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SLOVO NA ÚVOD
Každodenné situácie, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, rovnako ako dianie vo svete v nás zvyčajne
vyvolávajú celú škálu reakcií. Ak sú tieto reakcie neprimerané a nejakým spôsobom zasahujú naše okolie, je
potrebné učiť sa tolerancii.
Na Linke detskej istoty denne zachytávame hovory, ktoré rôznym spôsobom dokumentujú dôsledky nedostatku tolerancie a z toho vyplývajúce mnohé konﬂikty, ktorým sa dalo predísť. Takéto situácie však možno
využiť aj ako „tréningový priestor“ pre rozvoj tolerancie a nenásilnej ústretovej komunikácie. Na veci sa
dá pozerať z rôznych strán a hľadanie pravdy môže byť zábavné a vzrušujúce len vtedy, keď sa nestane
priestorom na neférové súperenie. Ak emócie a ego zastrú zrak, hľadanie pravdy zmení smer a ublížime
nielen druhému, ale aj sebe. Aby sme vedeli, kde sú naše hranice, mali by sme vedieť, čo je to tolerancia,
ako s ňou pracovať a rozvíjať ju. Počet agresívnych volajúcich, ktorí vnímajú odlišnosti iných ako dôvod na
diskriminovanie, šikanovanie alebo nenávisť, neustále rastie. Z tohoto dôvodu je potreba šírenia tolerancie
ako morálnej hodnoty nanajvýš aktuálna. Radi by sme umožnili deťom vidieť v rôznorodosti a odlišnosti
obohacujúce kvality.

Viktor Frankl:
“Tolerancia nespočíva v tom, že zdieľame názor niekoho iného, ale v tom, že poskytneme druhému právo mať iný názor.”
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1. PROJEKT LINKA DETSKEJ
ISTOTY ZA TOLERANCIU!
Linka detskej istoty poskytuje dištančné telefonické a internetové poradenstvo pre deti a mládež do 18 rokov.
Konzultanti okrem priestoru na vypočutie poskytujú pod dohľadom skúsených odborníkov aj poradenstvo
telefonicky alebo prostredníctvom četu a mailu. V neposlednom rade ide aj o preventívne programy v rámci
rôznych projektov na ochranu práv detí a mládeže.
Jedným z takýchto projektov je „Linka detskej istoty za toleranciu!“. Zameriava sa na podporu porozumenia,
znášanlivosti a akceptácie rozmanitosti ľudskej spoločnosti.
Cieľom projektu je prostredníctvom viacerých aktivít prispieť k tomu, aby nedorozumenia neústili do konﬂiktov
končiacich ponižovaním a diskrimináciou s rôznym stupňom tvrdosti. V rámci tohoto projektu sme vytvorili
a zrealizovali:
•

návštevy škôl, na ktorých prebehli workshopy/stretnutia s deťmi a mládežou;

•

stretnutia so zástupcami liniek pomoci pôsobiacich na Slovensku aj v zahraničí;

•

dve videá pre mladších a starších o netolerancii – tolerancii;

•

každodenné 8-hodinové internetové poradenstvo na www.
ldi.sk a www.pomoc.sk
na našej webovej stránke a na
plagátoch distribuovaných do
škôl sme umiestnili informácie
o tolerancii, diskriminácii, rasizme
a iných prejavoch nenávisti.
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Tolerancia je postoj každého z nás. Umožňuje
každému jednotlivcovi SLOBODNE VYJADROVAŤ svoje
názory a postoje, aj keď
NEMUSIA bezpodmienečne súhlasiť
s názormi väčšiny. Bez tolerantného postoja by sme nemohli fungovať
V ŽIADNOM VZŤAHU. Znamená aj REŠPEKT, AKCEPTÁCIU
a UZNANIE bohatej
rôznorodosti svetových kultúr, foriem
prejavu a spôsobov života
ľudí. Tolerancia je BYŤ SAMÝM SEBOU
bez potreby vnucovania
svojich pohľadov iným. Ak ťa niečo z tohto
letáku zaujíma, môžeš
sa o týchto témach viac rozprávať aj s
našimi ambasádormi. Stačí
povedať učiteľovi alebo učiteľke, aby
navštívil/a našu stránku
WWW.LDI.SK.
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“STRACH Z CUDZINCOV”. Často znamená
STRACH
ALEBO ODPOR k osobám z iných krajín,
ale aj iných kultúr.

Diskriminácia je ZNEVÝHODŇOVANIE
alebo OBMEDZOVANIE jednotlivca
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NETOLERANTNÉ ZMÝŠĽANIE môže
prerásť v psychické a fyzické ubližovanie.

