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Úvod 

 
 Do rúk sa Vám dostala unikátna príručka, ktorá vznikla v jedinečnom 

prepojení bohatých skúseností z rôznych škôl a školských prostredí z krajín 

Európskej únie.  

 Snahou týchto inštitúcií je priniesť rodovú rovnosť do škôl, a tým vytvoriť 

rovnoprávnejšie, rozumej najmä bezpečnejšie a prijateľnejšie prostredie pre detí, 

študentov a študentky, ktorí často krát bezpečie a prijatie nezažívajú. V posledných 

rokoch sa v našom slovenskom prostredí stretávame útokmi, znevažovaním 

a prekrúcaním pojmov rodovej rovnosti, ich významu. O to viac by sa škola a školské 

prostredie malo stať bezpečným prístavom pre každého a každú bez rozdielov 

pohlavia, rodu, rasy, vierovyznania, sociálneho a ekonomického prostredia. 

 Ponúkame Vám príručky, ktoré veríme, že pomôžu osvetliť a „dovysvetľovať“ 

čo bolo zanedbané, a tým pomôcť k bezpečnejšiemu a rovnoprávnejšiemu 

prostrediu.  

 Príručky tvorili experti a expertky z desiatich  vzdelávacích inštitúcií, 

mimovládnych organizácií, zameraných na vzdelávanie a vzdelávacích poradných 

orgánov, kde sa zozbierali niekoľkoročné skúsenosti prispôsobené a doplnené 

o slovenské reálie a podmienky implementácie.   

 Príručky delíme na tri časti: 

 

Prvá - I. Rodová rovnosť a rodové stereotypy (v nadväznosti na osnovy a školské 

učebnice),  

 

Druhá - II. Bezpečná škola (prevencia násilia, šikany, sexizmu a nastavenia 

školského prostredia), 

 

Tretia - III. Rovnoprávna škola (projektová a komunitná práca s témami 

rovnoprávnosti a rodovej rovnosti). 

 

 Momentálne máte v rukách prvú príručku, ktorá slúži k vyjasneniu pojmov, 

týkajúcich sa rodu, rodovej rovnosti a dáva návody, ako pracovať na škole s rodovým 

stereotypmi. 

 Pevne dúfame, že ponúknuté príručky prinesú ľahký a zrozumiteľný pohľad 

na situáciu rovnosti na školách a s tým spojené aj možnosti riešenia a zlepšenia 

súčasného stavu. Súčasťou príručiek sú charty rodovej rovnosti pre stredné 

a základné školy, ktoré krok za krokom ponúkajú návod ako zabezpečiť rovnoprávne 

školy pre všetkých.1 

 

 ...Lebo na každom a každej z nás záleží... 

 

 

         Projektový tím 

                                                      
1
 https://sccd-sk.org/projekty/rovnopravne-skoly-gecm/ 



Partneri projektu: 

 

 
 

 

Podporené z programu EÚ 
Erasmus+  
 

Rakúsko Chorvátsko Fínsko Grécko Maďarsko TalianskoPoľsko Slovensko VB 

Projekt: Šírenie “ Charty rodovej rovnosti pre školy“ v 
Európe / Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter 
Mark for Schools’ across Europe 
Agreement No: 2018-1-UK01-KA201-048271                                                 
 
Čo to ten „rod“  vlastne je....? 

 
Pre pochopenie súčasnej situácie, ako aj tomu, prečo sa treba venovať rodovej 

rovnosti na školách, je dobré, keď si vysvetlíme pojmy, s ktorými budeme pracovať. 

 

Čiže - čo to ten „rod“ vlastne je....? 

 

Rod môžeme vnímať z rôznych hľadísk. Z biologického hľadiska, čo predstavujú 

pohlavné orgány pre dané pohlavie,  z historického hľadiska, čo vo všeobecnosti 

znamená líniu potomkov a pokrvných príbuzných, ktorí tvoria rodovú líniu  predkov.  

Pre naše účely si budeme všímať rod najmä zo sociologického hľadiska. 

