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MOJE SRDCE

Na papier nakresli veľké srdce a vpíš doň, kto všetko má v tvojom srdci miesto. Srdce si môžeš 
aj porozdeľovať na diely rozličnej veľkosti, ktoré budú poukazovať na to, kto má v tvojom srdci 
koľko miesta.

Na zamyslenie...

Koho mám najčastejšie vo svojom srdci? Čo si cením na ľuďoch, ktorých mám rád/rada? Je 
niekto, na koho som zabudol/la? Aké miesto patrí mne? Mať rád/rada samého/u seba je veľmi 
dôležité, treba si uvedomiť svoju hodnotu, od toho sa potom odvíja aj môj vzťah k ostatným 
ľudom – ostatných môžeme mať radi do tej miery, ako máme radi sami seba.
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Balón priateľstva

Do hornej časti – dovnútra balónu napíš všetko, čo priateľstvo utužuje, drží nad vodou, a do 
dolnej časti, tam, kde sú nakreslené závažia, napíš všetko, čo priateľstvo rozdeľuje, ničí, čo 
priateľstvo ťahá k zemi.
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Sexuálny život – Kedy? prečo? načo?

1. Očísluj obrázky podľa toho, ako by sa podľa teba mal vyvíjať vzťah medzi chlapcom 
a dievčaťom.

2. Porozmýšľaj nad tým, či je takáto postupnosť najsprávnejšia, či možno niektorú časť 
preskočiť a aké to môže mať dôsledky.

Kľúč:
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Príbeh o Abigail a Sindibádovi

1. Pozorne si prečítaj nasledujúci príbeh

Bolo raz dievča, ktoré sa volalo Abigail. Žilo pri Aligátorovej rieke, ktorá sa hemžila krokodílmi. 
Jej priateľ Gregor žil na druhej strane rieky. Obidvaja boli do sebe veľmi zamilovaní a pociťovali 
veľkú túžbu vzájomne sa vidieť. Nanešťastie však búrka zničila malý most, takže bolo ťažké 
dostať sa cez ňu. Abigail takmer zomierala od túžby. Preto vyhľadala rybára Sindibáda, ktorý 
jediný vlastnil v širokom okolí loď. Opísala mu situáciu a prosila ho, aby ju previezol cez rieku. 
Sindibád bol ochotný spraviť to, ale pod podmienkou, že sa s ním Abigail predtým vyspí. Abigail 
bola rozhorčená týmto výmenným obchodom, pretože Sindibáda nemilovala, a preto s ním 
ani nechcela spať. Odmietla Sindibádove požiadavky a odišla preč hľadať iných ľudí, ktorí by 
jej pomohli. Sklamaná odišla domov k svojej matke a rozpovedala jej o svojich nevydarených 
pokusoch a o Sindibádovom návrhu. Prosila matku o radu. Matka jej odpovedala: „Pozri, 
Abigail, si už veľké dievča. Sama musíš vedieť, čo chceš robiť, a sama robiť svoje rozhodnutia,“ 
povedala a išla si po svojom. Abigail dlho uvažovala. Nakoniec sa rozhodla prijať Sindibádovu 
ponuku, pretože chcela bezpodmienečne vidieť Gregora. V noci spala so Sindibádom. 
A Sindibád splnil svoj sľub a na druhý deň ráno ju previezol na druhú stranu rieky. Po niekoľkých 
šťastných hodinách s Gregorom pocítila Abigail potrebu povedať Gregorovi, čo sa stalo. Keď si 
celú príhodu vypočul, bol od zlosti celý bez seba: „Čo si to urobila?! Nemôžem uveriť tomu, 
že si to urobila! Spala si so Sindibádom. Všetkému je koniec! Zabudni na nás dvoch! Nechcem 
mať s tebou už nič spoločné!“ Abigail zúfalá odišla. Horko plačúc stretla mládenca, ktorý sa 
volal Slug. Oprela sa o jeho rameno a vyžalovala sa mu zo svojho utrpenia. Slug počúval plný 
rozhorčenia a nahnevaný išiel za Gregorom. Abigail ho nasledovala, hľadela obďaleč a začala 
sa smiať.

2. Pouvažuj najprv sám/sama o príhode Abigail a Gregora.

3. Teraz sa pokús identifikovať rozličné formy lásky. Koľko rozličných foriem lásky dokážeš 
odhaliť a ako ich dokážeš v krátkosti charakterizovať?

4. Aký postoj k sexualite majú osoby v tejto príhode?

Abigail

Gregor

matka

Sindibád

Slug

S ktorou z postáv sa dokážeš najľahšie identifikovať? Zoraď podľa toho uvedených päť osôb.


