
                 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ 

 

Kód ITMS: 26130130051                                         číslo zmluvy: OPV/24/2011 

 

 

 

Metodicko – pedagogické centrum 

 

 

Národný projekt 

 

VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

K INKLÚZII MARGINALIZOVANÝCH RÓMSKYCH KOMUNÍT 

 

<PaedDr. Zuzana Lenártová> 

 

ĽUDSKÉ PRÁVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<2013> 

 

 



2 

Vydavateľ: Metodicko-pedagogické centrum, 
Ševčenkova 11, 850 01 
Bratislava  

Autor UZ:  PaedDr. Zuzana Lenártová  
Kontakt na autora UZ: ZŠ Kluknava, 

rzskluknava@azet.sk 
Názov:  Ľudské práva  

Rok vytvorenia: <2013>  

Marcel Hudák Oponentský posudok 

vypracoval:  

ISBN 978-80-8052-717-4

Tento učebný zdroj bol vytvorený z prostriedkov projektu Vzdelávaním 

pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. 

Text neprešiel štylistickou ani grafickou úpravou. 



3 

 

OBSAH: 

Úvod.........................................4 

Ľudské potreby..........................5 

Uspokojovanie potrieb................7 

Šikanovanie................................8 

Základné ľudské práva................10 

Rodina........................................12 

Ľudské práva a rodová rovnosť....16 

Migrácia......................................17 

Terorizmus..................................20 

Detská práca...............................22 

Priateľstvo....................................23 

Tajničky.......................................25 

Použitá literatúra.........................27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvod 



4 

 

 „...Moje vzdelanie ma veľmi dobre pripravilo na to, aby som na svet pozeral z vtáčej  

perspektívy. Naučilo ma, ako jednoducho rozoznať veci, odlíšiť jedno miesto od  

druhého alebo človeka od človeka. Toto vzdelanie ma však nenaučilo, že hlavný význam  

takýchto odlišností spočíva v tom, že v podstate žiadny význam nemajú. Neporozumelo  

faktu, že skutočný život – to čo zostane, keď si spomenuté odlišnosti odmyslíme, je  

takmer nepochopený vďaka svojej jednoduchosti. A najjednoduchšou skutočnosťou je,  

že ľudstvo je iba jedno. Je väčšie ako ktorákoľvek z jeho častí, väčšie než samostatnosť  

vynútená bojom, väčšie než navzájom si odporujúce náboženstvo a poddanstvo alebo  

hĺbka a farba odlišných kultúr.“ 

                                                                                                       Norman Cousins 

Cieľom tejto príručky, je ponúknuť výchovno-vzdelávaciu pomôcku, ktorá môţe 

pomôcť pri výučbe problematiky zameranej na ľudské práva a tieţ všetkého, čo s nimi súvisí. 

Osvojenie si vedomosti a zručnosti, formovanie postojov, ktoré sú dôleţite pre posilňovanie 

ľudskej dôstojnosti, rovnosť, pluralita, zodpovednosť, spravodlivosť... je dlhodobý proces, 

ktorý sa nikdy nezaobíde bez pomoci dospelých, ktorým na deťoch naozaj záleţí. Je úplne 

jedno, či ide o deti z majoritnej či minoritnej skupiny. Ak chceme, aby mladí ľudia boli 

schopní premýšľať a preţívať ţivot s presvedčením o správnosti svojich myšlienok, ak 

chceme, aby vedeli hovoriť o tom, čo si myslia tak, aby im druhí porozumeli, je pred nami 

ťaţká „práca“ budovania vzťahov. 

Vytvorila som súbor pracovných listov, ktoré pomôţu učiteľom pri výučbe tohto 

predmetu. Moja príručka sa skladá z dvoch častí: 1. My Rómovia: kto sme a odkiaľ sme 

prišli, Predsudky a Stereotypy 2. Ľudské práva 

 

 

 

 

 

ĽUDSKÉ POTREBY 
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 Úloha 1 

Uveď príklady na nasledujúce skupiny potrieb: 

ZÁKLADNÉ:......................................... 

VYŠŠIE:................................................ 

HMOTNÉ:.............................................. 

KOLEKTÍVNE:......................................... 

 Úloha 2 

V čom sa líšia potreby detí na obrázkoch: 

     

_____________     _____________    ____________   _______________ 

 

_____________     _____________    ____________   _______________ 

 

 Úloha 3 

Označ, ktoré z potrieb patria medzi základné: 

A) auto B) dýchanie C) mobilný telefón 

D) spánok E) návšteva divadla F) potrava 

 Úloha 4  

Doplň vety: 

A) Podľa subjektu rozlišujeme potreby ______________ a kolektívne. 

B) Pod pojmom potreba rozumieme pocit __________________ 

C) Ţivotne dôleţité potreby pre človeka nazývame potrebami________________. 