Viac sa dozvieš na stránke WWW.DISKR

IMINACIA.SK

Projekt je podporený programom
Aktívne obþianstvo a inklúzia,
ktorý realizujú:

NeŪaÍia
cie? Chceš sa
Ti tieto informá
skúsenoŪi?
podeliĥ o vlaŪné
?
Potrebuješ poradiĥ

op!
NonŪ
Rasizmus možno charakterizovať
ako
NEPRIATEĽSKÝ POSTOJ voči príslušníkom/
príslušníčkam inej rasy alebo etnika,
ktorý
môže nadobudnúť fanatické podoby. Väčšinou
sa obracia PROTI MENŠINE s výraznejšími
znakmi fyzickými, jazykovými atď.
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NEGATÍVNE A ŠKODLIVÉ POSTOJE
voči lesbám, gejom, bisexuálom a
intersexuálnym ľuďom, ktoré sú silne
emocionálne odfarbené, nenávistné
a môžu viesť k fyzickým a psychickým
útokom. Tiež nesúhlas alebo
IRACIONÁLNY STRACH z týchto ľudí
ZALOŽENÝ NA MÝTOCH
A PREDSUDKOCH.
Viac sa dozviete na
WWW.HOMOFOBIA.SK

a poŪoj
si VOLÍŠ SÁM
.

www.eeagrants.org
www.eeango.sk/aoi

•

Svoj názor

OZVI SA NÁM:
•
•
•

JE TU AJ PRE TEBA!

116 111
cez CHAT na www.ldi.sk
odoslaním e-mailu na potrebujem@pomoc.sk

?!...

UŠI PRE VŠETKY DETI MÁ
AJ LINKA DETSKEJ DÔVERY!
Linku detskej dôvery môžeš kontaktovať
v pracovných dňoch:
telefonicky na čísle 055/234 72 72
cez
či Livechat
prostredníctvom e-mailu na odkazy@linka
deti.sk

•
•
•

VIAC SA DOZVIEŠ NA: www.ldi.sk

www.linkadeti.sk

2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
PRE PRÁCU S METODIKOU
Ezop:
„Často sa ukáže, že malí priatelia sú vlastne veľkí.“

Uvedené informácie majú slúžiť ako pomôcka pre vnímanie tolerancie s ďalšími možnými súvislosťami.

Fakty o našej krajine
Na Slovensku žije 765 000 občanov inej ako slovenskej národnosti. Aj keď si to veľmi neuvedomujeme, títo
občania tvoria interetnickú a interkultúrnu spoločnosť. Majoritu spoločnosti tvoria občania slovenskej národnosti a minority tvoria Maďari, Rómovia, Rusíni, Česi, Ukrajinci a rôzne ďalšie etniká – Vietnamci, Číňania,
Albánci, Macedónci a ďalší. Globalizáciou a rozširovaním možností cestovať sa aj Slovensko postupne
stáva kultúrne veľmi rozmanitou „farebnou“ krajinou.
Všetci ľudia majú rovnaké ľudské práva - právo na plnohodnotný, zmysluplný a kvalitný život bez ohľadu
na farbu pleti, pohlavie, národnosť, etnickú príslušnosť, jazyk, náboženstvo alebo akékoľvek iné postavenie.
Na ochranu jednotlivca pred porušovaním ľudských práv a základných slobôd jestvuje celá sústava prostriedkov. Vnútroštátne – konkrétne mechanizmy politickej moci, nezávislé súdnictvo, výchova a vzdelávanie
v oblasti ľudských práv a ombudsman.
Medzinárodný systém ochrany sa realizuje cez medzinárodné organizácie a inštitúcie (medzivládne i nevládne): OSN, UNESCO, ILO, Rada Európy, Helsinský výbor, Amnesty International, UNICEF, Červený kríž
a mnoho ďalších.
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Čo je tolerancia?
Tolerancia je otvorený postoj voči každému, kto je iný (fyzický vzhľad, jazyk, náboženstvo, zvyky, rituály,
hodnoty, postoje). Tolerantný človek slobodne vyjadruje názor, zároveň nekritizuje, neposudzuje, ale druhého rešpektuje. Ide o ochotu učiť sa rešpektovať názor iných, brať do úvahy argumenty iných a uvažovať
o možnostiach korekcie intolerantných postojov. Neberie možnosť brániť sa voči správaniu, ktoré nám ubližuje. Je dôležité uvedomovať si aj svoje vlastné potreby a hovoriť o nich. Osoby uplatňujúce toleranciu sa
snažia o to, aby obe strany získali zo spoločnej situácie čo najviac, aby sa skôr obohatili ako zranili.
Za netoleranciou bývajú často predsudky – získané a naučené z rodiny, školy, blízkeho okolia a spoločnosti.
Predsudky vytvárajú negatívne nastavenie bez dostatku overených informácií. Ľudia, ktorí sa nám nepáčia
alebo sú nám nesympatickí, z psychologického hľadiska majú veľa spoločného s nami, aj keď si to neuvedomujeme. To, čo nás odpudzuje alebo hnevá na druhých, zvyčajne pripomína to, s čím sme sami nespokojní.
O čo viac, o to silnejšie máme tendenciu zaznávať odlišné. Odlišnosti nás však neohrozujú, naopak môžu
nás obohatiť o rozšírené videnia sveta z iných perspektív.
Človek, ktorého sebaúcta je vysoká, je primerane sebavedomý, správa sa zodpovedne, čestne, má súcit,
prejavuje lásku. Človek, ktorý nemá dôveru k iným ľuďom, pociťuje strach, cíti sa opustený, nedokáže objektívne vidieť, počuť, myslieť, a preto má tendenciu ubližovať a ponižovať druhých.
Význam slova tolerancia (z lat. „tolerare“ – strpieť) je trpezlivosť, znášanlivosť voči správaniu alebo názorom iných (aj účinku nejakej látky). Je to odmietanie predsudkov, postoj mysle bez posudzovania. Ide o
schopnosť rešpektovať a akceptovať rôznorodosť kultúr, foriem prejavu a spôsobov života. Je to aktívny prístup vyplývajúci z porozumenia všeobecných ľudských práv a základných slobôd iných. Tolerancia je úcta
a rešpekt k samému sebe a ku každému inému človeku.

