
Multikultúrna výchova pre najmenších



Po tejto príručke by mali siahnuť nielen učiteľky 
materských škôl, ale všetci dospelí, ktorí pracujú  

s deťmi v predškolskom veku alebo v mladšom školskom 
veku a chcú ich naučiť vnímať a akceptovať inakosť. 
Alebo dokonca vidieť v rozmanitosti obohatenie, spes- 
trenie života. Farebná škôlka nenásilnou formou, 
prostredníctvom hier, učí deti vnímať rozdiely,  
rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére roves- 
níckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie,  
ktoré v nás niečo, čo je odlišné, vyvoláva.

Simona Šimková 
detská psychologička a odborná recenzentka príručky
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Milé učiteľky, milí učitelia,

do rúk sa vám dostáva metodická príručka Farebná 
škôlka, ktorú pripravila Nadácia Milana Šimečku. Slo-
vensko je multikultúrnou krajinou, ktorá je domovom 
tradičných i nových menšín. Aj napriek tejto prirodzenej 
rozmanitosti sa i dnes stretávame s nedôverou či do-
konca neznášanlivosťou voči „inakosti“. Myslíme si, že 
aj preto je dôležité už od predškolského veku podporo-
vať u detí schopnosti pohybovať sa v sociálne a kultúr-
ne rozmanitom prostredí, pripravovať ich na stretnutia  
s odlišnými ľuďmi a rozvíjať tolerantné postoje.

Podľa štátneho vzdelávacieho programu pre materské 
školy je „zmyslom multikultúrnej výchovy v predprimár-
nom vzdelávaní pripravovať deti pre pochopenie, že svet,  
a zvlášť ľudský svet, je rozmanitý.“

Ambíciou tejto príručky je hravým spôsobom reflekto-
vať témy a javy, s ktorými sa deti stretávajú každý deň. 
Tieto javy sú farebné, pestré a zaujímavé. Veríme, že 
také budú aj aktivity, ktoré nájdete vo Farebnej škôlke. 
Sú určené deťom vo veku od 4 do 8 rokov, teda mater-
ským školám, prvým ročníkom základných škôl, ale aj 
centrám, ktoré navštevujú rodičia s deťmi. 

Príručka je rozdelená do štyroch kapitol. V kapitole 
Hry nájdete tipy, ako využiť tradičné hry pri spoznávaní 
iných kultúr. Postoje detí sú často ovplyvnené rôznymi 
asociáciami – tým, čo vidia a počujú. Kapitola Obrazy 
narúša predstavy o tom, čo je „správne“ a „normálne“. 
Svet okolo nás ponúka dobrodružný výlet do najbliž-
šieho susedstva, ako aj do vzdialených krajín a galaxií. 
Posledná kapitola Príbehy prináša námety, ako hľadať 
a oceňovať rozmanitosť v rozprávkach a každodenných 
príbehoch.

Vo všetkých aktivitách nájdete prehľadný postup a in-
formácie o cieľoch, pomôckach, metódach a čase, po-
trebnom na jej realizáciu. Medzi viacerými aktivitami 
môžete nájsť prepojenie, čo umožňuje využívať materiál 
aj pomôcky z už realizovaných aktivít. Neuvádzame vek 
detí, sme presvedčení o tom, že aktivity sa dajú upravo-
vať podľa individuálnych potrieb detí rôzneho veku.
 
Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré posky-
tujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multi- 
kultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schop-
nosť spolupráce v skupinách, či komunikačné zručnosti. 

Publikácia neobsahuje jednoznačné odpovede, mnohé 
aktivity nabádajú skôr pozorovať, aké majú deti predsta-
vy o etnickej, sociálnej či rodovej rôznorodosti, sledovať, 
čím sú tieto predstavy formované a ako sa menia. 

Veríme, že vám táto príručka pomôže k tomu, aby bola 
vaša škôlka ešte farebnejšia ako doteraz. Ďakujeme za 
dôveru a tešíme sa na spätnú väzbu.

Autorský tím
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NÁJDI (SI) MA

 CIELE:
 rozlíšiť rozmanité kultúry a krajiny sveta
 vnímať rôzne pohľady na ten istý obrázok
 komunikovať vo väčšej skupiny prostredníctvom hry
 orientovať sa na mape

 METÓDY:
 zážitková hra
 kreslenie
 diskusia
 práca s mapou

 POMÔCKY: 
pexeso vytlačené dvakrát (Príloha 1, str. 31 – 33), Posta-
vičky z obrázkov – informácie pre deti (Príloha 2), Po-
stavičky z obrázkov – informácia pre učiteľky a učiteľov 
(Príloha 3), nožnice, farebné ceruzky (prípadne pastelky, 
tenké fixky), mapa sveta, lepiaca guma

 ČAS: 20 minút (1. deň) + 20 minút (2. deň)

 POSTUP: 
Aktivitu je možné realizovať v jednom dni. Aby sa však 
udržala pozornosť detí, navrhujeme aktivitu rozdeliť do 
dvoch dní.

Prvý deň – Hľadanie dvojičky (20 minút)
Pred aktivitou vystrihnite obrázky z pexesa podľa po-
čtu detí (napríklad, ak máte v triede 14 detí, vyberte  
7 obrázkov a nakopírujte ich dvakrát) a položte ich na 
stôl alebo na zem dolu obrázkom.

Vyzvite každé dieťa, aby si vybralo jednu kartičku  
z pexesa. Po náhodnom výbere si svoj obrázok pozrú 
tak, aby ich nikto iný nevidel.

Pripravte farebné ceruzky a povedzte deťom, nech si  
obrázok vyfarbia podľa vlastných preferencií.

Po vyfarbení ich vyzvite, aby našli svoju „dvojičku“, 
teda dieťa s rovnakou postavou na obrázku. Po nájdení 
dvojíc si deti porovnajú svoje obrázky. 

Sledujte asociácie, s ktorými deti pracujú, všímajte si, 
podľa čoho obrázok vyfarbovali. Aké farby používali, 
ako svoj obrázok  prezentujú. S deťmi ešte nedisku-
tujte o tom, z akých krajín deti na obrázkoch pochá-
dzajú, dvojice si ešte neukazujú obrázky navzájom. 
Spomeňte fakt, že aj napriek tomu, že obrysy detí 
na obrázkoch boli rovnaké, predstavy každého dieťaťa  
o tom, čo majú oblečené, aké farby nosia, sú úplne 
iné. Je to ako vo svete, neexistujú rovnakí ľudia.

Poznačte si, kto mal aký obrázok, aby ste na druhý 
deň vedeli priradiť obrázok správnej dvojici. Napr. 
Samo a Ema – vietnamské dievčatko atď. 

Druhý deň – Hľadanie domova pre deti na obrázku  
(20 minút)

Posaďte deti do kruhu tak, aby boli jednotlivé dvojice 
vedľa seba. Pripravte mapu sveta na viditeľné miesto 
pre všetkých. Pred jednotlivé dvojice položte obrá-
zok, ktorý si vybrali predchádzajúci deň. Pred zača-
tím si deti môžu pozrieť všetky obrázky v kruhu.

Vysvetlite deťom, že budete postupne čítať krátke in-
formácie o deťoch na obrázkoch (nájdete ich v prí-
lohe 2). Spoločnou úlohou detí bude vybrať obrázok, 
ktorý zodpovedá prečítanej charakteristike.

Postupne čítajte charakteristiky detí, jednu po dru-
hej formou – Ktorá dvojica má chlapca z amerického 
kontinentu...?

Úlohou bude nájsť správny obrázok. Dvojica, ktorá si 
myslí, že má obrázok zodpovedajúci indícii, sa prihlá-
si. Spoločne potom umiestnite obrázok na mapu. 
Deťom môžete povedať krátku informáciu o obrázku  
a danej krajine z doplnkového textu (príloha 3). Takto 
pokračujte až po poslednú dvojicu obrázkov. Niekto-
ré indície budú pre deti neznámymi pojmami, preto 
možno budú potrebovať pomoc, môžete im dať aj jas-
nejšie informácie. Princíp hry spočíva v tom, naučiť 
sa nové pojmy súvisiace s inými kultúrami.

Po skončení budú mať všetky deti na obrázku svoj do-
mov. Spoločne vytvoríte rozmanitú mapu sveta s jej 
malými obyvateľmi, ktorí majú rôzne jazyky a zvyky. 

V prípade starších detí môžete na záver diskutovať:
Ako sa vám páčila hra? 
Ktoré obrázky sa vám najviac páčili? 
Chceli by ste sa kamarátiť s deťmi na obrázkoch?
V čom sú deti na obrázkoch iné a v čom podobné 
ako vy?
Čo ste sa naučili o danej krajine? (Môžete prechádzať 
jednotlivé obrázky a zopakovať si nové pojmy).
Poznáte nejaké dieťa z cudzej krajiny?

HRY

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Hru môžete ďalej využívať aj ako klasické pexeso.

Pri hľadaní krajiny môžete rozvíjať aj geogra-
fické zručnosti detí. Napríklad, ak je na obráz-
ku inuitské dievča, pýtajte sa, kde je podľa nich 
zima, či na severe alebo pri rovníku.

S deťmi môžete na záver vytvoriť obrázkovo-
pojmovú mapu, teda k jednotlivým kartičkám 
napísať pojmy, ktoré boli v opise. Precvičíte  
s deťmi predčitateľskú gramotnosť.

12.

