, ktorý/á začína hru slovami: „Vymenia 
si miesto všetci, ktorí sú... zaľúbení, hladní, nešťastní,“ a pod., „ktorí majú... čierne ponožky, 
modré oči, dvojku zo správania, priateľa,“ a pod. Účastníci/účastníčky si teda vymieňajú miesta 
podľa určených znakov, vlastností a pod., ktoré by sa však nemali opakovať v priebehu jednej 
hry. Platí pravidlo, že pri výmene miest si hráč/ka nesmie sadnúť na pôvodné miesto.

Očakávané výsledky:
Vytvorenie uvoľnenej dynamickej atmosféry, prelomenie nedôvery k prostrediu, vedúcemu/j 
skupiny a medzi účastníkmi/čkami skupiny. Vedúci či vedúca skupiny majú možnosť zistiť 
výraznejšie emočné bariéry, postavenie jednotlivých účastníkov/čok v skupine, spoznať 
skupinové vzťahy.
4  Táto schéma sa netýka krátkych rozohrievacích a uvoľňovacích aktivít zaraďovaných v priebehu sexuálnej 

výchovy.
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Alternatívy: 1. Účastníci/čky hry sedia v kruhu, jedna stolička je voľná. Hráč/ka sediaci/a naľavo 
od prázdneho miesta začína slovami: „Miesto po mojej pravej ruke je voľné, chcem, aby si tam 
sadol/la..., lebo je môj priateľ.” a pod.

2. Účastníci/čky hry sedia v kruhu, jedna stolička je voľná. Hráč/ka sediaci/a naľavo od prázdneho 
miesta, začína slovami: „Miesto po mojej pravej ruke je voľné, chcem, aby si tam sadol/la... ako 
toreador, sliepka.” a pod.

Poznámky: Niektorí/é účastníci/čky môžu mať problém so zadaním pokynu na výmenu, pomôžte 
im, nesmiete však dopustiť ich zosmiešňovanie.

Aromatický Aleš
(podľa Lukšík, Supeková, 2003, upravila Lukšíková)

Cieľ: Hra sa zameriava na nácvik a zapamätanie si mien členov/iek skupiny zábavným spôsobom. 
Zámerom je vytvoriť nekonvenčnú, uvoľnenú, veselú, dynamickú atmosféru, znížiť napätie 
v skupine.

Veková skupina: Bez obmedzenia.

Pomôcky: Dostatok priestoru, stoličky.

Čas: 15 – 20 min.

Počet účastníkov/čok: 20.

Priebeh: Všetci/ky účastníci/čky hry sedia v kruhu, jeden/na povie svoje meno tak, že na 
začiatok pridá prídavné meno, ktoré sa začína na rovnaké písmeno ako jeho krstné meno, napr. 
inteligentný Ivan, atómový Adam, ľúbezná Ľubica, lenivá Lýdia a pod., pokračuje sa tak, že 
sused/a zopakuje meno predchádzajúceho/j a pridá svoje, ďalší/ia zopakuje dve mená a pridá 
svoje. Tak sa pokračuje až do posledného/ej hráča/ky.

Očakávané výsledky:
Veľmi dobrý spôsob, ako si jednoducho, zábavne a dostatočne trvalo zapamätať mená členov 
a členiek skupiny.

Poznámky: Niektorí/é účastníci/čky môžu mať problém so zapamätávaním si mien, pomáhajte 
im, aby sa predišlo napätiu, resp. pocitom neúspechu.

Kúty miestností
(upravili Bianchi, Lukšík, 2001)

Cieľ: Uvoľnenie účastníkov/čok skupiny, zaktivizovanie na ďalšie cvičenia – všetci sa rozhovoria.

Veková skupina: Bez obmedzenia.

Pomôcky: Dostatok priestoru.

Čas: Asi 20 minút.

Počet účastníkov/čok: 20 – 30.

Priebeh: 1. Opíšte existujúce kúty v miestnosti: každý kút predstavuje jedno ročné obdobie. 
Účastníkov/čky vyzvite, aby šli do kúta predstavujúceho to ročné obdobie, ktoré majú 
najradšej.
2. Vyzvite účastníkov/čky, aby sa porozprávali s tými, s ktorými sa stretli vo svojom kúte, o tom, 
čo ich spája. Nechajte na to 5 – 7 minút. Potom za každý kút jeden/na hovorca/kyňa referuje 
celej skupine o tom, čo si účastníci/čky v kúte uvedomili ako spoločné.
3. Pokračujte ďalšími deleniami, napr. podľa kritérií: tí/tie, ktorí/é nemajú súrodencov, majú 1 
súrodenca, majú 2 súrodencov, majú 3 a viac súrodencov, alebo: tí, ktorí/é nehovoria nijakým 
cudzím jazykom, hovoria jedným cudzím jazykom, dvoma cudzími jazykmi, troma a viacerými 
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cudzími jazykmi. Vymyslite si ľubovoľné kritériá delenia, ktoré sú vhodné pre konkrétnu 
skupinu.