Významné dni spojené s toleranciou
16. november - Medzinárodný deň tolerancie. V 1995 členské štáty UNESCO prijali Deklaráciu
princípov tolerancie. Cieľom je zvýšiť povedomie spoločnosti o potrebe tolerancie a o nebezpečenstve a
negatívnych dôsledkoch intolerancie. Tolerancia spočíva v uznaní všeobecných ľudských práv a základných
slobôd iného človeka, v rešpektovaní bohatstva a rozmanitosti kultúr.
10. december - Deň ľudských práv. Pripomína prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, je to oslava
ľudských práv a pripomienka ich porušovania. V tento deň sa koná i udeľovanie Nobelovej ceny mieru v
nórskom Oslo.
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Kľúčové dokumenty
Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá Valným zhromaždením OSN v Paríži 10. decembra 1948
je prvým medzinárodným dokumentom, ktorý chráni ľudské práva. Jej vznik a konečná podoba boli nepochybne ovplyvnené udalosťami druhej svetovej vojny a obrovským rozsahom nacistických zločinov. Deklarácia má strážiť slobodu a česť občanov sveta. Uznanie prirodzenej dôstojnosti, rovných a neodcudziteľných
práv členov ľudskej rodiny je základom slobody, spravodlivosti a mieru na svete.
www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=slo
Dohovor o právach dieťaťa bol prijatý VZ OSN 20. novembra 1989. Priznal deťom všetky ľudské
práva v plnom rozsahu, vrátane občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a sociálnych. Zvláštny
dôraz kladie na základnú starostlivosť a ochrannú zodpovednosť rodiny, na nevyhnutnosť právnej a ďalšej
ochrany dieťaťa pred narodením, na význam rešpektovania kultúrnych hodnôt detského spoločenstva a na
životne dôležitú úlohu medzinárodnej spolupráce pri uplatňovaní práv detí. Dohovor je v súčasnosti najširšie
akceptovanou medzinárodnou právnou normou ochrany detských práv na svete. Vlády, ktoré pristúpili k Dohovoru, sa zaviazali, že budú ochraňovať a dodržiavať práva detí vo svojej krajine a sú za tento záväzok
zodpovedné pred medzinárodným spoločenstvom. Dohovor vymedzuje práva detí v 54 článkoch a deﬁnuje
4 základné ľudské práva detí kdekoľvek na svete:
1. právo na prežitie;
2. právo na rozvoj;
3. právo na ochranu pred škodlivými vplyvmi, týraním a zneužívaním;
4. právo na účasť na rodinnom, kultúrnom a sociálnom živote.
Je postavený na štyroch základných princípoch, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo
na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov.
Dohovor priniesol tzv. „3 P“ (z angl. jazyka): participation – účasť detí na rozhodovaní vo veciach, ktoré
sa ich týkajú (napr. pri adopcii, v súdnych konaniach); protection – ochrana detí pred akýmikoľvek skutkami, ktoré by im mohli ublížiť a porušiť ich práva (napr. násilie, zneužívanie); provides for rights – zabezpečenie ochrany práv detí pred ich porušeniami. Dohovor rešpektuje a zabezpečuje práva všetkých detí
bez akejkoľvek diskriminácie, či už podľa rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo
iného zmýšľania, národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, majetku, telesnej alebo duševnej
nespôsobilosti, rodu, postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo zákonných zástupcov.
https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf
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Ženevská deklarácia práv dieťaťa (Geneva declaration) bola prijatá 26. septembra 1924. Obsahuje
5 bodov – práv dieťaťa (právo na materiálny, morálny a duševný rozvoj; právo na zvláštnu pomoc, keď je
hladné, choré, postihnuté či osirelé; nárok na prednostnú pomoc v stresovej situácii; na oslobodenie od ekonomického vykorisťovania; na výchovu, ktorá mu vštepuje spoločenskú zodpovednosť).
Deklarácia práv dieťaťa prijatá OSN 20. novembra 1959 obsahuje desať základných morálnych princípov potvrdzujúcich, že „ľudstvo je povinné dať dieťaťu to najlepšie, čo má.“
1.

právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia;

2.

právo na zdravý duševný a telesný vývoj;

3.

právo na meno a štátnu príslušnosť;

4.

právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby;

5.

právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí;

6.

právo na lásku, porozumenie a starostlivosť;

7.

právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie;

8.

právo na prednostnú ochranu a pomoc;

9.

právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním;

10. právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva (Valné
zhromaždenie OSN, 1959).
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3. PRÁCA SO SKUPINOU/
TRIEDOU
3.1. ZÁKLADNÝ POPIS METODIKY
Výchovno-vzdelávací cieľ: Cieľom hodiny venovanej téme „tolerancia“ je rozšíriť vedomosti o rozmanitosti ľudskej spoločnosti s ťažiskom na sociálne vzťahy medzi jej jednotlivcami. V záujme rozvoja kvalitných
ľudských vlastností chceme rozvíjať empatiu a úctu k človeku, dovoliť si mať rôzne zorné uhly na videnie sveta
okolo nás, otvoriť sa voči spoznávaniu nového. Zároveň posilniť sebadôveru a sebaúctu, scitlivovať vlastný
hodnotový systém. Schopnosť vedieť sa vžiť do strachu a potrieb iných prispieva aj k medzikultúrnemu porozumeniu. Oslobodzujúce je poznanie, že sa dá predchádzať predsudkom a strachu z cudzieho, nového
alebo len nepoznaného.
Na dosiahnutie cieľa chceme umožniť deťom spoznať súvislosť medzi tým, ako sa správam a ako formulujem
svoje požiadavky voči okoliu a ako sa následne okolie správa ku mne. Ako tieto sociálne vzťahy vytvárajú
a ovplyvňujú kvalitu spoločnosti, v ktorej sa nachádzam. Teda sa môžem aktívne podieľať na šírení porozumenia.

Cieľová skupina: žiaci základných a stredných škôl
Čas: 45´ (alebo 90´)
Metódy: poskytnutie základných informácií, video/príbeh, práca v skupinách, diskusia, spätná väzba
Pomôcky:
video/príbeh „Stromobytovka“ pre mladších žiakov (3. – 6. roč. ZŠ)
video/príbeh „Mladí muzikanti“ pre starších žiakov (7.-9. roč. ZŠ, 1.-2. roč. SŠ)
papiere na zapísanie diskusie v skupine a na záverečnú spätnú väzbu
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3.2. ŠTRUKTÚRA PROGRAMU
Minúty sú len orientačné.

1. Vstup (5 min.)
Predstavíme seba, telefonickú Linku pre deti a mládež s číslom 116 111 a uvedieme tému „tolerancia“ v snahe
vysvetliť, prečo je táto téma v súčasnosti naliehavá. Postupne sa pýtame detí, čo si oni predstavujú pod týmto
pojmom alebo či a aké skúsenosti s tým majú.

2. Pravidlá komunikácie (5 min.)
Spoločne s deťmi a mladými ľuďmi navrhneme a dohodneme pravidlá komunikácie počas hodiny: počúvame sa (hovorí len jeden), hlásime sa o slovo, rešpektujeme rozdielnosť názorov. Dbáme na bezpečnosť,
rešpekt a akceptovanie rôznych názorov a otázok.

3. Video/ príbeh (10 min.)
Nasleduje ťažisková aktivita. Buď využijeme scenár alebo video k príbehom Stromobytovka alebo Mladí
muzikanti (čítame alebo sledujeme príbeh).

4. Rozbor situácie (10-15 minút)
Po príbehu nasleduje spoločný rozbor situácie a konania postáv v príbehu, ich reakcie a pohnútky. Akú formu
rozboru si vybrať pre danú skupinu záleží aj od dynamiky skupiny a správania sa detí. Buď spoločne celej
skupine detí položíme otázky alebo ich rozdelíme do menších skupín. Príklady otázok, na základe ktorých
môže dôjsť k zvýšeniu citlivosti a porozumeniu:
• Keby deti a mladí ľudia mohli byť v koži postáv príbehu (zvieratiek alebo mladých muzikantov), ako by
sa správali? Robili a hovorili by to isté?
• Ktoré správanie im bolo sympatické a ktoré sa im nepáčilo alebo nezdalo vhodné?
• V skupinkách diskutovať o správaní či vlastnostiach, ktoré si cenia na konkrétnych zvieratkách (ježko, slon,
sýkorka, veverička) alebo postavách z Mladých muzikantov.

5. Hodnotenie skupinových diskusií (5 min.)
Skupina by spolu s lektorom mala dospieť k pomenovaniu myšlienkových krokov, ktoré nám môžu
pomôcť, keď sa ocitneme v nečakanej, neznámej alebo ohrozujúcej situácii. Ideálne by mali pomenovať
tieto stratégie:
• pozorne počúvam,
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• snažím sa porozumieť (aj keď nesúhlasím, môžem rozumieť konaniu niekoho v danej situácii),
• uvedomujem si, čo prežívam, čo chcem, čo by som potreboval/-a ja sám/sama v danej situácii.
Tým, že sa dokážeme pozrieť na vec očami druhých, rozširujeme priestor pre empatiu, spoluprácu a dobré
vzťahy.

6. Ďalšie odporúčané informácie o pomoci
Táto časť workshopu sa do jednej hodiny asi nezmestí, avšak bolo by potrebné nájsť jej priestor. Linka detskej
istoty pracuje s deťmi a mladými ľuďmi okrem aktivizácie vlastných schopností aj tým spôsobom, že ukazuje
možnosti, na koho sa možno obrátiť v prípade ťažkej situácie pri riešení svojich problémov. Sú to:
-

rodič v prvom rade (pokiaľ nie je problém práve s ním)

-

učiteľ/ výchovný poradca/koordinátor prevencie

-

školský psychológ

-

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (zvyčajne je v každom okresnom meste aspoň jedno – možno nájsť na internete).