TIPY PRE UČITEĽOV A UČITEĽKY
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PRÍLOHA 2 PRÍLOHA 3
POSTAVIČKY Z OBRÁZKOV 
(informácie pre deti)

1. Chlapec, ktorý má rád dobrodružstvo,  
a preto sníva o lete do vesmíru. 
(kozmonaut)

2. Chlapec zo Strednej Ameriky, kde 
je horúco, a preto tam nosia na hlave 
sombréro. (Mexičan)

3. Dievčatko, ktoré žije na vidieku v juho- 
východnej Ázii a vie, ako sa pestuje ryža. 
(Vietnamka)

4. Dievčatko, ktoré sa učí tanec flamenco 
pochádzajúci z juhu Európy, Španielska. 
(tanečnica flamenca)

5. Dievčatko, ktoré  žije v krajine, kde je 
veľa ľadu a v prírode môže vidieť soby. 
(Inuitka)

6. Dievčatko z Kene, krajiny v Afrike. Rado 
sa učí a keď je doma, pomáha rodičom so 
súrodencami. (Keňanka)

7. Chlapec, ktorý má pre nás nezvyčajné 
chlapčenské oblečenie, sa v jeho krajine 
volá kilt. (Škót)

8. Chlapec, ktorý chodieva večer naku- 
povať voňavé farebné koreniny na miestny 
trh, ktorý sa v jeho jazyku nazýva Suk. 
(Maročan)

9. Dievčatko, ktoré nosí hidžáb, špeciálny 
kus oblečenia pre dievčatá a má rado 
džús z granátového jablka. (Afganka) 

10. Chlapec žijúci v krajine, kde sa veľa 
športuje. Obľúbený je najmä basketbal. 
(Afroameričan)

11. Dievčatko, ktoré žije v horách Južnej 
Ameriky a nosí pončo z lamej vlny. 
(Peruánka)

12. Chlapec, ktorý sa na pláži rád hrá  
s bumerangom. (Austrálčan)

Kozmonaut – poukázanie na zvedavosť a sny ako uni-
verzálne fenomény.

Mexičan – Mexiko je krajina v Strednej Amerike, jedlá sú 
pikantné, v kuchyni sa používa veľa druhov kukurice ma-
ize a fazule frijoles. Ľudia sa,  najmä v minulosti, chránili 
pred silným slnkom klobúkom zvaným sombréro nielen 
pri práci.

Vietnamské dievčatko – Vietnam je druhým najväčším 
exportérom ryže. Ryžové polia zaberajú väčšinu agrár-
nej časti tejto krajiny v juhovýchodnej Ázii.

Flamenco tanečnica – flamenco je temperamentný ta-
nec, ktorý prenáša emócie južanských národov, vznikol 
v Španielsku.

Inuit je správne pomenovanie pre zľudovený pojem 
Eskimák, ktorý však má pejoratívny nádych a pre 
príslušníkov Inuitov je hanlivý. Inuiti žijú najmä v se-
verných častiach Kanady a v Grónsku. Tradične sa ve-
novali lovu zvierat.

Kenské dievčatko – Keňa je krajina vo východnej Afrike. 
Aj napriek mediálnym stereotypom navštevuje základnú 
školu okolo 90 % detí. Keňa je aj krajinou, v ktorej je 
mnoho inovácií v moderných technológiách, ako prvá na 
svete napríklad zaviedla mobilné bankovníctvo. Najmä 
pri afrických krajinách je potrebné vyhnúť sa zovšeo-
becňovaniu o chudobnom a hladujúcom kontinente. 

Škótsky chlapec – hoci sa už kilt nenosí v každoden-
nom živote, je to stále národný symbol a dedičstvo po 
Keltoch. Škóti si ho obliekajú pri špeciálnych sviatkoch.

Marocký chlapec – severná Afrika má dlhodobú tradí-
ciu pouličných trhov, kde sa najčastejšie obchodovalo  
s koreninami. Na tieto trhy, ktoré sa v arabčine nazývajú 
suk, chodili aj európski obchodníci.

Afganské dievčatko – náboženská tradícia islamu vyža-
duje zahalenie vlasov dievčat od istého veku. Hidžáb je 
šatka, ktorá sa používa vo väčšine moslimských krajín. 
Vo vidieckych oblastiach Afganistanu nosia ženy burky, 
ktoré zahaľujú celé telo a pred očami je len mriežka. 
Tento odev súvisí s tradíciami, samotný islam ho nevy-
žaduje. Okrem toho je Afganistan bohatý na granátové 
jablká, ktoré sú vývozným artiklom tejto krajiny.

Afroamerický chlapec s basketbalovou loptou – bas-
ketbal vznikol v roku 1891 v USA. Považuje sa za národ-
ný šport a najznámejší basketbaloví hráči sú prevažne 
afroamerického pôvodu.

Peruánske dievčatko – vlna z lám sa používa na výrobu 
oblečenia najmä v horských oblastiach Ánd. Pončo je 
tradičný odev etnických skupín z Južnej Ameriky.

Austrálčan – bumerang pochádza od austrálskych abo-
rigenov (pôvodných obyvateľov Austrálie), ktorí ho vyu-
žívali na lov zveri. V súčasnosti sa používa pri hre.

POSTAVIČKY Z OBRÁZKOV  
(doplňujúce informácie pre učiteľov a učiteľky)

Vybrali sme zámerne „stereotypizujúce“ obrázky. Cieľom je spoznať rozmanitosť sveta cez jednoduché a zapamäta-
teľné javy a symboly. Opisy slúžia na jednoduchú orientáciu v jednotlivých krajinách. Pri aktivite je však potrebné 
zdôrazniť, že nie všetky deti v danej krajine vyzerajú rovnako. Takisto ako na Slovensku nie je každé dieťa rovnaké.

POZNÁMKA
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MULTIKULTI HADY A REBRÍKY

 CIELE:
 spoznať prepojenosť bežných vecí s inými krajinami  

 a kultúrami
 spolupracovať a komunikovať prostredníctvom hry

 METÓDY:
 kooperatívne učenie
 hra
 diskusia

 POMÔCKY: 
hra Hady a rebríky (Príloha 1) –  môžete ju s deťmi 
nakresliť na veľký kus plachty alebo môžete použiť aj 
menšiu verziu na kuse väčšieho papiera; úlohy napísa-
né na malých kúskoch papiera (Príloha 2); čaj, škorica, 
čokoláda, tričko, kešu oriešky, jablko, zošit; fotografia 
kakaových bôbov (pre väčší zážitok môžete kúpiť sku-
točné kakaové bôby miesto fotografie); mapa sveta – 
nakreslená na veľký kus papiera alebo skutočná mapa 
sveta; klobúk, šatky na zaviazanie očí

 ČAS: 30 minút + čas potrebný na výrobu hracieho 
poľa deň pred samotnou hrou

 POSTUP: 
Pred samotnou hrou si spolu s deťmi pripravte hra-
cie pole podľa prílohy. Väčším zážitkom bude hra na 
veľkej plachte s trojrozmernými hadmi a rebríkmi. Mô-
žete použiť napríklad paličky od nanukov alebo koná-
re na rebríky, hadov vyrobiť z plastelíny, hliny alebo 
vypchatých kusov látky. Spoločnou výrobou budujete 
u detí schopnosť kooperácie a pocit vlastnej kompe-
tencie zrealizovať veci od začiatku do konca. Môžete 
si však hracie pole nakresliť aj na veľký kus papiera  
a hru hrať s figúrkami. Pri väčšom poli môžu byť hráč-
mi samotné deti. Jednotlivé úlohy si napíšte na pa-
pieriky, ktoré vložte pred hrou do klobúka. Do väčšej 
škatule umiestnite predmety z úlohy číslo 3.

Rozdeľte deti do skupín (max. 4 skupiny) a vysvetlite 
im pravidlá hry: úlohou tímu bude dostať sa až na 
políčko 20. Tímy budú hádzať postupne kockou, v poli 
sa posunú podľa hodeného čísla na kocke. Začína sa 
na čísle 1 a cieľ je na čísle 20. Ak sa tím dostane pri 
hre na políčko, na ktorom je začiatok rebríka, musí 
si vyžrebovať jeden papierik s úlohou. Úlohu, ktorú 
im prečítate, rieši celý tím. V prípade, že úlohu splní, 
posunie sa na koniec rebríka. Ak úlohu nesplní, os-
tane na rovnakom políčku. (Príklad: Tím sa dostane 
na políčko 3, splní úlohu, automaticky sa posunie na 
políčko 9 a pokračuje v hre z tejto pozície. Ak úlohu 

nesplní, ostane na políčku 3). Ak sa tím dostane na 
políčko, na ktorom je hlava hada, vyberie si tiež pa-
pierik s úlohou. Ak úlohu splní, ostane na danom po-
líčku. Ak úlohu nesplní, celý tím sa vráti až na chvost 
hada. (Príklad: Na políčku 15 rieši tím úlohu, ak ju 
nesplní, vracia sa na políčko 13).

Po vysvetlení pravidiel zdôraznite, že hra sa končí, 
keď všetky tímy prídu do cieľa. Tím, ktorý je v cieli, 
pomáha s úlohami zvyšným tímom. Víťazom teda nie 
je jeden tím, ale celá trieda.

Po ukončení hry diskutujte s deťmi:
Ako sa vám páčila hra? 
Ktoré úlohy sa vám zdali najzaujímavejšie? Ktoré 
najťažšie?
Čo nové ste sa dozvedeli?

Na záver môžete zaznačiť na mapu sveta niektoré zo 
zistení a diskutovať s deťmi o jednotlivých úlohách 
podrobnejšie.

2.

3.

4.

1.