 

EN: Gender; 

FR: Genre; 

DE: Soziales Cheschlecht; 

ES: Género; 

SV: Genus; 

IT: Genere 

 Zo sociologického hľadiska vnímame rod ako možné spôsoby správania sa, 

obliekania a vonkajších prejavov, podľa ktorých sa jednotlivci v každodennom 

kontakte s druhými orientujú a rozlišujú na mužov a ženy. Hoci to nie sú biologické 

znaky – pretože tie pod odevom nevidíme – napriek tomu ich považujeme mylne za 

znak pohlavia.  

Je to teda celkový výzor človeka a jeho správanie, ktoré tiež nazývame „rod“. 

Rod vyjadruje sociálne a kultúrne konštruovanú rolu, priradenú od narodenia mužom 

a ženám. Je to určitý súbor vlastností, činností a znakov, ako sa muži a ženy máme 

správať, prezentovať, realizovať. Rod sa formuje najmä na základe výchovy, 

vzdelania, pod vplyvom prostredia, očakávaní, jazyka, atď. a je časom a kultúrami 

meniteľný. 

 

Asi najtypickejšie to zhrnula spisovateľka, priekopníčka, filozofka a obhajkyňa 

ľudských práv Simone Beauvior, ktorá povedala: „Nerodíme sa ženami, stávame sa 

nimi“. 

 

Naznačila tým skutočnosť, že hoci sa rodíme s biologickými pohlaviami ako muži 

a ženy, až počas života  sa pod vplyvom očakávaní a noriem spoločnosti v nás 

formuje to, čo je všeobecne považované za „ženské“ a „mužské“.  Tieto vzory 

spávania sú tak silné, že väčšina z nás sa celý život snaží priblížiť k ideálnemu 

obrazu „typického muža“ alebo „typickej ženy“. Ak tieto vzory správania odmietame 

alebo ignorujeme,  vystavujeme sa často  výsmechu, odmietaniu a odsudzovaniu zo 

strany ostatných členov spoločnosti.  
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 A preto môžeme tvrdiť, že rod je koncept, referujúci k určitým sociálnym rozdielom 

medzi mužmi a ženami, ktoré sú spoločensky určené a vnímané ako prirodzené, 

historicky meniteľné a majú široké variácie tak v rámci kultúr, ako aj medzi nimi. 

 

Na základe týchto definícií vzniká v spoločnosti a vo výchove celý rad rodových 

stereotypov, ktoré nás “predurčujú” na základe pohlavia a rodovej role na želateľné 

a “typické” vzorce správania sa, vnímania a sebarealizácie.  

 

Rodová rola je jednou zo sociálnych rolí udržiavaných spoločnosťou 

a potvrdzovaných každodenným životom. Je utváraná obrazmi „mužskosti“ a 

„ženskosti“, ktoré sú formované prostredím, ale i rôznymi kultúrami na základe 

sociálnych, kultúrnych a náboženských vplyvov a tradícií.  

Hoci je rodová rola je jednou z množstva iných sociálnych rolí, spravidla ju vnímame 

ako prirodzenú, biologicky podmienenú a historicky potvrdenú. Takéto zaužívané 

tradičné normy správania sa v závislosti od pohlavia – výzor, správanie sa 

a vystupovanie, voľba zamestnania a záľuby – označujeme ako rodové stereotypy. 

Rodové stereotypy sú zjednodušené, neadekvátne obrazy „mužskosti” a 

„ženskosti”, idealizované a očakávané vzory správania sa, ktoré nás sprevádzajú vo 

všetkých oblastiach života. Svojou reprodukciou v čase a priestore utvárajú zdanie 

prirodzenosti a samozrejmosti. 

Rodové stereotypy sú tvorené a udržiavané pomocou: 

 Sociálnych štruktúr ako sú rodina, výchova a vzdelanie;  

 Kultúrou – tradíciami, predstavami a zvykmi, náboženstvom; 

 Médiami a jazykom. 

