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OLYMPIJSKÁ VÝCHOVA PRE ŠKOLY

TÉMA:

Rešpekt v praxi

CHARAKTERISTIKA
Ľudské práva sú základom pre rešpekt 
a akceptovanie V roku 1948 sa OSN 
dohodla na znení Všeobecnej deklarácie 
ľudských práv. Tento dokument načrtáva 
základné princípy spoločnosti, v ktorej 
má každý právo na dôstojnosť a slobodu. 
Už v preambule tohto dokumentu 
sa píše o tom, že uznanie prirodzenej 
dôstojnosti a rovnakých neodňateľných 
práv všetkých členov ľudskej rodiny je 
základom slobody, spravodlivosti a mieru 
vo svete. Podporuje to aj článok 1, v ktorom 
je zakotvené, že všetci ľudia sa rodia 
slobodní a rovní v dôstojnosti aj právach. 
Všetci sú obdarení rozumom a svedomím 
a majú sa k sebe správať v duchu bratstva. 
V článku 2 je zdôraznený fakt, že každý je 
oprávnený na všetky práva a slobody, ktoré 
stanovuje táto deklarácia, bez akéhokoľvek 
rozdielu rasy, farby pleti, pohlavia, jazyka, 
náboženstva, politického alebo iného 
zmýšľania, národnostného alebo sociálneho 
pôvodu, majetku, rodu alebo iného 
postavenia. 

Nesmieme však zabúdať, že mať práva 
znamená mať aj zodpovednosť. 

DISKUSIA:  
Ako ste sa cítili pri tejto aktivite? 
Kto sa stal víťazom? Aké bolo 
zadanie aktivity? Koľkí víťazi 
mohli byť? Mohli vyhrať všetci? 
Čo bolo pre Vás najťažšie? Čo 
si myslíte, vzťahujú sa vaše 
riešenia na situácie a problémy zo 
skutočného sveta? Ktoré hodnoty 
boli zastúpené v tejto aktivite? 
Prečo je súťaživosť v našom 
chápaní automatická? Rešpektovali 
ste všetkých účastníkov? Vo 
Všeobecnej deklarácií ľudských 
práva sa píše, že každý má právo 
na život, slobodu a osobnú 
bezpečnosť. Boli dodržané tieto 
práva?

AKTIVITA: BALÓNY 
Počet účastníkov:. . . . 10 - 22 účastníkov
Veková skupina: . . . . . od 12 rokov
Časový rozsah:  . . . . . . 25 min.
Potrebný materiál:  . .  balóny pre všetkých 

účastníkov, špagát

Popis: Cieľom tejto aktivity je pochopiť 
hodnotu priateľstva a rešpektu.  

Aktivita: Žiakom rozdáme balóny 
a špagát dlhý jeden meter. Žiaci majú 
za úlohu nafúkať balón a pomocou 
špagátu pripevniť na ruku. Cieľom hry je: 
„Víťaz sa stane ten, komu ostane balón 
celý.“ Následne odštartujete hru. Je 
veľmi pravdepodobné, že žiaci si začnú 
navzájom ničiť balóny až kým nestane 
posledný alebo nikto s celým balónom. 
Pri tejto aktivite je dôležitá diskusia 
po ukončení aktivity, preto si vytvorte kruh 
zo stoličiek a začnite diskutovať. Dbajte aj 
na bezpečnosť pri tejto aktivite.