PRÍLOHA 1
HRA HADY A REBRÍKY
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MIEŠAME FARBY

 CIELE:
 znázorniť a pomenovať jednofarebnosť a rozmanitosť  

 pomocou výtvarnej techniky
 spolupracovať v skupine
 posilniť zmyslové vnímanie detí a výtvarné zručnosti
 umelecky stvárniť jednoduché symboly a javy

 METÓDY:
 kooperatívne učenie
 zážitkové učenie
 práca s výtvarnou technikou
 diskusia

 POMÔCKY: 
akvarelový papier alebo výkres (jeden kus A4 pre každé 
dieťa, plus jeden kus A3 pre každú skupinu), akvarelové 
alebo vodové farby, štetce

 ČAS: 25 minút

 POSTUP: 
Pri stoloch vytvorte zmiešané skupiny zložené zo  
4 až 6 detí v závislosti od dispozície triedy. Rozdajte 
deťom papiere (každému jeden). Vyzvite ich, aby si 
každé z nich zvolilo farbu, ktorú bude predstavovať 
a používať a aby zvolenou farbou namaľovalo na svoj 
papier jednofarebný obrázok (jednoduchú postavu, 
zviera, objekt). Deťom môžete daný objekt pripraviť 
aj vopred. 

Vyzvite deti, aby vzápätí maľbu zopakovali na spo-
ločný akvarelový papier alebo výkres. Povzbuďte ich, 
aby na spoločný papier maľovali svoje obrázky tak, 
že sa budú jednotlivé ilustrácie navzájom prekrývať, 
prelínať, spájať. Pre lepší efekt papier navlhčite, aby 
sa farby rozplývali. Z kombinácie jednotlivých farieb 
a tvarov vznikne nové spoločné dielo.

Prechádzajte postupne od skupiny ku skupine a vy-
zvite deti, aby ostatným ukazovali svoje obrázky: 
zdvihnú obrázok nad hlavu s predstavením svojej 
farby („Ja som žltá.“). Na záver zdvihnú spoločný 
obrázok. Diskutujte s deťmi o tom, ktoré obrázky sa 
im najviac páčia a prečo, hádajte, čo vzniklo na spo-
ločnom obrázku. Upozornite deti, že diela vznikli ako 
výsledok spolupráce (farieb aj detí) a hľadajte súvis-
losti s medziľudskými vzťahmi (spolupráca obohacu-
je a inšpiruje a zároveň je vklad každého jednotlivca 
vzácny). Pritom sa však snažte zdôrazniť, že niekto 
robí veci rád aj sám: „jednofarebnosť“ môže byť tiež 
zaujímavá.

Otázky na diskusiu:
Ktoré z obrázkov sa vám páčia?
Čo je výsledkom spoločnej práce?
Čo robíte radšej sami a samé a čo radšej spoločne 
s kamarátmi a kamarátkami, rodičmi, súrodencami?
Čo okolo vás je farebné a čo jednofarebné?

1.

2.

3.

OBRAZY

Variáciou aktivity je miešanie vôní, chutí alebo zvukov: analogicky budú deti identifikovať a pomenovávať vône 
a chute pripravených ukážok a navrhovať, v akej podobe poznajú ich miešanie (škorica je v zásade pikantná 
a menej chutná, ale s  jablkami vytvára výborný základ na štrúdľu). Hudobné ukážky môžu byť založené na 
kontraste nástroj a orchester (s použitím dostupných samoznejúcich nástrojov): každý hudobný nástroj obo-
hacuje výslednú spoločnú skladbu, inak funguje sólovo, inak v spolupráci s ostatnými nástrojmi v orchestri.

TIPY PRE UČITEĽOV A UČITEĽKY

PRÍLOHA 2

1) Dostali ste sa do krajiny, ktorej jazyk nepoznáte (Dán-
sko). Čo podľa vás znamená, keď sa povie Hvad er din 
alder? 
a) Koľko máš bratov a sestier?
b) Koľko máš rokov?
c) Máš doma červené ponožky?

2) Ocitli ste sa na ochutnávke. Ochutnaj so zaviazanými 
očami pripravenú špecialitu (chutná čokoláda) a pozri 
sa na fotografiu. Na ňom sú kakaové bôby, z ktorých sa 
čokoláda vyrába. Skúste uhádnuť, kde sa pestuje najviac 
takýchto bôbov. 
a) v africkej krajine (Pobrežie Slonoviny)
b) v ázijskej krajine (India)
c) v európskej krajine (Slovensko)

3) Máte minútu na to, aby ste zo škatule priniesli 3 veci 
a aspoň 2 z nich musia byť také, ktoré boli vypestované 
alebo vyrobené v inej krajine ako Slovensko (v škatuli 
majte prichystaných 5 vecí – čaj (pestuje sa najmä  
v ázijských alebo afrických krajinách), kešu oriešky (najmä 
africké alebo juhoamerické krajiny), jablko (slovenské), 
zošit (slovenské), tričko (vyberte také, ktoré má na štítku 
napísané, že bolo vyrobené v niektorej ázijskej krajine).

4) Ovoňajte, čo má pani učiteľka v rukách (škorica)  
a uhádnite, čo to je. 
Pozn.: Škorica je zo Srí Lanky (ostrov Cejlón).

5) Nájdite v triede chlapca alebo dievča, ktorí boli niekedy 
v zahraničí. Opýtajte sa ich, v akej krajine boli.

6) Zaviažte si oči a zistíte, aké je to byť znevýhodnený. 
Pani učiteľka vás prevedie triedou tak, že vám bude ho-
voriť cestu. 

7) Naučte sa tieto tri pozdravy v inom jazyku a potom 
ich zopakujte.
Hello (Helou) – anglicky
Czesć (Češč) – poľsky
Hola (Ola) – španielsky

Otázky môžete ľubovoľne dopĺňať podľa fantázie a veku 
žiakov.

TIPY PRE UČITEĽOV A UČITEĽKY

Navrhovaný postup a otázky sú určené pre staršie 
deti (6 – 7 rokov). Pre mladšie deti môžete postup 
zjednodušiť. Miesto súťaže môžu jednotlivé úlohy 
riešiť všetky deti spolu s vašou pomocou.

Úlohu číslo 3 môžete pripraviť aj ako samostatnú 
aktivitu. Pripravte si do škatule čo najviac pred-
metov alebo potravín dennej spotreby a hľadajte  
s deťmi ich prepojenia s inými krajinami a kultúrami.

ÚLOHY
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KTO JE KTO?

 CIELE:
 nájsť súvislosť medzi zobrazením a pojmovým ozna- 

 čením
 definovať nové pojmy a ich význam
 priradiť známe pojmy k nestereotypným situáciám
 posilniť schopnosť vnímať ľudí bez stereotypov
 precvičiť určovanie farieb
 diskutovať o rozmanitosti ľudí okolo nás

 METÓDY:
 kooperatívne učenie
 zážitkové učenie
 diskusia
 práca s obrazovým materiálom

 POMÔCKY: 
vystrihnuté ilustrácie s prislúchajúcimi pojmami z príloh  
1 a 2 (2 x 8 kartičiek, str. 35 – 41), post-ity (malé lepiace 
papieriky) zodpovedajúce farbám, na ktorých sú nápisy 
(pojmy) alebo vlastnoručne zhotovené kolieska/kartičky 
z tvrdého papiera v požadovaných farbách – 8 kartičiek 
z každej farby pre každé dieťa

 ČAS: 30 minút

 POSTUP: 
Vystrihnite a pripravte ilustrácie tak, aby boli dobre 
viditeľné pre všetky deti v skupine – rozložte ich na-
príklad na zem. Pripravte si kartičky s pojmami.

Postupne sa pozrite s deťmi na všetky obrázky, pý-
tajte sa, čo na nich vidia, vysvetlite, ak im bude niečo 
nejasné. Prečítajte tiež všetky pojmy na kartičkách, 
ubezpečte sa, že deti všetkým rozumejú.

V závislosti od skupinovej dynamiky zvážte, či budú 
deti pracovať individuálne alebo vo dvojiciach.

Rozdajte každému dieťaťu/dvojici, post-ity alebo ko-
lieska z každej farby.

Vysvetlite deťom, že ich úlohou bude priradiť pojem 
(v prípade detí kartičku podľa farby, napríklad oran-

žovú pre pojem úspešný človek) k obrázku, ktorý ho 
podľa ich názoru najviac vystihuje.

Prečítajte prvý pojem a vyzvite deti, aby kartičku pri-
radili k obrázku: „Vezmite modré koliesko a položte ho  
k obrázku, na ktorom je podľa vás hrdina/hrdinka.“

Rovnako postupujte v prípade ostatných pojmov. Deti 
si musia vybrať vždy len jeden pojem pre každý obrá-
zok (8 kartičiek musia priradiť k 8 obrázkom).

Spolu s deťmi vyhodnoťte výsledok. Zhrňte, či v sku-
pine panovala zhoda, ktoré obrázky majú naopak 
rôznofarebné označenie. Vyzvite deti, aby svoj výber 
zdôvodnili. Prejdite takto všetky obrázky a diskusiu 
doplňte otázkami k reflexii uvedenými na jednotlivých 
kartičkách na nasledujúcich dvoch stranách.

Na záver diskutujte o priebehu hry:
Ako sa vám hra páčila?
Ktoré obrázky sa vám najviac páčili?
Poznáte ľudí podobných tým na obrázku z vlastného 
života?
Prečo sú jednotlivé postavy podľa vás zobrazené takto?

6.

7.

8.

9.