 Úloha 5 

Roztrieď ľudské potreby uvedené v rámčeku do kategórií: 

A) podľa významu – a 

B) podľa charakteru – a 

C) podľa subjektu – a 

D) podľa účelu – a 

 Úloha 6 
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Označ, ktoré z potrieb patria medzi vyššie potreby: 

A) auto B) pohlavný pud C) ochrana ţivot. prostredia 

D) hranie futbalu E) voda F) návšteva divadla 

 

 

Zadanie 

 

              1. Meniny má 15. januára 

              2. Výsledok odčítania 

             3. Majú to radi myši 

              4. Domáca obuv 

              5. Ovocie s kôstkou 

              6. Značka Cu je .... 

7. Postava z románu Babička               

              8. Predmet na ktorom sa počíta 

              9. Veda zaoberajúca sa rastlinami 

                 10.   Človek riadiaci lietadlo 

                       11.   Výsledok delenia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USPOKOJOVANIE POTRIEB 

 Úloha 1 
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Uveď príklady na nasledujúce skupiny statkov: 

VOĽNÉ.................................. 

VZÁCNE................................. 

NEHMOTNÉ................................ 

KAPITÁLOVÉ............................... 

 Úloha 2 

Aké druhy statkov (hmotné, voľné, spotrebné, kapitálové) alebo sluţieb sú znázornené na 

obrázkoch? 

     

_____________________________________________________________ 

 Úloha 3 

Označ, ktoré zo statkov patria medzi voľné: 

A) lesné plody B) chlieb C) voda z prameňov 

D) nerasty E) vzduch F) rodinný dom 

 Úloha 4 

Označ, ktoré zo statkov patria medzi spotrebné: 

A) drevo B) tehly C) chlieb 

D) chladnička E) maslo F) tlačiarenský stroj 

 Úloha 5 

Doplň vety: 

A) Podľa dostupnosti rozlišujeme statky  voľné a ............................... 

B) Statky predstavujú všetko, čo slúţi na...................... človeka. 

C) Nehmotné statky (cudzie činnosti), ktoré uspokojujú ľudské potreby svojím vlastným 

priebehom, nazývame ............................................ 

ŠIKANOVANIE 

 
 Úloha 1 
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Charakterizuj správanie postáv na obrázku. Ktoré slová by si priradil/a k_jednotlivým 

postavám? 

AGRESOR, OBET, ÚTOK, OBRANA, 

TRESTNÝ CIN, POMOC, PRESILA, 

STRACH, VYHRÁŢANIE, ODLIŠNOST,  

PRÁVO, NAPADNUTIE 

 

 

 

 

 

 

 Úloha 2 

Uveď rôzne prejavy šikanovania:  

1.________________ 

2.________________ 

3.________________ 

4.________________ 

 

 Úloha 3 

Napíš, aké poznáš spôsoby obrany pred šikanovaním: 

1. _____________________ 

                                       2._______________________ 

                                     3.___________________________ 

                                    4.______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Doplň tajničku: 
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1, štát s rozlohou 49 036 km
2  

9, Najvyšší vrch Zeme
 

 

2, štát v Severnej Amerike  10, najväčší oceán   

3, pôrodnosť    11, prvá poľnohospodárska oblasť 

4, okrajová časť veľkomesta  12, „čierny“ kontinent 

5, časti súše oddelené morom  13, biela rasa 

6, krajina v okolí severného pólu 14, náboţenstvo 

7, návrat odpadu do výroby  15, najstaršie slovenské mesto 

8, spoločná mena EÚ 

 

 

 

 

ZÁKLADNÉ ĽUDSKÉ PRÁVA 
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Zadanie 

 

                1. Podstatný znak veci je .... 

                2. Ten kto predáva 

                3. Potvrdenie o niečom 

                4. To čo kupujeme 

                5. Údaj o niečom 

                6. Verejné vyhlásenie 

                7. Kniţnica inak 

                8. Reklamný pútač 

                9. Súhrn vlastností predmetu 

                10. Náuka o morálke 

                11. Plurál slova človek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RODINA 
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„Dieťa si nevyberá rodinu, v ktorej sa narodí. Preto, nikoho neodsudzuj za to, v akej rodine žije.“ 

1. Charakterizuj vzťahy v jednotlivých rodinách. Krížikom označ, v ktorej rodine vzťahy 
nefungujú. 

                    
................................................................................................................................................ 

 

                        
............................................................................................................................................................ 

                        
.............................................................................................................................................................                                             

2. „Je smutné, že existujú rodiny a rodičia, ktorí sa o svoje deti nestarajú. V rodinách alkoholikov 
alebo kriminálnikov deti dostávajú pre svoj budúci život zlé vzory správania.“ Doplňte,  čo podľa 
vás chýba v rodinách, ktoré opisujú tieto 2 vety. Vymyslite, v akých ďalších typoch rodín majú 
deti taktiež zlý rodičovský príklad. 