-

Linka detskej istoty s telefonickou poradňou 116 111, on-line poradňou (www.ldi.sk) a krízovým číslom
116 000.

-

v prípade ak je škola zapojená do programu CHIPS – Childline in Partnership with Schools (Preventívny program rozvoja vrstovníckych vzťahov a prevencie socio-patologického správania - šikanovanie,
záškoláctvo, užívanie drog, atď. - na Slovensko priniesla Linka detskej istoty). Viac informácií nájdete na
webstránke www.ldi.sk

7. Spätné väzby
Po každej aktivite, ktorú sme vykonali, zisťujeme, či splnila svoj účel. Požiadame deti o vyjadrenie, ako vnímali
spoločné stretnutie, čo si z neho odniesli. Môžu odpovedať písomne a anonymne alebo otvorene a spontánne. Otázky, ktoré im môžeme položiť:
1. Čo sa vám páčilo na tejto téme?
2. Čo sa vám zdalo nevhodné alebo čo by ste urobili inak?
3. Našli ste pri úvahách zaujímavé posolstvo alebo pre seba nejaké predsavzatie?
Je dôležité deti a mladých ľudí uistiť o tom, že každý jeden názor je cenný a neexistujú správne či nesprávne
otázky ani odpovede.
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3.3 POZNÁMKA PRE LEKTORA/LEKTORKU
Štruktúra programu je navrhnutá tak, aby viedla deti a mladých ľudí k vnímaniu tolerancie v medziľudských
vzťahoch. Veľmi citlivo treba reagovať na aktuálne konﬂikty, ktoré môžu v triede rezonovať. Keďže ide o
jednorazovú preventívnu aktivitu, nie je čas riešiť aktuálne prebiehajúce konﬂikty., ale, samozrejme, nemožno
ich ani ignorovať. Možno deti vďaka informáciám, ktoré dostanú, samy rozoznajú prečo konﬂiktná situácia
vznikla a ako ďalej. Ak je potrebné po ukončení stretnutia oslovte triedneho učiteľa, prípadne to skonzultujte
s odborníkom. Na Linku detskej istoty môžete volať v čase pre rodičov a učiteľov každú stredu od 13,30 do
19,30 alebo kedykoľvek, ak ide krízovú situáciu.
Metodika je určená lektorom, ambasádorom Linky detskej istoty a učiteľom, ktorí budú viesť hodiny s deťmi
a mladými ľuďmi.
Linka detskej istoty je organizácia, ktorá deti a mladých ľudí počúva bez predsudkov, morálneho hodnotenia a spochybňovania. Je podstatné vypočuť si akékoľvek otázky, a názory k téme a zároveň si zachovať
neutrálny a nehodnotiaci prístup.
Pred vstupom do triedy by sme si mali uvedomiť svoje vlastné postoje k inakosti a či sme zaťažení predsudkami, prípadne kultúrnymi mýtmi. Ide o to, aby sme svojimi postojmi aj správaním úprimne podporili idey
tolerancie.
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ZÁVER
Veríme, že Vám príručka poskytne námety a inšpirácie ako s deťmi hovoriť o tom, čo je tolerancia a ako
byť tolerantný. A spolu s deťmi hľadať možnosti komunikácie a porozumenia k tým, ktorí majú iné vnímanie,
postoje a správanie, než na aké sme zvyknutí.

Viktor Frankl:
„Ľudské správanie nie je určené podmienkami, v ktorých človek žije, ale rozhodnutiami, ktoré vykoná.“
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PRÍLOHY
Práca so scenárom
- Odporúčame pred pozretím videa deti uviesť do kontextu príbehu.
- Vysvetlenie pojmov v texte? stromobytovka – strom, v ktorom žijú rôzne zvieratká. Veverička, sýkorky,
ježko a slon -slon sa tvári, že je medveď – ušiel totiž z cirkusu a nechce sa tam vrátiť.