Na rozdiel od ostatných aktivít v príručke, táto vytvára najväčší priestor pozorovať a zisťovať, aké kategórie pri pome-
novávaní ľudí a sveta deti používajú. Experimentálny charakter tejto aktivity predpokladá kladenie otázok a diskusiu, nie 
ponúkanie jednoznačných odpovedí. Jednoduché zisťovanie zároveň umožňuje učiteľkám a učiteľom pri opakovaní akti-
vity sledovať diskusiou ovplyvnené postojové zmeny u detí. Ilustrácie sú zámerne zvolené tak, aby zobrazovali postavy  
v netypických situáciách. Zámerom aktivity je reflektovať rozmanitosť ľudí okolo nás, pracovať s netradičnými asociáciami. 

POZNÁMKA

POZNÁMKA

Pri tvorbe aktivity sme pri výbere ilustrácií k jednot-
livým pojmom zámerne volili „netypických“ predsta-
viteľov. Cieľom bolo ponúknuť netradičné vnímanie 
ľudí okolo nás. V záverečnej reflexii sa môžete detí 
pýtať aj na rozdelenie pojmov, z ktorého sme vychá-
dzali. Určite však tieto asociácie nie sú „správnou 
odpoveďou“, aktivita je zameraná skôr na zisťova-
nie postojov a reflektovanie rozmanitosti okolo nás. 
Záleží na vás, či budete pracovať s riešeniami detí 
alebo ich navediete, aby nakoniec priradili pojmy 
k ilustráciám tak, ako sme pôvodne zamýšľali. Na 
nasledujúcich dvoch stranách nájdete naše asociá- 
cie spolu s otázkami pre deti, ktoré sú inšpiráciou, 
môžete ich prispôsobiť a rozšíriť podľa smerovania 
diskusie s deťmi. Podnadpisy sú určené učiteľkám 
a učiteľom na objasnenie našich motivácií zobraziť 
zvolené kategórie postáv práve takýmto spôsobom.

1.

2.

3.

4.

5.

úspešný človek –
farmár

hrdina/hrdinka –  
dievčatko kŕmiace vtáčiky

šťastný človek –
učiteľka

otec – rómsky muž  
s dcérou a psíkom

Úspech sa skrýva aj v zdanlivo 
bežných a nenápadných veciach...

Aký je to úspešný človek? 

Kto je podľa vás na obrázku?

Aký úspech dosiahol farmár na obrázku?

Povedzte ešte iné príklady ľudí,  
o ktorých si myslíte, že sú úspešní.

Aj malé skutky z nás robia hrdinov...

V čom je správanie dievčatka  
na obrázku hrdinské?

Koho považujete za hrdinu?

Aké hrdinské skutky môžeme robiť všetci?

Šťastní sú ľudia, ktorí rozdávajú... 

Kto je podľa vás na obrázku?

Podľa čoho viete, že pani učiteľka  
je šťastná?

Čo robí podľa vás šťastnými dospelých?

Kedy ste šťastní a šťastné vy?

Dobrými sa rodičia nestávajú tým,  
ako vyzerajú...

Ako ste prišli na to, že pán na obrázku  
by mohol byť otecko?

Čo má spoločné s vašimi rodičmi?

Odlišuje sa niečím od oteckov  
vo vašom okolí?
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Vo fáze, keď budú všetky obrázky označené, priložte k nim aj kartičky s pojmami a odfoťte situáciu. Zapíšte 
si aj pozorovania detí (ktoré z detí sa prejavovali ako dominantné, či deti reagovali davovo, ako medzi sebou 
spolupracovali). Aktivitu s odstupom času zopakujte a situáciu opäť zaznamenajte. Relevantné zmeny by 
mohli naznačovať postojové zmeny v triede.

Pokiaľ individuálna práca alebo práca vo dvojiciach nebude fungovať, skúste pracovať s celou skupinou naraz  
a pojmy priraďujte k obrázkom prostredníctvom diskusie, v rámci ktorej budete sledovať návrhy a argumen-
táciu detí a spoločne hľadať konsenzus.

Pre menšie deti vo veku 4–5 rokov môžete aktivitu zjednodušiť výberom menšieho počtu postáv (3–4). Vy-
nechať môžete niektoré z pojmov, ktoré sú ťažšie uchopiteľné (napr. úspešný človek). K obrázkom môžete 
vymyslieť aj úplne nové pojmy. Pri menších deťoch odporúčame pracovať s jednou skupinou bez delenia do 
dvojíc či jednotlivcov. Umožní vám to sledovať skupinovú dynamiku.

TIPY PRE UČITEĽOV A UČITEĽKY 

Byť trošku iná nie je  
ani čudné, ani zlé...

Ako vyzerá pani na obrázku? 

Podobá sa na vašu babku  

(starú mamu, starkú)?

Čo robia radi vaši starí rodičia?

Ľudia v núdzi, ktorých možnosti  
sú úplne iné ako naše a ktorí  

sa usilujú malými krokmi zlepšiť  
svoj život, si zaslúžia našu úctu...

Čo viete povedať o pánovi na obrázku?

Čo znamená byť usilovný?

Ako sa vám darí stať sa usilovnými?

To, čo musia mať kamaráti a kamarátky  
rovnaké, nie je viditeľné...

Podľa čoho viete, že dievčatko na obrázku  
by mohlo byť vašou kamarátkou?

Čo sa vám na obrázku najviac páči?

Čo je dôležité na kamarátkach  
a kamarátoch?

Závisí aj na nás, ako sa budú cítiť  
naši susedia...

Čo viete povedať o pánovi na obrázku?

Bývajú vo vašom susedstve cudzinci?

Odkiaľ pochádzajú, ako dlho žijú  
na Slovensku?

Akí  majú byť podľa vás dobrí susedia?

Čo robíte vy, aby ste boli dobrými susedmi?

stará mama –  
jogínka

usilovný človek –  
chudobný muž  

s vozíkom železa do zberu

kamarát/kamarátka –  
dievča na invalidnom vozíku

sused/susedka –  
vietnamský muž
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PESTRÉ SUSEDSTVÁ (ALEBO Z VESMÍRU DOMOV)

 CIELE:
 spoznať vplyv iných kultúr a krajín na náš každoden- 

 ný život
 vnímať etnickú a kultúrnu rozmanitosť v našom okolí
 precvičiť zručnosti v kreslení a jednoduchej práci  

 s mapou
 spoznať krajiny susediace so Slovenskom
 naučiť sa planéty obiehajúce okolo zeme
 diskutovať o najbližšom okolí, v ktorom žijeme

 METÓDY:
 aktivizačná hra
 kreslenie
 diskusia
 kooperatívne učenie 
 zážitková hra
 počúvanie hudby

 POMÔCKY: 
 stanovište Zemeguľa a jej susedia planéty – dostatočný  

 priestor, ideálne vonku alebo vo väčšej miestnosti
 stanovište Svet ako veľké susedstvo – potraviny podľa 

 výberu (banán, škorica, klinčeky, zemiaky, cesnak, čaj, 
  kakao/čokoláda, fazuľa), mapa sveta (jednoduchá detská 
 mapa, mapu môžete pripraviť spolu s deťmi, na mape 
 špeciálne vyznačte Slovensko a susediace štáty), fareb- 
 né špagáty alebo fixky, šatky na zaviazanie očí
 stanovište Rozmanité Slovensko – mapa Slovenska,  

 fotografie a hudobné ukážky (môžete si ich vyžiadať  
 na adrese nms@nadaciams.sk)
 stanovište Moje susedstvo – výkresy a farbičky
 stanovište Susedia Slovenska – pripravené slová ka- 

 marátka, rodina, ďakujem v jazykoch susedných krajín

  
 ČAS: Čas uvádzame pri každom stanovišti, záleží na 
vás, či aktivitu rozdelíte na viac dní, čo vzhľadom na 
pozornosť detí odporúčame. 

 POSTUP: 
Pred samotným začiatkom si pripravte pomôcky na 
jednotlivé stanovištia.

Na úvod vysvetlite deťom, že sa budú v menších sku-
pinách zastavovať pri jednotlivých stanovištiach, kde 
budú spolu riešiť rôzne úlohy.

Na prvom stanovišti Zemeguľa a jej susedia planéty 
(1) začínajú všetky deti spoločne. Vysvetlite deťom, 
že sú planéty, ktoré budú obiehať okolo slnka (tým 
ste vy). Deti môžete nazvať jednotlivými planétami. 
Princípom je, že budú „obiehať“ okolo vás podľa va-
šich pokynov, ktoré budete v priebehu hry meniť. Ak 
deti daný pokyn nepochopia, môžete im ho predviesť:

Planéty sa najprv začnú pohybovať pomaly (pomalý 
krok), postupne planéty začínajú zrýchľovať, pohyb vo 
vesmíre sa mení na veľmi rýchly (deti začínajú bežať), 
opäť spomaľujú, smer pohybu planét sa mení na opačný 
(žiaci chodia pospiatky), opäť sa dostávajú do normálu  
a krúžia ako na začiatku. Planéty sa k sebe priťahujú 
a vytvárajú dvojice planét (deti sa chytia a takto spo-
lu obiehajú), dotýkajú rôznymi časťami (lakeť na nos, 
kolenami, ušami...), planéty začínajú vybuchovať (deti 
odskakujú ako pukance), planéty menia tvar, stávajú 
sa kockami (deti chodia akoby mali tvar kocky), na-
fukujú sa, stávajú sa ťažkými (deti kráčajú pomaly 
a ťažko), potom ľahkými (deti sa ľahko pohupujú na 
špičkách)... Môžete ľubovoľne pridávať ďalšie pokyny. 
Cieľom tejto úvodnej aktivity je uvoľniť deti. Môžete 
však toto stanovište zaradiť aj ako posledné, prípadne 
uprostred, aby ste deti nabudili na ďalšie stanovištia.