Dbajte na to, aby všetky diskusie smerovali najmä k tomu, „PREČO sme sa ocitli v spoločnom 
kúte“, a nie iba k tomu, „aké to je, byť v tomto kúte“.

Očakávané výsledky:
Orientovanie na hľadanie spojitostí medzi ľuďmi na rozdiel od kultúrne prevažujúcej tendencie 
hľadať odlišnosti.

Alternatívy: Účastníci/čky sa môžu do kútov rozdeliť napr. podľa rozličných sociálnych prostredí, 
v ktorých sa cítia dobre: kaviareň, stanica, obchodný dom, rodinný dom a pod.

Rybník
(podľa Lukšík, Supeková, 2003, upravila Lukšíková)

Cieľ: Cieľom hry je získať od účastníkov/čok informácie o úrovni ich doterajších vedomostí 
v oblasti sexuálnej výchovy.

Veková skupina: Od 12 rokov.

Pomôcky: Dostatok priestoru.

Čas: 25 min.

Počet účastníkov/čok: 20 – 30.

Priebeh: Hráči a hráčky stoja v kruhu. Inštruujte ich, že v kruhu je rybník, voda v ňom je smerom 
k jeho stredu čoraz hlbšia. Vyzvite účastníkov/čky, aby vstúpili do rybníka podľa toho, nakoľko 
sa cítia:
– zruční/é v rozprávaní sa o sexualite;
– informovaní/é o rizikách sexuality;
– informovaní/é o sexuálnych úchylkách.

Očakávané výsledky:
Uvoľnenie, vzájomne poznávanie sa bez väčšieho rizika, orientovanie sa v úrovni vedomostí.

Poznámky: Niektorí/é účastníci/čky, ktorí si myslia, že nemajú dostatok vedomostí z danej 
oblasti alebo si nie sú nimi istí/é, môžu sa skrývať za ostatných. Aby sa predišlo získaniu pocitu 
menejcennosti hneď na začiatku, nie je dobré na nich naliehať, aby sa vyjadrili, ak im to je 
nepríjemné.

Pravidlá
(Lukšík a iní)

Cieľ: Vytvoriť si pravidlá fungovania skupiny, ktoré budú môcť rešpektovať všetci/ky účastníci/
čky počas spoločných stretnutí.

Veková skupina: Bez obmedzenia.

Pomôcky: Veľký papier, maliarska lepiaca páska na stenu.

Čas: 15 min.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 20 – 25.

Priebeh: 1. Zdôvodnite potrebu pravidiel pre fungovanie skupiny: uľahčenie komunikácie, 
neubližovanie.
2. Účastníci a účastníčky navrhujú pravidlá, hľadá sa skupinový súhlas s jednotlivými návrhmi. 
Medzi osvedčené pravidlá patrí: možnosť nezapojiť sa do aktivity, ktorá by bola niekomu 
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nepríjemná; dôvernosť – dôverné veci, ktoré odznejú v skupine, sa z nej nevynášajú; dohoda 
o spôsobe oslovovania (prípadne aj otázka tykania a vykania) a dohoda o prestávkach.
3. Spísanie pravidiel na veľký papier, ktorý sa nalepí na stenu.
4. V prípade nefungovania sa možno k pravidlám vracať a spoločným konsenzom ich meniť.

Očakávané výsledky:
Vytvorenie predpokladov na atmosféru dôvery a bezpečia.

2.2. Pomocné aktivity v priebehu realizácie sexuálnej výchovy

V priebehu sexuálnej výchovy je vhodné zaraďovať medzi jednotlivé „ťažšie“ témy, rozohrievacie 
a uvoľňujúce aktivity. Tie oživujú skupinu, znižujú napätie, pomáhajú udržiavať pozornosť 
a dobrú atmosféru. Najvhodnejšie sú časovo nenáročné aktivity.

Tlieskanie

Účastníci/čky vytvoria kruh v strede miestnosti. Vedúci/a skupiny vysvetlí cvičenie; princípom je 
poslať tlieskanie do kruhu.

Nazačiatku si treba osvojiť pravidlo postupu v smere hodinových ručičiek. Vedúci/a skupiny 
zatlieska raz a posunie tlieskanie človeku stojacemu napravo od neho/nej, ten tleskne raz a tým 
znova posunie tlesknutie človeku po jeho pravej ruke – tak sa tlieskanie posúva v kruhu smerom 
doprava až do situácie, keď niekto namiesto jeden raz zatlieska dvakrát. Vtedy sa mení smer 
– začne sa postupovať proti smeru hodinových ručičiek. Tlesknutie dvakrát znamená, že je na 
rade človek po ľavej strane tlieskajúceho – tým sa zmení smer tlieskania a tlieskanie sa akoby 
začne vracať. Tlesknutím raz alebo dvakrát určujú hráči smer. Tlieskanie by sa malo postupne 
zrýchľovať, aby hra naberala na dynamike.