Stromobytovka
LES, STROMOBYTOVKA, dopoludnie
V maličkom bytíku v bútľavom strome je navŕšená kopa hnedého lístia. Niečo v nej spí a chrapká. Začína
sa hýbať. Zdá sa, že ju vyrušil nejaký buchot. Veveričke v byte nad kôpkou popadali oriešky. Má ich už
plné zásuvky, a stále nosí ďalšie. Zovšadiaľ sa jej sypú. K buchotu sa pridáva štebot. Na konári vedľa
listového bytu sa ozýva rodina sýkoriek. Počuť zatrúbenie, ktoré vyšlo zo slonieho chobota. Zvuky však
kôpku pod lístím zobudili a z kôpky vyliezol rozčertený ježko. JEŽKO zúri, behá po bytíku a funí – Takto
to už ďalej nepôjde! Nikomu z mojich susedov zjavne neprekáža, že sa tu nachádza nočný tvor! Tomuto
sa hovorí tolerancia? Určite si ráno nepohadzujem oriešky, nemám ani hlučnú rodinu a dokonca sa starám
aj o svoju hygienu! Mňa mat’ za suseda, to by bola radosť! Ani by som o sebe nevedel. Ježko sa popri
hundraní teperí dolu stromom.
Dobré ráno! štebocú SÝKORKY
Ja mám noc, vy, operenci – ďalej si JEŽKO šomre cestou dolu.
VEVERIČKA si nesie ďalší oriešok hore stromom - Dobrý deň, pán sused ☺
Tu - je - noc! Ukazuje JEŽKO na svoju hlavičku a použije sloní chobot ako schod dolu zo stromu.
SLON sa preľakne a hlasno zatrúbi. Je zmätený - Kde to? Čo to? To ste vy, pán sused?
Teda, chcel som povedať „brum“ už trochu pokojnejšie zabrumká SLON.
JEŽKO si len hundre - Simulant jeden medvedí. To sa radšej nasťahujem späť k mame než toto!
a poberie/odšuchce sa nájsť si tiché miesto.
LÚKA. Ježko si podriemkava medzi trávou a lúčnymi kvetmi. Je mu teplučko, mäkučko, svieti na neho
slniečko. Počujeme šum trávy i život hmyzu na lúke. Idylku naruší akýsi zvuk, lepšie povedané - hluk. Počuť
hukot prichádzajúcej lesnej techniky, traktor.
JEŽKO sa prudko prebudí a vyskočí na nôžky - Už žiadne oriešky sem neťahaj!
Vtom si uvedomí, že je na lúke. Pozerá sa na niečo obrovské, čo ho vyľakalo.
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Hluk stíchne, motor sa zastaví. Počuť rozhovor nejakých mužov:
- Dajme obed a začneme.
- Pokiaľ to máme vyrúbať?
- Až po ten potok. Hentam.
Ježka táto informácia rozruší a zdesený sa rozbehne lesom. Má však krátke nožičky, a tak sa prekopŕca
od rýchlosti, ktorú jeho nôžky nezvládajú. Zastaví sa až na kmeni stromobytovky. Leží na chrbátiku a
predýchava svoj beh. SLON vytiahne z bytu chobot, chytí ježka a zatrasie ním. Ježko, si vporiadku?
Aj sýkorky zlietajú dolu zo stromu. Chcú vedieť, čo sa to deje. VEVERIČKA práve prichádza z lesa
kotúľajúc si ďalší oriešok. Keď uvidí zraz susedov, zastane - Susedská rozcvička? Troška pohybu ešte
nikomu neublížilo! A začne dvíhať oriešok nad hlavu. JEŽKO sa zatiaľ spamätá. Metá sa, aby ho dal
slon dolu - Dolu, dolu, dajte ma dolu! Musíme rýchlo preč!
Zvieratká prekvapene pozerajú na ježka. Veverička prestane cvičiť, SLON ježka zloží - Kam preč? Hľadal
ma niekto? Lebo ak hľadali slona, tak tu nie som. Ja som medveď! Brum.
JEŽKO vystrašene vykladá - Strašné veci sú v lese! Veľké a hlučné a vezmú nám všetko. Aj náš dom!
Zvieratká neveria
- Zdá sa, že mu švitorí.
- Kto by nám už len bral náš domček? Veď v ňom mám všetky oriešky!
JEŽKO ich presviedča - Prišli ľudia s hlučnými motormi a idú si vziať stromy až po potôčik.
SÝKORKA stále spochybňuje Ty len narobíš s tým hlukom. Všetko ti je hlučné. Len sa sťažuješ!
VEVERIČKA pritaká - To je pravda! Ako vieme, že nás nechceš vyhnať z domu, len aby si mal konečne
pokoj?
JEŽKO stále nalieha - Musíte mi veriť, rýchlo poďme!
SLON odmieta - Ja nikam nejdem, tu som v bezpečí. A do cirkusu sa nevrátim. Brum!
Ani SÝKORKY nie sú ochotné vzdať sa svojho - Nikam nejdeme, nebudeš nám rozvracať hniezdo.
Vtom sa zem otrasie. Zvieratká sa naľakajú. Vtáčence sa schovajú pod sýkorkine krídla. VEVERIČKA
vtisne slonovi oriešok s prosbou a príkazom zároveň – Stráž! Popreskakuje z konára na konár ako strela
tam a hneď aj naspäť. Celá udychčaná stojí pred začudovanou skupinkou - Je - to – pravda. Všetko.
Všetko!... Utekajme! ...ale kam?
Počkajte ma tu dolu. - povie SÝKORKA deťom a vyletí do korún stromov. Porozhliada sa a znesie sa späť
na zem - Blížia sa Ihličnatou a Borievkovou ulicou! Môžeme ísť len po Šiškovej!
Ale čo moje oriešky? – vzdychá si VEVERIČKA.
A naše hniezdo? - pridá sa SÝKORKA.
JEŽKO ich poženie - Nestrácajte čas! Rýchlo!
Vtom slon schytí svojich susedov aj s domom. Stromobytovka sa zatrasie. Slon na svojom chrbte odnesie
strom aj s príbytkami na druhý breh potôčika do bezpečia, kam až stroje neprídu.