 Čas na prvom stanovišti: 10 minút
Rozdeľte deti do menších skupín. Tie budú prechád-
zať cez jednotlivé stanovištia, na ktorých budú plniť 
úlohy. Každá skupina môže začať na inom stanovišti. 
Postupne prejdú všetky. V prehľade uvádzame, čo je 
náplňou jednotlivých stanovíšť.

 Svet ako veľké susedstvo (2) – 20 minút
Cieľom je ukázať, že svet je jedným veľkým susedstvom 
a veci z iných krajín používame každodenne v domác-
nostiach. Pripravte si veľkú mapu sveta a jednotlivé 
potraviny. Mapu si môžete nakresliť spolu s deťmi ešte 
pred samotnou aktivitou. Deťom zaviažte oči šatkou.  
Na jprv budú ochutnávať alebo ovoniavať jednotlivé 
potraviny a budú hádať, čo to je.

Po uhádnutí sa pýtajte na jednotlivé potraviny. Disku-
tujte s deťmi o tom, na čo sa používajú v kuchyni. Na 
mape im ukážte Slovensko a jednotlivé kontinenty. 
Postupne umiestnite potraviny na mapu a spojte ich 
so Slovenskom farebným špagátom. Dostanete tak 
mapu farebných prepojení Slovenska s inými krajina-
mi cez potraviny, ktoré každý deň využívame.

Banány – Stredná a Južná Amerika (pôvodne stredná 
Ázia)
Klinčeky – Zanzibar (východná Afrika)
Fazuľa – Stredná Amerika
Cesnak – Stredná Ázia
Zemiaky – Južná Amerika (oblasť Ánd, Kolumbia,  
Argentína)
Škorica – ostrov Cejlón (Srí Lanka)
Čokoláda/kakao – Západoafrické krajiny (Pobrežie Slo- 
noviny, Ghana...)
Kešu oriešky – východná Afrika (Mozambik)

Susedia Slovenska (3) – 15 minút
Cieľom je spoznať susedné krajiny Slovenska cez 
jednoduché slová v maďarskom, poľskom, českom, 
ukrajinskom a nemeckom jazyku. Na tomto stanovišti 
môžete postupovať rôzne. Môžete deti naučiť slová 
v daných jazykoch alebo im výrazy povedať a pýtať 
sa ich, do akého jazyka by tieto slová zaradili. Slo-
vá čítajte z pripravených kartičiek (pozri Pomôcky). 
Pri stanovišti môžete použiť aj mapu Slovenska a ich 
susedov. K jednotlivým slovám kamarátka, rodina, 
ďakujem si môžete pripraviť aj kresby.

Rozmanité Slovensko (4) – 20 minút
Cieľom stanovišťa je spoznať rôzne menšiny Sloven-
ska cez hudobné ukážky a obrázky. S deťmi budete 
vytvárať menšinovú mapu Slovenska a spoznávať 
tým rozmanitosť krajiny. Postupne im prehrajte krát-
ke ukážky. Po každej spolu s deťmi vyberte fotku, kto-
rá sa podľa nich najviac k ukážke hodí. O jednotlivých 
fotografiách im môžete krátko povedať a umiestniť ju 
na mapu Slovenska (drevené kostolíky do východ-
nej časti a pod.). Prístup k fotografiám a hudobným 
ukážkam si môžete vyžiadať na adrese nms@nada-
ciams.sk

Moje susedstvo (5) – 20 minút
Cieľom posledného stanovišťa je kresliť pestré sused-
stvá. Vyzvite deti, aby nakreslili, čo sa im na ich sused-
stve (paneláku, dome, blízkom okolí) páči. Výkresmi 
potom môžete ozdobiť susedský strom a diskutovať  
o rozmanitosti susedstiev detí.  

Pri každom stanovišti je dôležité s deťmi reflektovať, 
čo zažili, priblížiť hlavný zámer, ktorým je ukázať roz-
manitosť a pestrosť okolo nás, prítomnosť rôznych 
kultúr a ich vzájomné ovplyvňovanie.

Po skončení aktivity sa môžete detí pýtať:
Ako sa vám páčili hry na jednotlivých stanovištiach? 
Ktoré najviac a prečo? Ktoré vás nebavili?
Čo nové ste sa naučili? 
Čo vás prekvapilo, zaujalo?

SVET OKOLO NÁS

1.

2.

3.

Aktivita je náročná na prípravu a realizáciu. Jedná sa o sériu tvorivých stanovíšť, ktoré si vyžadujú dostatok času  
a v ideálnom prípade viac ako jednu učiteľku/učiteľa. Odporúčame preto aktivitu realizovať počas viacerých dní 
(jedno – dve stanovištia každý deň). 

POZNÁMKA

TIP

K hre si môžete pripraviť kartičku, do ktorej budú 
deti zbierať pečiatky. Po absolvovaní všetkých 
stanovíšť im môžete dať odmenu.

Poľský jazyk – koleżanka (číta sa koležanka), rod-
zina (číta sa mäkko niečo medzi dž a ď), dziękuję 
(číta sa džienkuje)
Ukrajinský jazyk –  podruha, simja, ďakuju
Nemecký jazyk – Freundin, Familie, Danke
Maďarský jazyk – barátnő, család (čalád), 
köszönöm (ö sa číta ako niečo medzi e a o)
Český jazyk – kamarádka, rodina, děkuji

Hudobné ukážky
1. rusínska
2. maďarská
3. židovská
4. slovenská ľudová

5. čínska
6. africká
7. arabská
8. rómska

4.

5.

6.



20 21

SKÁKANÁ

 CIELE:
 spoznať deti rôznych krajín prostredníctvom hry, prí- 

 behov a obrázkov
 vyjadriť postoje k rozmanitosti
 uviesť príklad univerzálneho javu v rôznych kultúrach  

 (hra)

 METÓDY:
 zážitkové učenie
 hra
 práca s fotografiou a príbehmi

 POMÔCKY: 
kriedy, vzorové plány hier s pravidlami (boli vám zasla-
né emailom), príbehy detí zo 4 krajín (Príloha 2), foto-
grafie detí zo 4 krajín (Príloha 3, str. 43)

 ČAS: Skákaná – bez časového obmedzenia, deti sa 
môžu hrať počas pobytu na detskom ihrisku; Príbehy 
a fotografie – 25 minút

 POSTUP: 
Aktivita má dve časti – práca s príbehmi a fotografiami 
a samotnú hru „skákaná“ v rôznych verziách. Každú 
časť môžete zaradiť samostatne alebo spolu. Práca  
s príbehmi a fotografiami je skôr reflexiou postojov detí, 
„skákaná“ oddychovejšou časťou aktivity. Ponúkame 
postup oboch častí.

Skákaná
Podľa plánov v prílohe 1 pripravte vonku rôzne va-
rianty hry „skákaná“ zodpovedajúce krajinám, z kto-
rých pochádzajú príbehy detí.

Vysvetlite deťom, že v rôznych častiach sveta exis-
tujú podobné typy hier a jednu z nich si môžu vy-
skúšať.

Rozdeľte deti do skupín a každej skupine objasnite, 
ako sa hra volá, v akej krajine je známa, aké sú jej 
pravidlá a akému príbehu a fotografii zodpovedá 
(jedna skupina sa bude hrať hru ako Jean z Fran-
cúzska, druhá ako Sahra z Afganistanu, tretia ako 
Pablo z Mexika, štvrtá ako Mary z Mozambiku). Pred 
samotnou hrou prečítajte deťom príbehy a ukážte 
im fotografie.

Môžete vyzvať skupiny, aby sa pri hracích plánoch 
(jednotlivých variantoch „skákanej“) vystriedali.

Navrhnite deťom, aby nakreslili hru tak, ako ju poz- 
najú na Slovensku.

Po skončení hier sa môžete detí pýtať:
Ako sa vám páčili hry? 
Ktorá sa vám páčila najviac a prečo?
Čo ste sa dozvedeli o deťoch na obrázku? 
Čo máte s deťmi na obrázkoch spoločné a čo odlišné?

Fotografie a príbehy
Rozdeľte deti do 4 skupín a každej prečítajte príbeh 
jedného dieťaťa (bez fotografie).

Vyzvite deti, aby opísali alebo nakreslili dieťa, o ktorom 
je príbeh: Ako vyzerá? Čo má oblečené? Aké má vlasy? 
a podobne. 

Po opise alebo nakreslení dieťaťa sa pýtajte otázky:
V čom je dieťa podobné a v čom iné ako vy?
Čo sa vám na dieťati páči?
Chceli by ste sa s týmto dieťaťom kamarátiť? Ak áno, 
prečo? Ak nie, prečo?

Po odpovediach deťom ukážte fotografie a pýtajte sa 
detí tie isté otázky ako v bode 3. Môžete sa tiež roz-
právať o tom, v čom sa líšil opis detí od reality.

Posledná otázka o tom, či by sa s dieťaťom chceli 
kamarátiť, je dôležitá pri zisťovaní postojov detí. Vší-
majte si, či sa ich odpovede líšia po tom, ako videli 
fotografiu daného dieťaťa. Ak áno, doplňujúcimi otáz-
kami skúste zistiť dôvod tejto zmeny. 