Každý/á hráč/ka, ktorý/á sa pomýli alebo tleskne až neskôr, čím sa naruší rytmus kruhu, vypadne 
a sadne si na stoličku. Hra sa končí vtedy, keď zostane len jeden/na hráč/ka alebo keď uplynie 
čas trvania hry, ktorý si hráči/ky stanovili pred jej začiatkom.

Čím rýchlejšie hra pokračuje, tým viac sa musia účastníci/čky sústrediť. Je dôležité ubezpečiť sa, 
že každý/á z hráčov/k bude aktívne participovať na tlieskaní. Aby sa nevytvárali slučky len medzi 
dvoma alebo troma hráčmi/kami.

Uzol

Účastníci/čky vytvoria kruh a pochytajú sa za ruky. Potom zavrú oči a pustia sa. Bez toho, aby 
otvorili oči, snažia sa nájsť nejakú voľnú ruku. Keď si každý/á nájde nejaké dve ruky, ktoré pevne 
chytí, hráči/ky môžu otvoriť oči. Úlohou skupiny je rozmotať klbká, ktoré sa vytvorili. Kruh sa 
nesmie roztrhnúť. Všetky telesné kontakty a pozície sú povolené. Výsledkom snaženia hráčov/k 
má byť pôvodný kruh.

Cvičenie možno sťažiť inštrukciou, že hráči/ky nesmú rozprávať a dohadovať sa môžu len 
pomocou očí.

Ovocný šalát

Účastníci/čky aj vedúci/a skupiny sedia na stoličkách v kruhu. Hráči/ky sa rozrátajú na prvého, 
druhého, tretieho. Všetci prví sú banány, druhí hrušky a tretí slivky (ovocie je ľubovoľné). Jeden 
člen skupiny nemá stoličku a stojí v strede. Aj on sám má pritom číslo – teda ovocie – a chcel 
by si sadnúť. Keďže si chce nájsť miesto, zvolá stojaci názov jedného z troch druhov ovocia. Tí, 
ktorí majú pridelený tento druh ovocia, sa postavia. Keď stojaci zvolá ovocný šalát, postavia sa 
všetci. Úlohou stojacich hráčov je nájsť si miesto na sedenie. Ten, kto sa postaví, musí si vždy 
nájsť iné miesto na sedenie, ako bolo to pôvodné. Keďže je o jednu stoličku menej, vždy zostane 
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jeden/na účastník/čka stáť a potom začne vyvolávať ovocie alebo ovocný šalát. Ak je pre skupinu 
charakteristická nižšia koncentrácia, postačia dva druhy ovocia. Táto technika sa môže variovať 
a predstavovať aj vhodný vstup do diskusie o pohlaví a jazyku. Účastníci si môžu namiesto 
ovocia vybrať termíny z oblasti sexu a hrať ju s nimi.

Dažďový prales

Skupina vytvorí kruh. Vedúci/a skupiny vydáva jeden po druhom rozmanité zvuky, ktoré po 
ňom skupina opakuje: trie si ruky o seba, lúska prstami, tľapká si rukami o stehná a napokon 
nahlas tlieska rukami. Kruh je rozdelený na štyri podskupiny. Vedúci/a skupiny je v prvej 
podskupine a vydáva zvuky, ktoré ostatné podskupiny imitujú, ale ako kánon, takže vždy sú 
o jeden zvuk pozadu oproti predošlej podskupine. Prvá podskupina začína trením rúk, ostatné 
podskupiny zatiaľ nerobia nič. Po minúte či dvoch začne prvá skupina lúskať prstami a druhá 
začne s trením rúk. Po ďalšej minúte či dvoch prvá podskupina začne s tľapkaním po stehnách, 
druhá s lúskaním prstov a tretia s trením rúk. Potom prvá skupina nahlas tlieska rukami a druhá 
si tľapká po stehnách, tretia lúska prstami a štvrtá si trie dlane. Keď zaznievajú všetky štyri zvuky 
naraz, pripomína to dážď. Tipy: Zvuky možno striedať rýchlejšie a niekoľkokrát opakovať – mení 
sa tým intenzita búrky. Ďalšia alternatíva je taká, že dievčatá a chlapci postupne jednotlivo 
napodobňujú vedúceho/u skupiny (mexická vlna).