Rodové stereotypy sú teda určité normy, ktorých dodržiavaním vytvárame dojem 

„normality“. Ich porušovaním sa človek vystavuje sa riziku odsúdenia až označenia 

za „nenormálneho“.  

Prečo je to tak dôležité? 

Rodové stereotypy nám zabraňujú slobodne sa rozhodovať v dôležitých životných 

rozhodnutiach ako je napr. výber štúdia a povolania, z ktorých mnohé sú považované 

za „tradične ženské“ (učiteľka, zdravotná sestra, kozmetička, sekretárka…)  a 

„tradične mužské“ (elektrikár, automechanik, technik, manažér, politik…). 

Striktne stanovené a obmedzujúce očakávania a normy v súvislosti s rodom 

vytvárajú východisko pre rodovú diskrimináciu. Uzatvárajú mužov a ženy do 

určitých hraníc a limitov, ktoré  obmedzujú možnosti ich slobodnej sebarealizácie 

podľa individuálnych záujmov a schopností. Bez uvoľnenia týchto hraníc nie je 

možný skutočne slobodný výber životnej dráhy každého človeka. . 

Pre možno lepšie pochopenie si urobte sama/sám, ale najlepšie v skupine minimálne 

5 učiteľov/učiteliek nasledujúce cvičenia, ktoré môžete neskôr realizovať aj so 

študentmi/ študentkami, žiakmi/ žiačkami (ak to uznáte za vhodné). 
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Skúste si zapisovať, Vaše pocity, myšlienky počas cvičení a po, spoločne zhodnoťte 

odpovede.  

Výber povolaní 

 

Cvičenie 1 

 

Rozdeľte sa do malých skupín. Každá skupina nakreslí na flip chartový papier dievča 

a chlapca a napíše pre nich typické charakterové črty chlapca a dievčaťa. Diskutuje 

o tom v skupine. 

 

(Napr. chlapci, - agresivita, bojovnosť, priebojnosť a pod., dievčatá - jemnosť, 

citlivosť, starostlivosť...a pod.) 

 

Skúste odpovedať na otázky, prečo si myslíte, že toto sú typické charakterové črty 

jednotlivých pohlaví?  

 

Teraz pracujte v celej skupine, napíšte na spoločný flip chart, aké povolania 

v dnešnej dobe zarábajú najviac, a prečo? Skúste odpovedať,  aké vlastnosti sú 

typické a charakteristické pre výkon tohto povolania. Rozdeľte to na to, čo viac 

vykonávajú muži a ich mzdu za výkon tohto povolania a čo viac v súčasnosti 

vykonávajú ženy, a ich mzda za výkon povolania.  Pri povolaniach, ktoré zarábajú 

najviac, zhodnete, ktoré cenné vlastnosti pre výkon tohto povolania sú spoločnosťou 

určené pre dievčatá alebo chlapcov? Aké črty a charakteristiky sú vo svete na 

pracovnom trhu najviac cenené a ohodnotené? A ku ktorému pohlaviu ich skôr 

pripisujete? Skúste diskutovať, prečo je to tak? 

 

Pomôžte si videami: 

https://www.youtube.com/watch?v=y-l3E6XGnrY 

https://www.youtube.com/watch?v=3Digyk05JoE 

https://www.youtube.com/watch?v=67D4N2Dw0HQ 

 

Cvičenie 2 

 

Rozdajte skupinám reklamné letáky, časopisy, a pod., kde sa nachádzajú hračky 

a reklamy na tohtoročné Vianoce (prípadne iné sviatky, skúste si pomôcť videami). 

Vidíte na prvý pohľad, komu sú určené?  V čom je rozdiel? Čo to vo Vás vyvoláva? 