6.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

PRÍLOHA 1
VARIANTY HIER

Joz bazi (Afganistan) Slimák (Francúzsko)

Kruh (Mexiko)

Neca (Mozambik)

AKO HRAŤ SKÁKANÚ

Hráči a hráčky hodia kamienok do prvého políčka. 
Po hracej ploche sa pri každom kole presúvajú 
skákaním na jednej nohe. Políčko, na ktorom je 
kamienok, musia preskočiť. Pri ceste späť, zdvih-
nú kamienok z hracej plochy a pokračujú hodom 
na druhé (a tak ďalej) políčko. Ak kamienok do-
padne na čiaru alebo ak na čiaru skočí hráč alebo 
hráčka, alebo ak sa dotknú zeme oboma nohami, 
ide ďalší spoluhráč. V niektorých variantoch ská-
kanej sa kamienky z hracej plochy vykopávajú, je 
na vás, ktorú verziu uprednostníte.

Zdroj: Ripoll, O.: POĎ SA HRAŤ. 100 hier z celého sveta. Bratislava: IKAR, 2010.
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PRÍLOHA 2
PRÍBEHY DETÍ

Sahra – Afganistan
Volám sa Sahra a mám 7 rokov. Práve som začala chodiť do školy, kde sa mi veľ-
mi páči. Rada kreslím a učím sa nové písmená. Žijem na vidieku v horách. Mám  
5 súrodencov, 3 sestry a 2 bratov. Mám ich veľmi rada, so sestrami sa rada hrám 
Joz bazi, teda skákanú a večer sa hráme s bábikami alebo počúvame rádio. Moji 
bratia si radi púšťajú šarkany. Moja mama pracuje v nemocnici, v meste blízko 
našej dediny. Otec pracuje v tom istom meste ako úradník. Býva s nami ešte sta-
rá mama, ktorá sa o nás stará. Mám ju veľmi rada. Často nám varí naše obľúbené 
jedlo, ryžu s jahňacím mäsom, hrozienkami a mrkvou. Keď vyrastiem, chcela by 
som byť tiež lekárka ako moja mama. 

Jean – Francúzsko
Volám sa Jean a mám 3 roky. Práve nastupujem do škôlky, doteraz som bol 
doma. Striedali sa pri mne mama, otec, starý otec a staršia sestra, ktorá už chodí 
do školy a učí sa napríklad o rastlinách a zvieratách. Bývame s mamou a sestrou 
v malej dedinke pri oceáne. Otec býva v blízkom meste, má ďalšiu dcéru, ktorú 
mám tiež rád, často k nám chodia aj s otcovou priateľkou. Otec je rybár, každú 
chvíľu chodí na veľkej lodi na oceán, mám rád pečenú rybu. Veľa u nás fúka, preto 
mi sestra zvykne vyrábať rôzne papierové a drevené hračky, ktoré si spolu púšťa-
me vo vetre. Mama robí v malom dome, kam chodia deti, ktoré s rodičmi prišli  
z iných krajín, lebo sa im v nich nežilo dobre. Vymýšľa im rôzne aktivity. Aj ja tam 
rád chodím, páčilo by sa mi tam pracovať.

Pablo – Mexiko
Volám sa Pablo a  mám 5 rokov. Chodím do škôlky v  hlavnom meste krajiny,  
v ktorej žijem. Je to obrovské mesto. Keď idem s mamou alebo otcom do škôlky, 
trvá nám to veľmi dlho, niekedy si aj pospím. V škôlke som rád, mám tam svoje 
kamarátky a kamarátov. Najradšej sme vonku, v mojej krajine je takmer stále tep-
lo. V krajine máme občas zemetrasenia a máme aj veľa sopiek. Počas prázdnin 
chodíme za tetou, ktorá býva hneď pri oceáne. Rád plávam. Mám jednu sestru, 
Juanitu, ktorá je však veľmi malá, ešte papá len mlieko. Ja mám najradšej kuku-
ričnú placku s kuracím mäsom a fazuľou, občas si k nej dám aj štipľavé papričky, 
ktoré sú v našej krajine veľmi obľúbené. Keď vyrastiem, chcel by som pracovať 
na pošte.

Mary – Mozambik
Volám sa Mary a bývam v malom meste blízko hustého lesa. Mám 5 rokov a cho-
dím do škôlky s mojimi kamarátkami a kamarátmi zo susedstva. Mám dve sestry, 
bývame s  otcom a mamou v malom domčeku so záhradkou. Na záhrade nám 
rastú banány, pomaranče a  krásne červené paradajky. Neďaleko nášho domu 
je aj veľká farma, kde sa pestujú kešu oriešky. Pracuje na nej aj môj otec. Moja 
mama má pred domom malú kuchyňu, kde na ohni varí pre susedov, ktorí sa 
u  nej stretávajú na večeru. Mám veľmi rada jej ryžu s  čerstvou paradajkovou 
šťavou a fazuľami. Najradšej si doma kreslím. Nemám veľa hračiek, ale to nevadí, 
radšej chodím von a s chlapcami hrám futbal. Keď vyrastiem, chcela by som byť 
policajtka.
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ROZPRÁVKOVÉ BYTOSTI

 CIELE:
 pomenovať odlišné a spoločné vlastnosti detí
 hľadať a oceňovať rozmanitosť v rozprávkach a medzi  

 deťmi v triede
 komunikovať a spolupracovať pri riešení úlohy

 METÓDY:
 čítanie rozprávky
 riadená diskusia
 kooperatívne učenie, práca v skupinách

 POMÔCKY: 
úryvok z knihy Žirafia mama a iné príšery (Príloha 1),  
veľký kus papiera, farbičky alebo vodové farby a štetce

 ČAS: 25 minút

 POSTUP: 
Usaďte deti do kruhu a prečítajte im rozprávku  
Žirafia mama z prílohy.

Po prečítaní sa pýtajte detí otázky súvisiace s príbehom:
Ako sa vám príbeh páčil? Čo bolo pre vás zaujímavé, 
nové, zábavné? 
Ako sa volala hlavná hrdinka príbehu?
Dievčatko sa pri pohľade na mamu hanbilo, viete prečo?
Viete, čo potom zlepšilo hlavnej hrdinke náladu?
V čom sa líšili dve mamy od ostatných mám? 
V čom sa vám páčia vaše mamy? V čom sú podľa  
vás iné od ostatných?

Otázky môžete ľubovoľne upravovať, dopĺňať. V prí-
pade, že budú pre deti zložité, skúste deťom pomá-
hať: „Viete, čo zlepšilo dievčatku v príbehu náladu? 
Hm... Rozmýšľam, že to asi mohol byť ten kamarát,  
s ktorým sa zoznámila...Čo myslíte deti?“

Po diskusii položte veľký kus papiera na zem. Vyzvi-
te deti, aby každý/á v skupine nakreslil alebo nama-
ľoval, čo je na ňom/nej iné. Deťom môžete pomôcť 
príkladom: „Filip je dnes iný v tom, že ako jediný má 
zelené pančuchy.“ Deti môžu kresliť jednoduché od-
lišnosti, môžete ich však vyzvať aj na kreslenie vecí či 

ľudí, ktoré ich obklopujú doma a nikto iný ich možno 
nemá. Deťom môžete pomôcť aj tým, že sa ich bude-
te pýtať, čo rady robia, v akých krajinách boli, čo rady 
jedia, aké rozprávky majú rady, ako vyzerá ich detská 
izba, odkiaľ pochádzajú ich rodičia a podobne. Deti 
týmto spôsobom zisťujú, že každý z nich je v niečom 
iný a jedinečný.

Na záver vznikne spoločný obrázok celej triedy. Deti 
môžu jednotlivo prezentovať svoje obrázky a odliš-
nosti. Diskusiu prepojte s úvodnou rozprávkou. Ho-
vorte s deťmi o tom, že aj tam boli postavy iné ako 
všetky ostatné. Na záver sa môžete detí pýtať:

Ako by sa vám páčila rozprávka, kde by boli všetky 
postavy rovnaké?
Akými postavami by ste chceli byť v rozprávke vy?
Čo sa vám páči na iných deťoch v škôlke? 

Na konci aktivity môžete jednoducho formulovať zá-
kladné zistenie: „Príbeh a obraz triedy, ktorý sme na-
maľovali, nám ukazuje, že aj ľudia, ktorí sa od seba 
odlišujú, sa môžu kamarátiť.“

Lulu stála na javisku za hviezdičkovou oponou. Mala veľký deň, pretože vo vystúpení 
tanečnej školy hrala hlavnú víliu rolu. Lulu z toho bola celá nervózna. Čarovným ví-
lím prútikom odhrnula oponu a cez škáru pohľadom hľadala mamu. Vtom zazre-
la niečo hrozné: uprostred predného radu sedel tvor, ktorý mal strašne dlhý krk  
a úplne nemožné rohy.
Ach-jaj, mama sa zasa obliekla za žirafu!
Lulu zavyla od hrôzy. Zažmúrila oči, zaťala päste a želala si, aby sa jej to len zdalo. Potom 
znovu vykukla cez škáru: uprostred predného radu stále sedela žirafa. Lulu bolo do plaču. 
Naviac ju ktosi šklbal za krídlo:
„Neboj, nič ti neurobí. Ja som mame veľakrát hovoril, že sa jej ostatné deti zľaknú, ale ona si aj 
tak vždy sadne do prvého radu. Je krátkozraká.“
Lulu vyvalila oči na trblietavého vílieho chlapca. Čo to trepe?
„Moja mama je ten slon v prvom rade. Vedľa žirafy,“ vysvetlil chlapec. „A ja som Vavro.“
„Naozaj je tvoja mama slon?“ opýtala sa Lulu.
„Hej. Občas,“ povedal Vavro. „Ale už som si zvykol. Okrem toho, slonia mama je dobrá na 
cestovanie a na hranie. Aj keď na šmýkanie je určite oveľa lepšia tamtá žirafa.“
„Tá žirafa je moja mama,“ vyhlásila Lulu zrazu nesmierne hrdo. „Po predstavení sa z nej môžeš 
so mnou šmyknúť.”
Potom sa zdvihla opona. Deti cupitali ako víly a nakoniec Lulu urobila ozajstnú piruetu. 
Obecenstvo nadšene tlieskalo a žirafia mama a slonia mama robili taký hurhaj, až po nich 
iní rodičia trochu zazerali.
Lulu sa viac nehanbila. Chytila Vavra za ruku a spoločne vyleteli do výšav nad javisko.  
Z okrúhleho okienka v strešnej kupole už vykukovala usmievavá rohatá hlava žirafej 
mamy. Deti sa jej skĺzli po krku rovno na chrbát slonej mamy. Potom všetci cválali na 
savanu hrať sa s malými hyenami a opicami.
Od toho dňa tak spoločne robili aspoň raz za týždeň.