Žmurkaná

Jeden/na z každej dvojice si sadne na stoličku. Druhý/á sa postaví za neho/ňu a drží sa operadla 
stoličky. Ten, kto nemá pár, stojí za stoličkou, na ktorej nikto nesedí, a začne hru žmurknutím 
na jedného/u zo sediacich. Ten/tá prijme pozvanie tak, že si sadne na voľnú stoličku. Jeho/jej 
partner sa snaží zabrániť tomu tak, že ho chytí oboma rukami za plecia. Ak je počet hráčov 
párny, vedúci/a skupiny sa môže pridať.

Molekuly

Dievčatá a chlapci sa voľne pohybujú po miestnosti, učiteľ/ka zakričí číslo, podľa ktorého sa deti 
spoja do skupiny – vytvoria molekulu. Napr. ak zakričí 8, vznikne molekula s počtom hráčov 8, 
ak vznikne väčší, alebo menší útvar ako 8, ten vypadne z hry. Hrá sa dovtedy, kým nezostanú 
iba dvaja/e hráči/ky.

Strieľačky

Dievčatá a chlapci stoja v kruhu. Začína sa tým, že niekto povie meno zo skupiny. Jeho nositeľ/ka 
si čupne a dvaja/e účastníci/čky okolo neho/nej sa otočia k sebe a „odstrelia“ ho/ju zdvihnutím 
ruky, napodobením pušky a vydaním zvuku. Ten/tá, ktorý/á je pomalší/ia, vypadne. Pokračuje sa 
tak, že ten/tá, ktorý/á čupel/a, sa postaví a povie meno niekoho z kruhu.

2.3. Záver – vyhodnotenie

Na záver programu sexuálnej výchovy je vhodné zistiť spätné väzby od žiakov – čo získali, čo 
bolo nudné a pod. Môžete použiť nejaký vedomostný test (Dotazník) alebo aj neformálnejšie 
vyhodnotenie (Záver – vyhodnotenie, Telefón, Rybník).

Záver – vyhodnotenie: Čo sme získali?
(upravili Bianchi, Lukšík, 2001)

Cieľ: Identifikovať, čo žiaci/čky získali absolvovaním hodiny. Zhodnotiť hodinu, ako aj vlastný 
príspevok zúčastnených.

Veková skupina: Bez obmedzenia.

Pomôcky: Papier formátu A4, perá.
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Čas: 20 – 30 minút.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 20 – 25.

Priebeh: 1. Požiadajte účastníkov/čky, aby rozdelili papier na štyri časti, a vysvetlite im, že teraz 
budú pracovať samostatne.

Do jednotlivých častí vpíšu:
– ako sa cítia teraz – na konci hodiny;
– aspoň jednu vec, či už osobného, alebo profesionálneho charakteru, ktorú získali;
– jednu vec, ktorou podľa ich názoru prispeli do spoločnej aktivity;
– jednu vec, ktorú zamýšľajú urobiť ako výsledok účasti v kurze.
2. Nechajte žiakov a žiačky utvoriť dvojice a diskutovať so svojím/ou partnerom/kou o tom, čo 
napísali.
3. Dajte celú skupinu opäť dohromady a požiadajte jednotlivé dvojice, aby podali ostatným 
správu.

Očakávané výsledky:
Žiaci a žiačky budú mať príležitosť zamyslieť sa nad svojimi skúsenosťami a zážitkami z hodiny, 
zhodnotiť jeho dosah, či už v osobnej, alebo v odbornej rovine, a sústrediť sa na budúce 
pracovné aktivity.

Záver – vyhodnotenie: Telefón
(upravili Bianchi, Lukšík, 2001)

Cieľ: Získať spätnú väzbu od žiakov a žiačok a umožniť im reflektovať výrazné zážitky a nové 
skúsenosti.

Veková skupina: Bez obmedzenia.

Pomôcky: Nijaké.

Čas: 10 – 15 min.

Počet účastníkov/čok: Optimálne 20 – 25.

Priebeh: Žiaci a žiačky sedia v kruhu spolu s učiteľom/kou. Učiteľ/ka ako prvý/á zdvihne 
symbolické slúchadlo a „telefonuje domov“ o priebehu hodiny. Potom vyzve suseda/ku, aby tak 
spravil/a aj on/a, a tak obíde celé kolo.

Očakávané výsledky:
Žiaci a žiačky majú možnosť vzájomne sa odmeniť spätnou väzbou, dozvieme sa o najsilnejších 
a najpríjemnejších momentoch. Pozor: touto technikou väčšinou nezískame spätnú väzbu 
o negatívnych momentoch hodiny.

Na zistenie vedomostnej úrovne, postojov a názorov na začiatku alebo na konci nejakého cyklu 
sexuálnej výchovy odporúčame použiť dotazník alebo test, ktorý si môžete zostaviť sami/y, 
alebo môžete použiť dotazník uvedený v príručke (príloha 1).