16

STROMOBYTOVKA na novom mieste za potokom, druhý deň ráno;
Ježko prichádza pred stromobytovku, vracia sa z rannej hygieny. Vykračuje si a popiskuje. Všimne si ho
SLON - Dobré ráno, pán sused. Aká bola dnes voda? a nastaví ježkovi chobot. JEŽKO nastúpi a chobot
ho vynesie ako výťah až do jeho bytu. JEŽKO odvetí - Dobré ránko. Vďaka. Veď viete. Ranný osviežujúci
kúpeľ je pre zdravý organizmus úžasný. SLON len zabrumká a stiahne chobot naspäť. SÝKORKA si tiež
všimne, že je ježko doma - Dobrý deň, pán sused! Už ste počuli tú novinu? Čakajú nás teplé dni! JEŽKO
sa poteší - To je skvelé. Aj dnes si idete s deťmi precvičovat’ štebot?
Nie, nie ☺. Dnes vás nebudeme rušiť. Ideme sa učiť lietať - odpovie SÝKORKA a spolu s vtáčatami sa
chystá na let. Z horného bytu vykukne k ježkovi VEVERIČKA - Pán sused, oriešky sa mi znovu sypú cez
hlavu, neprosíte si? Jeden, dva...alebo aj desať? JEŽKO sa poteší - Ďakujem, rád. Pomôžem vám s tým?
VEVERIČKA sa usmeje - Ale nie, ranná rozcvička mi len prospeje!
Ježko sa odteperí do svojho bytíku, napchá si do ušiek zhúžvané lístočky a zahrabe sa do lístia. Je
pripravený na spánok. Veverička vrtko premiestňuje oriešky do jeho bytu, ale ježko už nič nepočuje.
KONIEC
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Práca so scenárom
- Pred pozretím videa odporúčame uviesť deti do kontextu príbehu.
- Vysvetlenie postáv (pomocou obrázkov)
o Diva –hudobný štýl, ktorý počúva je klasika (vážna hudba, opera, opereta, symfónie), je trošku
namyslená, má pocit, že je zrelšia ako ostatní. Na mobile má uložené rôzne árie.
o Folkáč – počúva folkovú hudbu a pop music, rád si brnká na gitare a netuší, že občas to môže byť
pre ostatných otravné. Všetko si nahráva na svoj mobil.
o Metalista – počúva hlavne „hlučnú hudbu“ - metal a hardrock . Hrá v kapele na basgitaru. Jeho
mobil je celkom rozbitý, pretože na festivaloch divo skáče a tancuje hneď pod pódiom.
o Princezná – počúva popovú hudbu a romantické slaďáky. V škole je do nej zaľúbená polovica
chalanov. Je zvyknutá na to, že ľudia urobia to, čo chce. Bojí sa tmy.

Mladí muzikanti
AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, PODVEČER.
Z plechov zbitá búda s potrhaným rozpisom odchodov autobusov. Štyri postavy uprostred ničoho mlčky
čakajú na autobus.
Folkáč s gitarou v ruke sedí v tráve vedľa zastávky. Princezná chodí nervózne sem a tam a Diva sa ležérne
opiera o stenu búdy a klopká si nohou do rytmu skladby, ktorú práve počúva. Metalista postáva kúsok od
zastávky. Princeznej z mobilu hrá nejaká pop hudba, do toho si ešte pospevuje Folkáč a brnká si na gitare.
Napätie stúpa, konﬂikt je na spadnutie. Zatiaľ na neho dopadne len spŕška malých kamienkov.
Každý z nich je iný. Pre mnohých je jasné, že keď sú ľudia iní, tak si nemôžu rozumieť!
Mladík holdujúci folku vymenil hodinky za lístok na festival. A mobil? Nemá oň
Metalista
záujem, ten predsa pôsobí na mozog ako mikrovlnka. Princezná všakk úplne
naopak. Bez mobilu nespraví ani krok, robí si stále selfíčka, a tak sa jej vybil.
ne im
Iní smoliari, ako napríklad náš Metalista, zase mobily strácajú. Normálne
samé skáču z vreciek. Potvorky. Tak dopadol aj náš Metalista. Ako sa metal
pri tanci, každým pohybom sa mu mobil viac a viac vysúval z vrecka,, až
vypadol. Keby o tom vedel, si ho zdvihne. Zostal tak bez mobilu. Dive sa
to nemôže stať, mobil má stále v ruke. Aj teraz telefonuje. Vlastne už
nie. Mobil sa jej vybil.
Koľko je hodín? Kto to zistí? Hlavne keď zlyhala dostupná technika.
Diva sa pozrie na mobil, no vidí symbol vybitej baterky. Ufff!
Princezná sa snaží aspoň prečítať rozpis autobusov na tabuli,
ale ten je zase potrhaný. A cez pomaľované kliky háky totálne
nerozlúštiteľný.
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Keď sa však nedarí odhadnúť čas ani z polohy slnka, ktoré je za oblakmi
blakmi
usov,
a nedá sa nič zistiť ani z potrhaného harmonogramu odchodu autobusov,
čene
príde rad na alternatívne riešenia. Najlepšie také, ktoré sú zaručene
lných
bezpečné. Návrh Folkáča na stopovanie všetci s vidinou strašidelných
scenárov jednoznačne zamietli. A keďže autobus aj vzájomná dohoda boli
dli
v nedohľadne, mladí muzikanti, ktorí si aj tak nemali čo povedať, sa rozhodli
u.
ísť každý svojou cestou. Aj tak nikto z nich netušil, čo by mohli robiť spolu.
a
Diva sa rozhodne vydá po ceste doľava, Princezná si uvedomí, že ostáva
a
na zastávke s Folkáčom a Metalistom. Okamžite sa otočí a beží za
o
Divou, čo jej nohy stačia. Metalista sa vydá na druhú stranu temného
a
lesa. Všade počuť cvrčky a prebúdzanie nočného lesa. Folkáč ostáva
en
sám ako prst, a tak sa aj on vydá preč zo zastávky. Nakoniec ostane len
ví.
opustená zastávka. Po pár chvíľach prejde okolo nej autobus. Aj zastaví.
A aj naprázdno odíde.