Poznámka: Odporúčame aj iné rozprávky z knihy Žirafia mama a iné 
príšery od Alexandry Salmela, slovenskej autorky žijúcej vo Fínsku.

PRÍBEHY

1.

2.

3.

4.

PRÍLOHA 1
ŽIRAFIA MAMA
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AKO SA JONATÁN CEZ CELÚ ZÁHRADU DOSTAL

Pripravili sme pre vás autorskú rozprávku, ktorá reflektuje tému rozmanitosti vo svete ovocia a zeleniny. Rozprávka 
je aj metaforou na ľudský svet, stereotypy a strach, ktorý máme často z neznámeho. K príbehu sme nepripravili 
štandardný postup ako pri iných aktivitách. Je na vás, ako s ním budete pracovať v škôlke. Na záver sme pripravili 
niekoľko námetov, ktoré sa nám zdajú pri práci s rozprávkou vhodné. 

Jabĺčko Jonatán bývalo na starej košatej jabloni v záhrade uja Fedora. Žilo na jednom 
konári so svojimi rodičmi, bratom a sestrou. Na ďalších konároch bývali jeho strýkovia  
a tety s bratrancami a sesternicami. „Takto to má byť, nie ako hrach. Tlačia sa aj desiati  
v jednom struku,“ hovoril často Jonatánov strýko Radúz. Nemal rád hrach, nepáčili sa mu 
hrachové struky špinavé od hliny. „Namiesto toho, aby si udržiavali struky v čistote, stále 
sa tie malé hrachy len niekde bezstarostne kotúľajú,“ frflal stále vyčítavo strýko Radúz. 
Nebol to len hrach. Strýko Radúz nemal rád nikoho okrem jabĺk. Melón bol na jeho vkus 
príliš nafúkaný, kukurica príliš chlpatá a tomu novému ovociu na konci záhrady ani ne-
vedel prísť na meno. Jonatán bol ešte malý a tak veril takmer všetkému, čo strýko Radúz 
povedal. Bol rád, že býva vysoko na strome a nemusí sa kamarátiť s tými chlpatými kuku-
ricami a nafúkanými melónmi. Až jedného dňa...
Jonatán, ako každú sobotu, išiel na návštevu za svojimi sesternicami z tretieho konára. 
Sesternice stále niečo vymýšľali a inak tomu nebolo ani tento raz. „Poďme sa hrať na 
slepú babu,“ navrhovali s nadšením a kým sa Jonatán stihol spýtať, čo je to tá slepá baba, 
už mal na očiach šatku a v tme hľadal sesternice. „Tu som.“ „Nie tam, tu.“ „A teraz tu.“ 
„Ešte kúsok.“ „Vedľa.“ ozývalo sa z každej strany. Jonatán sa vybral za hlasmi, no jabĺč-
ka, rovnako ako ľudia, nevidia so zaviazanými očami. Nevidel, kam stúpa a posledný krok 
šliapol do prázdna. 
„Áááááá,“ stihol vykríknuť ešte predtým, ako sa ozvalo dunivé bum, ktoré poznal zo stra-
šidelných príbehov svojich babiek a dedkov. Pomaličky si dal šatku z očí dole a to, čoho 
sa najviac obával, sa stalo skutočnosťou. „Ja som padol zo stromu,“ chytil sa Jona-
tán za udretú hlavu a zdvihol oči ku konáru, odkiaľ naňho volali sesternice. „Jonatán, si  
v poriadku? Nestalo sa ti nič?“ pýtali sa starostlivo. Jonatán si pooprašoval špinavú šupku 
a skontroloval, či má všetky jadierka. „Áno, som v poriadku,“ povedal sesterniciam, aby 
sa nebáli, aj keď mu trošku brnelo v kolene. „Počkaj tam a nikam nechoď. Niečo vymy-
slíme,“ ubezpečovali Jonatána sesternice a zvolali všetky jablká, aby vyhútali plán, ako 
dostať Jonatána naspäť na strom. Najprv skúšali upliesť lano z listov, no nedočiahlo až  
k zemi. Potom prešli všetky jablká na jeden konár, aby ho prevážili, no nepodarilo sa. Zúfa-
lý Jonatán sedel skormútene pod stromom a sledoval neúspešné pokusy svojich blízkych.  
Keď tu zrazu začul vedľa seba neznámy hlas. „Čo tu sedíš, ako keby si práve padol  
z jablone?,“ ozvalo sa. Jonatán sa obrátil za hlasom, očervenel od strachu a z plných  
pľúc vykríkol „Ufo!“
Ufo síce nikdy predtým nevidel, vždy si ho však predstavoval približne takto. Bolo obrov-
ské, biele a vyzeralo asi ako hlboký zakrytý tanier, ktorý by letel, ak by ste ho hodili do 
vzduchu. Jonatán by v tejto chvíli tiež chcel odletieť rýchlo preč, no strach mu zviazal 
nohy tak, že sa nevedel ani pohnúť. 
„Aké som ti ja ufo?! Čo si ešte nevidel patizón?“ ozvalo sa opäť. 
„Áááá, ufo rozpráva,“ zľakol sa opäť bezradný Jonatán. 
„No nie. Ty si ešte fakt nikdy nevidel patizón,“ čudoval sa patizón Ignác, ktorý sa verte - 
neverte, predsa len trošičku podobal na ufo.