Ak máte deti, aké darčeky im zvyknete najčastejšie kupovať? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcZ7p04SDDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9PKQtkLw64c 

 

Pozrite si videá a diskutuje, prečo je to tak, Čo vo vás videá evokujú? Stretávate sa 

s tým? Kde a v akých intervaloch? Myslíte si, že to súvisí aj nižším mzdovým 

ohodnoteným pre ženy? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-l3E6XGnrY
https://www.youtube.com/watch?v=3Digyk05JoE
https://www.youtube.com/watch?v=67D4N2Dw0HQ
https://www.youtube.com/watch?v=VcZ7p04SDDQ
https://www.youtube.com/watch?v=9PKQtkLw64c
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Rodové stereotypy- mňa sa netýkajú? 

 

Cvičenie 3 

 

Rozdeľte sa do dvojíc a predstavte si, že ste práve gravidná, alebo v prípade muža, 

čakáte dieťa s vašou partnerkou. Lekárske vyšetrenia zistia, že vaše dieťa je 

ohrozené na živote a zdraví a už pre Vás z medicínskeho hľadiska nedokážu nič 

spraviť. Ste zúfalý/zúfalá, a tak vyhľadáte alternatívne spôsoby, kde Vám povedia, že 

Vám dokážu pomôcť ale pod jedinou podmienkou, a tak, že vopred určíte, aké 

pohlavie by dieťa malo mať. Je to síce absurdná predstava, ale pre cvičenie 

zaujímavá. 

 

Premýšľajte a napíšte odpoveď a skúste zhodnotiť, že prečo ste si vybrali práve toto 

konkrétne  pohlavie? Potom vyhodnocujte v celej skupine, aké odpovede boli 

najčastejšie a skúste odpovedať prečo? Bol to chlapec alebo dievča? Ak chlapec 

prečo? Ak dievča prečo? Analyzujte z pohľadu rodových stereotypov. 

 

Všimli ste si rodové stereotypy, ktoré sú zakorenené, podmienené Vašimi 

odpoveďami? Vnímate to, ako dôležité? Ak nie, ako sa podľa Vás môžu Vaši 

študenti/ študentky, žiaci a žiačky slobodne rozhodovať napr. o výbere budúceho 

povolania, prípadne školy? Nie je práve slobodná vôľa základom prijatia 

zodpovednosti a spolupatričnosti a budovania participatívnej spoločnosti? 

 

Na základe odpovedí, ako aj nastavenia Chariet rovnoprávnej školy2 vám 

odporúčame si vypracovať nasledujúce cvičenie  auditu rovnoprávnosti na škole. 

 

 

 

 
 
 
 
  

                                                      
2
 https://sccd-sk.org/novinky/online-konferencia-rovnopravne-skoly/ 
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Plán aktivity 

Názov:  Vypracovanie auditu rodovej rovnosti pre školu 

Autor: DECSY 

Skratky: RR- Rodová rovnosť 

Prepojenie na učebné osnovy: občianska náuka, sociálne a ekonomické 

vedy, prierezové 

Vzdelávacie výstupy: Navrhnúť vo vašej škole spôsob merania rodovej 

rovnosti 

Koncept rodovej (a inej) rovnosti: Rodová rovnosť – celoškolský prístup 

Kľúčové slová: rodové stereotypy 

Veková skupina: učitelia žiakov vo veku 3-18 rokov, možno realizovať so 

žiakmi vo veku 8-18 rokov. 

Úvod do aktivity: Táto aktivita sa zameriava na preskúmanie toho, nakoľko 

sa vo vašej škole dosahuje rodová rovnosť. Jej cieľom je pomôcť škole 

vypracovať súbor kritérií pre hodnotenie pokroku a vypracovať akčný plán 

zlepšovania. 

Aktivita je zameraná hlavne na pedagogických zamestnancov. Ak si myslíte, 

že pre vašich zamestnancov môže byť ťažké zdieľať pocity a predstavy o 

rodovej rovnosti, môžete sa porozprávať s externou organizáciou s odbornými 

znalosťami v tejto oblasti, ktorá vám môže pomôcť, alebo uľahčiť tieto 

činnosti. Môžete si tiež vyskúšať túto aktivitu so žiakmi. 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Uvedomenie si rodovej problematiky: 
• Kedy ste si prvýkrát uvedomili 

problematiku rodovej otázky? (Kedy ste 
si uvedomili, že ste/si chlapec alebo 
dievča, alebo že sa s nimi zaobchádza 
odlišne). Aké pocity ste mali a aké to 
malo dôsledky?  