Princezná

TEMNÝ LES. NOC.
V tmavom lese sa Folkáč prediera húštinou. Pred sebou drží svoju gitaru, za ktorou sa skrýva ako za nejakým
štítom, ktorý ho má ochrániť. Je veru vystrašený. Naraz v diaľke vidí mihotajúce sa svetlo. Túžba po odpočinku
v krytom príbytku ho pritiahne oveľa bližšie ako by možno chcel.

Folkáč

TEMNÝ LES. ME
MEDZI CHATKOU A KADIBÚDKOU.
Folkáč naberal odvahu a chcel nazrieť do vysvietenej chatky. Čo však
nečakal, bola Princezná,
P
ktorá sa s vŕzganím dvier vynorila z kadibúdky.
Folká bystrý chalan, naznačil jej, aby dávala pozor a bola
Keďže je Folkáč
tic Princezná len pretočila oči, naznačujúc, že predsa nie
ticho.
je malá. V tom momente ju však odzadu prekvapí Diva.
Vlasy má samý konárik a v tejto tme, ktorej sa Princezná
bojí odmalička, ju riadne vyľaká. Toto fakt nezvládne
a v momente, keď ide zvriesknuť na scénu vchádza opäť
Metalista a našťastie ju stihne utíšiť.
Všetci poriadne nervózni majú v mysliach iba tie najhoršie
predstavy ako z hororových ﬁlmov. Nikto z nich nechce
skončiť tu uprostred ničoho. Ale potom hlavy začnú
prinášať krajšie predstavy – isto z únavy. Mäkká posteľ,
teplé svetlo, dobré jedlo, horúca vaňa a najmä elektrina
a nabitý mobil, pre to všetko sa už oplatí niečo urobiť.
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Folkáč zrazu dostane nápad. Riešenie, ktoré by pomohlo všetkým. V tom momente sa rozjasní všetkým a už
vedia, čo urobiť. Aj keď teda, ako viete, sú úplne iní a vôbec sa nemajú v láske, všetci štyria milujú hudbu.
A nielen to. Ešte k tomu sú schopní svoje hlasy aj použiť. Rozhodnú sa teda celkom rýchlo. Každý skúsi čo
najsilnejšie a najhlasnejšie zaspievať kúsok svojej obľúbenej piesne. Veď keď takto všetci spolu zarevú,
každé nebezpečenstvo musí utiecť pekne ďaleko. Sila spojených hlasov je absolútna.
Tak to spustia. Diva široko otvorí ústa a rinie sa z nich operné AAAA ... Princezná vyberá tohtoročný hit:
Hit me baby one more time!, Metalista svojim basom zaduní metalové YEAAAAHHH! a Folkáč vyberá
jasne znejúcu pieseň: Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. Ich hlasy sa spoja do jednej smršte, ktorá presviští
cez zatvorené okno. Počuť rinčanie skla a náhle ticho. Tmou sa rozľahne detský krik a plač a zároveň
dospelácke tíšenie.
Odvážni muzikanti, bojovníci so zločinom, nazrú do chatky. Jediné nebezpečenstvo, ktoré odtiaľto hrozilo,
boli malí skauti s obrovskou túžbou sa hrať. Skautský vodca na nich zazerá s nepochopením a s pochybnosťou
o tom, či to majú v hlave všetko v poriadku. Všade naokolo je kopec detí v pyžamách, niektoré plačú. Zopár
z nich si však našich muzikantov obzerá so záujmom. Sú medzi nimi aj takí, ktorí si myslia, že byť veľkým, to
veru nie je až taká výhra.
VNÚTRO CHATY. SVETLO OHŇA. TEMNÁ NOC.
Nakoniec sa to ujasnilo a vysvetlilo. Muzikanti sa
ospravedlnili a deťom ponúkli, že keď ich už svojím
spevom vystrašili, tak ich skúsia spevom aj potešiť. Keďže
väčšinou deti spievajú rady, súhlasili. Takto končí aj náš
príbeh. Príbeh s dobrým koncom. Folkáč, Princezná, Diva
a Metalista sedia obklopení deťmi a už si tí štyria až
tak na nervy nelezú. Stále sú rovnakí, ale pochopili, že
dôležité je sústrediť sa na to, čo nás spája a nie na to, čo
nás rozdeľuje.
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