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• ,, NIKDY NEDOVOĽ INÝM BRÁNIŤ ROBIŤ VECI,
• O KTORÝCH SI VO SVOJOM SRDCI 

PRESVEDČENÝ, ŽE BY SI ICH MAL UROBIŤ. ,,

•                        H. JACKSON BROWN
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• Študenti potrebujú byť začlenení do 
poznávania seba samých a sebe navzájom. 
Keďže väčšina šikanovania sa odohráva bez 
účasti dospelých, žiaci potrebujú stratégie, 
ktoré môžu použiť, keď oni alebo ich priatelia 
sú vystavení  terorizmu.

• Teda deti sa potrebujú poučiť rozvíjať empatiu 
a vysvetliť si na to, že šikanovanie vplýva na 
každého, nielen na obete.
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• -pomôcť deťom sa niečo nové dozvedieť
• -pomôcť deťom naučiť sa ako pomôcť jeden 

druhému, potlačiť šikanovanie
• - pomôcť deťom praktickými spôsobmi 

zvládnuť šikanovanie
• -pomôcť deťom vyvinúť si vlastné stratégie a 

nápady na to , ako sa vysporiadať so 
šikanovaním 
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• Artefiletická technika: Začarovaná rodina
• Cieľ: sebavyjadrenie, poznávanie
• Pomôcky: Výkres, fixy, čierne pero
• Čas: 40 minút
• Priebeh činnosti: Zadáme si tému kresby 

,,začarovaná rodina,, Žiačka si zoberie 
pomôcky na ktorých sme sa dohodli. 
Začarovaná rodina môže byť vymyslená alebo 
reálna    
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• Forma: Individuálna
• Reflexia: Povedz mi , prečo si použila práve 

tieto farby? 
• Aké pocity zažívaš pri tomto artefakte???
• Čo je pre teba najväčším potešením v živote?
• Čo sa ti vrylo do pamäti? 
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• Artefiletická technika: Jeseň
• Cieľ: sebavyjadrenie, spolupráca
• Forma: skupinová
• Čas: 40 minút
• Reflexia : Ako sa Vám páčilo pri tvorení 

skupinového artefaktu?
• Mali ste zmiešané pocity, to chápeme, kedže 

ste tvorili spoločne prvý krát v skupine
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• Pozdávala sa Vám téma?
• Prečo ste použili práve tieto farby?
• Prečo ste postupovali práve takto?
• Ako sa Vám tvorilo?
• Lepšie sa Vám pracuje v skupine alebo 

individuálne?
• Zmenili by ste niečo na svojom spoločnom 

artefekte?



Artefiletika ako prevencia proti 
šikane v ŠKD

• Tvorba 4 žiakov 8.ročnika 
• Téma: Moji začarovaní kamaráti
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• Tvorba 4 žiakov  8.ročníka
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