Jonatán naozaj ešte nikdy nevidel patizón a vlastne nikdy nevidel ani žiadnu inú zeleninu, 
ani žiadne iné ovocie. Všetko, čo vedel o svete mimo jablone, pochádzalo od jeho strýka 
Radúza. 
„Patizón? Také ovocie nikdy ani môj strýko nespomínal,“ povedal už trochu menej vystra-
šene Jonatán. 
„Ja nie som ovocie, ale zelenina,“ opravil ho mierne urazený Ignác.
„Ovocie či zelenina, čo na tom záleží? Radšej mi poraď, ako sa dostať späť na strom!“ 
povedal ešte stále mierne otrasený Jonatán. 
Pravda je, že pri zháňaní pomoci sa Jonatán ani na nikoho lepšieho obrátiť nemohol. Pa-
tizón Ignác poznal všetkých v záhrade a všetci sa naňho s dôverou obracali vždy, keď mali 
nejaký problém. Rád pomáhal, no dostať Jonatána naspäť na strom bola ťažká úloha aj 
preňho. Hútal, dumal, rozmýšľal, až si napokon poškrabal bielu plešinu a vykríkol. „Rebrík, 
potrebujeme rebrík! Ujo Fedor má jeden na konci záhrady.“
 Keď si Jonatán predstavil, že má dokráčať až na koniec záhrady, zahmlilo sa mu pred 
očami. Nikdy nebol tak ďaleko. „Čo ak ma patizón chce iba obalamutiť? Strýko predsa stále 
hovoril, že sa nedá veriť nikomu okrem vlastnej rodiny,“ uvažoval Jonatán, no vedel, že aj 
tak nemá na výber. 
A tak sa začala ich veľká púť na koniec záhrady. Jonatán s Ignácom kráčali cez vysokú 
trávu, keď sa pred nich naraz zakotúľal jeden roztatárený hrášok. Jonatán rýchlo uskočil 
a snažil sa skryť za Ignáca. 
„Mojmír, čo tu robíš,“ spoznal Ignác hneď svojho hráškového kamaráta. Hrášok Mojmír  
v rýchlosti vysvetlil, že chodí po záhrade a pozýva zeleninu a ovocie zo všetkých kútov na 
veľkú oslavu. Hrášok dnes totiž oslavuje Deň zelene. 
„Tak to sa veľmi radi pridáme. Avšak až neskôr. Najprv musíme tuto s Jonatánom ísť po 
rebrík,“ vysvetlil Ignác.
„Po rebrík? Načo patizón a jablko potrebujú rebrík?“ nechápavo krútil hrášok Mojmír hlavou.
A tak mu Ignác rozpovedal príbeh o Jonatánovi, hre na slepú babu a Jonatánovom páde 
zo stromu. 
Mojmír sa hneď ponúkol, že zavolá svojich kamarátov na pomoc. „Ten rebrík predsa ne-
zvládnete zobrať sami,“ pomyslel si nahlas Mojmír a už sa aj kotúľal po posily. O chvíľu sa 
k Jonatánovi a Ignácovi pridalo približne milión malých hráškov. Keď ich Jonatán zbadal, 
nevedel pochopiť, ako Ignác spoznal Mojmíra. Všetky hrášky sa mu totiž zdali úplne rov-
naké. 
Najprv sa od nich držal bokom. Pamätal na slová svojho strýka. Po chvíli si však všimol tri 
malé hrášky na konci skupiny, ktoré sa práve šli hrať slepú babu. V Jonatánovi sa zobudilo 
svedomie a už viac nevedel predstierať nezáujem o život malých hráškov. K trom malým 
hráškom dobehol najrýchlejšie ako vedel. „Prestaňte, prestaňte, táto hra je veľmi nebez-
pečná,“ poučil ich Jonatán a začal rozprávať svoj príbeh. 
Zrazu, ani nevedel ako, stál okolo neho veľký kruh hráškov, ktoré pozorne počúvali. „Jo-
natán, Jonatán, porozprávaj nám ďalší príbeh,“ úpenlivo prosili aj ostatné hrášky. A tak im 
Jonatán rozprával o svojich hrách s bratrancami a sesternicami, o odplašovaní červíkov 
a výletoch na štvrtý konár. O svojom strýkovi Radúzovi a jeho názoroch radšej pomlčal. 
Zdalo sa mu totiž, že hrášky vôbec nie sú také strašné, ako ich poznal z jeho rozprávania. 
Práve naopak, bola to jedna veselá zelená kopa. Dokonca sa mu už ani nezdalo, že sú 
všetky rovnaké. Napríklad taká Filoména má trošku vpadnuté líca, Žofka je naopak bucľatá 
a Milo a Dušky sú zase tí najväčší výmyselníci. 
A tak si kráčali Jonatán, Ignác a milión malých hráškov po záhrade smerom k rebríku. Keď 
tu naraz, hrášky šantiace na čele skupiny popadali na zem ako podťaté. „Ja vám stále ho-
vorím, aby ste sa nebláznili. Ale to je ako hrach na stenu hádzať,“ povedal otcovsky Ignác. 
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To ešte nevedel, že hrášky naozaj nabúrali o stenu. 
„To je asi koniec sveta,“ zahlásila hrášok Filoména, keďže sa zdalo, že tu svet nemá po-
kračovanie. 
„Nie, nie, to nie je koniec sveta, to je len môj obraz,“ povedal veľký melón, ktorý sa zjavil 
akoby odnikiaľ.
 Bol to melón Milan, ktorý býval v záhrade pri plote a rád maľoval.
„Fúú, takže koniec sveta sa nekoná,“ vydýchli si hrášky. 
„No teda, Milan. Tento obraz sa ti naozaj podaril,“ pochválil Ignác melónovo dielo. „Tie 
farby trávy a oblohy. Ani sa nedivím, že hrášky ten obraz nezbadali. Je to naozaj verná 
kópia našej záhrady,“ obdivoval Ignác obraz.
„Hmm,“ odpovedal Milan stroho. 
Jonatán si pomyslel, že melón je naozaj akýsi nafúkaný. Ani nepoďakuje. Pravda však 
bola taká, že Milan bol len veľmi hanblivý. Nikdy toho veľa nenarozprával. Svoje myšlienky  
a city vyjadroval maľovaním.
„Ideš s nami na koniec záhrady?“ spýtal sa Ignác Milana a vysvetlil mu, že musia ísť po 
rebrík, aby sa Jonatán dostal naspäť domov. 
Melón Milan síce nemal rád veľké skupiny zeleniny a ovocia, ale pomôcť niekomu nikdy 
neodmietol. A tak sa pridal k našim kamarátom a spolu kráčali na koniec záhrady. 
Išli okolo jahôd, malín, paprík, rajčín, cibule a  fazule a Jonatán sa nevedel vynadívať na 
všetky tie farby a tvary. Keď už boli skoro na samom konci záhrady, zakričalo na nich zo 
zvláštneho stromu čosi žlté.
„Achojte, kam ste sa fybrali?“ spýtala sa hurmikaki Lili. Hurmikaki je ovocie, ktoré pochá-
dza až z ďalekej Číny. Ujo Fedor si jeden stromček priniesol z ciest po svete a zasadil ho 
vo svojej záhradke. Hurmikaki už si v záhradke zvykli, skamarátili sa s ostatnými a cítili sa 
tu ako doma.   
Patizón Ignác prerozprával Lili opäť celý príbeh o Jonatánovi a vysvetlil jej, že musia ísť 
po rebrík.
„Čo ste sa sblásnili? Ako chcete sdvihnúť celý feľký rébrik? Posrite sa. U nás doma sa to 
robí takto,“ chytila Lili ceruzku a už kreslila plán ako sa Jonatán môže dostať naspäť na 
jabloň aj bez rebríka. 
„Potrebujeme na to kamen, drevo a niečo tašké. Napríklad tuto pána melóna,“ vysvetľovala 
rýchlo Lili. A tak sa celá veľká skupinka na čele s hurmikaki Lili vybrala k jabloni. 
Hrášky dokotúľali pod jabloň kameň, patizón s jablkom priniesli kus dreva. 
Lili sa ujala velenia pri celej akcii. „Hrášky, pološte ten kameň sem. Jonatán, Ignác, pološte 
to drevo na kameň. A ty, Jonatán, tu si sadni, môj milý a slatý,“ usmerňovala Lili Jonatána 
tak, aby si sadol na jeden koniec dreva. 
„A teraz budeme potrebovať, aby niečo ťašké dopadlo na druhý koniec dreva. Tak, aby 
Jonatán vyletel aš na strom. Milan, myslíš, še to zvládneš?“ obrátila sa Lili na Milana.
„Hmm,“ povedal opäť Milan, ktorý toho veľa nenarozprával. Avšak ako vždy, aj teraz veľmi 
rád pomohol.  
„Počkaj, počkaj, my ti to odpočítame,“ kričali na Milana malé hrášky zborovo. „Tri… dva… jeden!“
 Milan sa rozbehol, vyskočil a  celou svojou melóňou váhou dopadol na opačný koniec 
dreva. Jonatána vyhodila váha presne na konár jeho stromu, kde ho už netrpezlivo čakali 
rodičia a súrodenci. 
„Jonatán, konečne si naspäť. Tak sme sa o teba báli,“ stískala ho mama. Aj Jonatán sa 
tešil, že je doma. No musel ešte zakývať svojim novým kamarátom. Naklonil sa dole a po-
ďakoval. 
„Niet zač. Príď aj nabudúce. Opäť ťa radi uvidíme,“ zakričal naspäť patizón Ignác. „Hmm,“ 
povedal súhlasne melón Milan. 

Večer Jonatán zaspával s dobrým pocitom. Myslel na Ignáca, bez ktorého by sa nikdy ne-
vybral cez celú záhradu. Na hrášky, ktoré odložili oslavu Dňa zelene, len aby mu pomohli. 
Na melóna Milana, ktorý prekonal svoj strach z veľkých skupín a tiež sa k nim pridal. Aj na 
hurmikaki Lili, bez ktorej nápadu by sa naspäť na strom tak ľahko nedostal. Zajtra to všetko 
musí porozprávať strýkovi Radúzovi.  

Príbeh môžete s deťmi vizualizovať. Staršie deti môžu kresliť komiks, mladšie maľovať na výkres jednotlivé 
ovocie a zeleninu. Príbeh môžu prekresliť postupne po odsekoch.

Príbeh čítajte postupne, po každom odseku sa detí môžete pýtať otázky a prepájať ich s reálnym životom. 
Napríklad: „Prečo nemal rád Radúz iné ovocie a zeleninu? Je to tak aj vo svete ľudí?“ alebo „Odkiaľ prišla 
hurmikaki? Poznáte aj vy ľudí, ktorí prišli z iných krajín?“

Strýko Radúz predstavuje človeka, ktorý má negatívne predstavy o ľuďoch, čo sú iní ako on, napriek tomu, že 
žiadnych nestretol. 
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Nadácia Milana Šimečku patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie 
meno človeka, ktorý bol významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom v bývalom 
Československu. Krátko po jeho smrti sa v roku 1991 jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, 
Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, 
ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, 
tolerancie a občianskej spoločnosti.

Nadácia Milana Šimečku je ľudskoprávna organizácia, ktorá svoju činnosť realizuje najmä 
prostredníctvom týchto šiestich nástrojov: informovanie, vzdelávanie, skúmanie, presadzovanie, 
pripomínanie, sieťovanie. Počas dvoch desaťročí sme realizovali desiatky projektov, vydali vyše 
100 publikácií, vyškolili viac ako 3 000 učiteľov a učiteliek, na našich podujatiach sa zúčastnilo 
niekoľko desiatok tisíc účastníkov. Väčšina aktivít, ktorým sme sa v minulosti venovali, alebo ktoré 
realizujeme v súčasnosti, sa týkali ľudských práv, prípadne vzťahov medzi majoritnou populáciou  
a menšinami. V súčasnosti sa nadácia angažuje v troch témach:

1. Pamäť

Chceme prispieť k vytvore-
niu spoločnosti, ktorá ne-
zabúda na kľúčové udalosti 
spojené s jej históriou, má 
záujem poznať svoju minu-
losť, je schopná ju kriticky 
reflektovať a s ohľadom na 
ňu formovať svoj postoj  
k aktuálnym udalostiam.

2. Rozmanitosť 3. Inklúzia

Snažíme sa aktívne prispieť 
k tomu, aby sa na Sloven-
sku podporovala rozma-
nitosť a vytvárali rovné 
podmienky pre všetkých. 
Veríme, že každý človek  
má právo byť akceptovaný 
ako plnohodnotný člen spo-
ločnosti a má mať reálnu 
možnosť spolupodieľať sa 
na jej utváraní.

Prostredníctvom zlepšo-
vania postavenia sociálne 
vylúčených skupín, osobitne 
Rómov a Rómok, chceme 
podporovať vytváranie 
inkluzívnej a súdržnej 
spoločnosti. Našou víziou 
je krajina, ktorá všetkým 
svojim členom a členkám 
zaručuje skutočnú rovnosť 
zohľadňujúc ich rôzne 
východiskové situácie.
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