• Premyslite si to pre seba a potom 
zdieľajte s jednou ďalšou osobou 

• Zdieľate s celou skupinou 
• Ako to súvisí so vzdelávaním / vaším 

vlastným prostredím? 
• Aký by bol najlepší spôsob, ako začať 

skúmať / podporovať rodovú rovnosť vo 
vašom vzdelávacom prostredí? 

15 min. Zoznam = prezentácia 
hlavných otázok 
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Hlavné aktivity 
 

Aktivita 1: Posúdenie rodovej 
rovnosti (gender equality) - RR v 
škole 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: 

 Ak chceme posúdiť, do akej miery 
naše školské/vzdelávacie prostredie 
podporuje (alebo nepodporuje) 
rodovú rovnosť, ktoré oblasti by 
sme skúmali? V skupinách vymyslite 
niekoľko okruhov/tém, ktorým by 
ste sa mali venovať 

 Zdieľajte s ostatnými skupinami a 
dohodnite sa na spoločnom 
zozname tém 

15 min  

Krok 2: 

 Každej skupine prideľte jednu tému 
a vymyslite kľúčové otázky, ktoré by 
ste sa chceli opýtať/okruhy, ktoré 
by ste chceli preskúmať 

 Zdieľajte s ostatnými skupinami 

20 min  

Krok 3:  

 Porovnajte svoje témy a otázky 
s témami Charty rodovej rovnosti 
(GECM)3 

 Aké sú podobnosti/rozdiely? 

 Dohodnite si súbor kľúčových tém a 
otázok, ktoré môžete použiť pre 
svoj vlastný audit 

 Kto to uskutoční? Ako, kedy? Koho 
potrebujete zapojiť? (Všetci 
zamestnanci/žiaci/školská 
komunita) Aké by mohli byť výzvy a 
ako ich môžete prekonať?  

 Čo urobíte s výsledkami? Ako ich 
predstavíte? Budete mať možnosť 
prísť s akčným plánom na zlepšenie 
RR vo vašej škole? 

 Aká národná legislatíva existuje na 
podporu RR? 

● Aké miestne, regionálne alebo 

40 min Kópie skorých „GECM 
offline“4 auditov pre 
základné a stredné školy  
 
 

                                                      
3
 Ibid 

4
 https://www.decsy.org.uk/project/gender-equality-charter-mark-2/ 

https://www.decsy.org.uk/project/gender-equality-charter-mark-2/
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národné organizácie a iniciatívy 
môžu podporiť RR vo vašej škole? 

● Pozrite si webovú stránku GECM a 
niektoré prípadové štúdie a plány 
aktivít zamerané na zlepšenie RR  v 
škole 

 
 
Reflexia / hodnotenie 
 
Čo ste sa z týchto aktivít dozvedeli? Aké ľahké bolo pre zamestnancov zdieľať 
navzájom pocity a nápady? Budú zamestnanci potrebovať ďalšie školenie na 
implementáciu RR vo všetkých oblastiach školy? S ktorou oblasťou začnete 
najskôr? 
 

Návrh následných aktivít Čas Potrebné 
zdroje 

i) Vypracovanie celoškolského prístupu k rovnosti na škole 
 
Vypracujte stratégiu eliminácie rodovej nerovnosti, 
prevencie násilia a šikany, skúste sa zameriavať na jednotlivé 
problematické prístupy a témy, ktoré treba krok za krokom 
analyzovať.  
 