..........................................................................................................................................................

................. 

3. Skús priradiť znaky k jednotlivým typom rodiny. 

Dobre fungujúca rodina: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.................................. 

Zle fungujúca rodina: 

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.................................. 

Znaky: výchova príkladom, neriešenie problémov, jednotné pôsobenie otca a mamy, chýbajúce 
pravidlá v rodine, nedostatok sebaúcty, pravidelná kontrola detí, rešpektovanie pravidiel, vzájomná 
dôvera, komunikácia, plnenie si snov cez deti 

4. OPAKOVANIE: vyrieš osemsmerovku a vysvetli pojmy. 

H A R M Ó N I A 

A U T O K O R M 

B T A R O T D O 

      Jakub 

 

15-ročný chlapec               

chlapec 

     Sandra  
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HARMÓNIA -  

AGRESIVITA -  

DEMOKRACIA -  

KOMUNIKÁCIA -  

Tajnička.........................................................

.................Napíš 

definíciu......................................................................................................................................

.............................................................. 

 
AUTO, HARMONIA, OKO, TAROT, NOTA, AUTORITA, AGRESIA, HABAKUKY,  KRÍK,  KTORÁ, TAKSA, 
AMONIAK, OČI, ČORA, SÍRA, KÝR, OSÍ 

 

Vysvetlite význam slov: 

     komunikácia  -   

     tolerancia      -  

     kríza              -  

     pozitívny       - 

     negatívny      -  

     harmonický   - 

(Odporúčame pracovať so Slovníkom cudzích slov.) 

2. Základnou bunkou spoločnosti je (odpoveď nájdeš v riešení tajničky) (Príloha C) 

 .....................................................................   . 

3.Uveďte základné funkcie rodiny:.................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... . 

4.Priraďte šípkami : 

    PRVOTNÉ DOJMY  pohyb svalstva na tvári  

     MIMIKA        dojmy, ktoré vznikajú pri pozorovaní človeka očami 

     DRUHOTNÉ DOJMY          dojmy, ktoré vznikajú po dlhšom poznaní človeka 

 

A O A S O A Č N 

K R Í K I I O I 

U I N Ý S Í R A 

K T O R Á A A K 

Y A G R E S I A 
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5. Rozšifrujte zamotané slová a vysvetli ich význam : VRPÁA  AŤIDEŤA 

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................... 

6. Ktoré práva dieťaťa poznáte ? 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

7. Graficky znázornite právo dieťaťa, ktoré povaţujete za najdôleţitejšie: 

 

 

 

8. Vysvetlite pojem ochranca ľudských práv a uveďte meno súčasného ochrancu ľudských 

práv (ombudsmana) na 

Slovensku........................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

9.Stručne uveďte, ako by ste postupovali, keby ste mali pocit, ţe vám niekto sústavne 

ubliţuje:.........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

................................................................................................................... 

10. Kaţdý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nikdy nespoznajú všetko to, čo je pre 

väčšinu slovenských detí samozrejmosťou. Nemôţu vyrastať vo svojich vlastných rodinách, 

pretoţe v ich vlasti zúri vojna. Nemajú dostatok jedla, musia ťaţko pracovať, nevedia, ţe sa 

moţno hrať, nemôţu chodiť do školy. 

Navrhnite, ako by ste týmto deťom, aj keď iba nepatrne, mohli pomôcť. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 

 

 

Zadanie 
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                1. Podstatný znak veci je .... 

                2. Ten kto predáva 

                3. Potvrdenie o niečom 

                4. To čo kupujeme 

                5. Údaj o niečom 

                6. Verejné vyhlásenie 

                7. Kniţnica inak 

                8. Reklamný pútač 

                9. Súhrn vlastností predmetu 

                10. Náuka o morálke 

                11. Plurál slova človek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĽUDSKÉ PRÁVA – RODOVÁ ROVNOSŤ 
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MIGRÁCIA 
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TERORIZMUS 
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DETSKÁ PRÁCA 
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PRIATEĽSTVO 
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Zadanie 

 

 

Zadanie 

 

                1. Podstatný znak veci je .... 

                2. Ten kto predáva 

                3. Potvrdenie o niečom 

                4. To čo kupujeme 

                5. Údaj o niečom 

                6. Verejné vyhlásenie 
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             1. Mesto na Záhorí 

           2. Skratka Tomáša 

          3. Dopravná značka pre zastavenie 

              4. Autor Pytagorovej vety 

              5. Vyhynutý jašter 

              6. Ţije vo vode 

              7. Chemický prvok OS 

              8. Veľmi múdry človek 

              9. Kúpeľné mesto na Záhorí 

              10. Otrasy zeme 
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