 

  

ii) Medzinárodná podpora rodovej rovnosti 
 
Zistite, aké medzinárodné politiky a dohovory existujú na 
podporu rodovej rovnosti. Prijala ich vaša krajina? Ako ich 
implementuje? Ako sa o nich podáva správa? 
napr: 
- Dohovor OSN o právach dieťaťa 
https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-
convention 
Článok 18 zabezpečuje práva každému dieťaťu „bez 
akejkoľvek diskriminácie podľa rasy, farby pleti, pohlavia, 
jazyka, náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, 
národnostného, etnického alebo sociálneho pôvodu, 
majetku, telesnej alebo duševnej nespôsobilosti, rodu a 
iného postavenia dieťaťa alebo jeho rodičov, alebo 
zákonných zástupcov” 
Články 19, 34 a39 – ochrana pred násilím, sexuálnym 
zneužívaním a využívaním 
- Ciele udržateľného rozvoja OSN 
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300 
Cieľ 4: “zabezpečiť inkluzívne, spravodlivé a kvalitné 
vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti 

  

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
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pre všetkých” 
Cieľ 5: “dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie 
všetkých žien a dievčat” 
- Cieľ 10: “znížiť rozdiely v rámci a medzi krajinami”Európska 
únia: Rovnosť žien a mužov je jedným z cieľov Európskej 
únie. Legislatíva, judikatúra a zmeny zmlúv v priebehu času 
pomohli podporiť túto zásadu a jej vykonávanie v EÚ. Pozri 
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/na
isten-ja-miesten-tasa-arvo 
 

 

 
  

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/naisten-ja-miesten-tasa-arvo
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/59/naisten-ja-miesten-tasa-arvo
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Práca s triedou 

 
V nasledujúcich častiach Vám ponúkame cenné praktické cvičenia zo 
zahraničných inštitúcii, ktoré pracujú s konceptmi rodových stereotypov 
a rodovej nerovnosti na školách.  
 
Jednotlivé cvičenia môžete realizovať v skupinách (alebo v celej triede), 
odporúčame zvážiť štruktúru triedy a jej limitáciu (napr. materiálno-technickú 
podporu, vekovú štruktúru triedy - niektoré cvičenia sú vhodnejšie pre staršie 
publikum, ich vhodnosť určuje vyučujúci/ca). 
 
Odporúčame si viesť záznamový hárok, denník o jednotlivých aktivitách, kde 
si zaznačte reakcie triedy, ako aj jednotlivý progres v chápaní témy. 
 
Vnímame, že najväčší  rozkol v rodových stereotypoch je najmä v konceptoch 
školských učebníc a osnov. 
 
Návrh plánu aktivity 
 
Téma: Učebné osnovy (výber budúcej školy - stredná, vysoká škola) 
 
Názov: Výber strednej, vysokej školy 
 
Prepojenie na učebné osnovy: všetky predmety 
 
Vzdelávacie výstupy:  

 Zvážiť, prečo v mnohých vyučovacích predmetoch vidieť pri výbere 
rodové rozdiely 

 Umožniť žiakom zvoliť si strednú/vysokú školu, ktorú chcú a vyhnúť sa 
rodovým stereotypom 

 
Koncept rodovej (a inej) rovnosti: rodové stereotypy – rodová rovnosť–
kultúrne normy – nevedomá predpojatosť 
 
Kľúčové slová: stereotypy, predpojatý/á, predpoklady 
 

a. Úvodná aktivita (očíslovaný zoznam pokynov s odhadovaným časovaním / 
dĺžkou trvania) 
 

Aktivita Čas Potrebné 
zdroje 

Spýtajte sa žiakov, či si myslia, že niektoré vyučovacie 
predmety sú skôr pre chlapcov a iné pre dievčatá. 
Podľa odpovedí ich požiadajte, aby vytvorili zoznam 
všetkých predmetov, ktoré v škole  môžu študovať. 
Potom ich požiadajte, aby pri každom predmete 
označili, či je určený viac pre chlapcov (B), pre dievčatá 
(G) alebo kohokoľvek (A). Diskutujte o výsledkoch. 

20 min PowerPoint 
prezentácia 
“Výber 
predmetov” 
alebo slovné 
pokyny 
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Požiadajte ich, aby vytvorili zoznam ďalších predmetov, 
ktoré by mohli študovať v ďalších fázach svojho 
vzdelávania. Urobte k týmto predmetom rovnaké 
cvičenie. Diskutujte o výsledkoch. Prečo je to tak? Čo sa 
s tým dá/malo urobiť? 

 
 
b. Hlavné aktivity (vrátane krátkych reflexií) 
 

Aktivita Čas Potrebné 
zdroje 

1.Na tabuľu napíšte/zobrazte výraz „Rodové 
stereotypy“. Požiadajte žiakov, aby vysvetlili, čo to 
znamená a aby uviedli niekoľko príkladov. Zaváži to? 
2.Ukážte graf zo obrázku 5 a opýtajte sa žiakov, čo si 
myslia, že zobrazuje? Ukážte im obrázok 6 a opýtajte sa 
ich, či si myslia, že je to dôležité? Aká je situácia vo 
Vašej krajine? Čo sa s tým robí/dá robiť? 
3. Ukážte graf z obrázka 7 a opýtajte sa žiakov, čo si 
myslia, že zobrazuje? Ukážte im obrázok 8 a opýtajte sa 
ich, či si myslia, že to zaváži? Čo to bude znamenať pre 
voľby a kariérne príležitosti v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania? Aká je situácia vo Vašej krajine? Čo sa s 
tým robí/dá robiť? 
4. Spýtajte sa žiakov, prečo na rodovej stereotypizácii 
záleží, a poznačte si, čo hovoria. Ukážte informácie na 
obrázku 9. Súhlasia žiaci? 
5. Spýtajte sa žiakov, ako stereotypy vznikajú. 
Porovnajte odpovede s informáciami na obrázku 10. 
Súhlasia? 
6. Opýtajte sa žiakov, čo je možné urobiť, aby sa 
zabezpečilo, že žiaci budú mať rovnaký výber 
vyučovacích predmetov. Porovnajte s informáciami na 
obrázku 11. Súhlasia? 

50 min PowerPoint 
prezentácia 
“Výber 
predmetov” 

 
c. Reflexia / Hodnotenie 
 
Čo ste sa dozvedeli o výbere predmetov? Ako to ovplyvní výber predmetu, 
ktorý si vyberiete? Ako možno zabezpečiť, aby ste si vybrali vyučovacie 
predmety, ktoré skutočne chcete? 
 
d. Návrh následných aktivít 
 
i) Pozrite si film Prekreslime rovnováhu (Redraw the balance), Inšpirovať 
budúcnosť – (Inspiring the Future) o tom, ako sa rodové stereotypy vytvárajú 
už vo veľmi mladom veku https://www.inspiringthefuture.org/redraw-the-
balance/ (odporučená ako následná aktivita pre cvičenie ‘Rodové role’). 

https://www.inspiringthefuture.org/redraw-the-balance/
https://www.inspiringthefuture.org/redraw-the-balance/
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Čo si myslíte, ako sa ženy v týchto (kedysi mužských) povolaniach rozhodli o 
svojej kariére? Akým prekážkam mohli čeliť na svojej ceste? Aké dôležité je, 
aby tí, ktorí majú nestereotypné povolania, chodili na základné školy? 
 
ii) Urobte prieskum medzi rodičmi a starými rodičmi/staršími členmi komunity 
o tom, aký mali oni výber vyučovacích predmetov, keď boli oni v škole. Želajú 
si, aby boli mali rôzne možnosti? Urobte si prieskum s učiteľmi a členmi 
školskej komunity. Výsledky predstavte v článku pre školské noviny/časopis/ 
blog/webovú stránku, alebo v iných médiách. 
 
Práca s osnovami a učebnými textami 
 
Ponúkame  prípadovú štúdiu, ktorá rozoberá rodové zobrazenie v jednotlivých 
učebniciach a pomôckach. 
 
Skúste spolu s triedou analyzovať nasledovne: 
 

Názov prípadovej 
štúdie: 

Rod v školských učebniciach 

Typ materiálu (text, 
video, rozhovor, foto-
príbeh, atď.):  

Text (správa štúdie) 

Popis prípadovej štúdie:  Projekt realizovala skupina odborníkov pracujúcich pod 
záštitou Nadácie Feminoteka. V rámci projektu kriticky 
analyzovali obsah školských učebníc a obsah základných 
učebných plánov v zmysle predstavených a 
propagovaných modelov a myšlienok týkajúcich sa 
ženskosti, mužskosti a vzťahov medzi dievčatami, 
ženami a chlapcami, mužmi. 
 
Autori hľadali odpovede na nasledujúce otázky: 
- Existujú v učebniciach stereotypy týkajúce sa rodov? 

Ak áno, aké? 
- Ktoré postavy dominujú v učebniciach - mužské 

alebo ženské? 
- Ako sú zastúpení muži a ženy? Čo robia, aké sú ich 

záujmy, aké sú profesie, aké sú ich vlastnosti? 
- Akým jazykom sú písané učebnice? Je inkluzívny a 

rodovo citlivý? 
 

Analýza učebníc ukázala, že sú „efektívnym nástrojom 
na reprodukciu a zachovanie spoločenského poriadku 
založeného na nerovnosti mužov a žien“. Správa venuje 
pozornosť nadmernému zastúpeniu mužských postáv v 
učebniciach a stereotypnému zastúpeniu žien a mužov, 
prezentácii binárneho rodového rozdelenia bez zmienky 
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o rodovom spektre. Projekt však samotnou analýzou 
nekončí a autori vypracovali pokyny, ako zaobchádzať so 
stereotypným obsahom v učebniciach pre rôzne 
predmety. 
 
Napríklad pokyny na používanie učebníc matematiky, 
informatiky a technického vyučovania: 

– Doplniť obsah a poukázať na to, že aj ženy hrali 
úlohu pri rozvoji matematiky a informatiky; 
oboznámiť študentov s postavami vynikajúcich 
matematičiek, 

– V zadaniach cvičení predstaviť ženy a mužov pri 
vykonávaní nestereotypných úloh (napr. muži, 
vykonávajú domáce práce, ženy športujú), 

– Rodovo scitliviť  jazyk cvičení a pokynov  

Cieľová skupina: Učitelia, vedenie školy, vedúci vzdelávacích systémov 

Weblink (ak je): http://gender-podreczniki.amu.edu.pl/ 

Oblasť /podkategória 
Charty: 

Učebné osnovy 

 
Pre hodiny slovenského jazyka a literatúry sa pokúste zamerať na vnímanie 
„ženskosti“ a „mužskosti“ v povinnej literatúre a spôsobe výkladu.  
Nasledovne: 
 

Názov prípadovej 
štúdie: 

Literárna rovnosť – ženskosť a mužskosť v škole v 
školskom čítaní. 

Typ materiálu (text, 
video, interview, 
foto-story, atď.):  

Text (správa, scenár) 

Popis prípadovej 
štúdie: 

Literárna rovnosť (Literary Equality, Równia Literacka) je 
projektom Nadácie Uhoľ pohľadu (Fundacja Punkt Widzenia) 
o probléme rodových stereotypov a nerovného 
zaobchádzania s rodmi v povinnom čítaní na základnej škole. 
Projekt bol založený na výskume a bol vzdelávací - jeho 
účelom bolo senzibilizovať učiteľov, vedenie a riaditeľov škôl 
a dozorné orgány vo vzdelávaní o otázke rodovej 
(ne)rovnosti, ako aj zaviesť rodovú perspektívu do obsahu 
výučby. 
 
Autori projektu si položili niekoľko otázok, ktoré slúžia na 
spoločné hľadanie odpovedí: 

- Aký obraz žien/dievčat a mužov/chlapcov je 
prezentovaný v dielach povinného čítania? 

- Prekonávajú sa mužské a ženské stereotypy a ako? 
- Ako prezentované obrázky rodov ovplyvňujú 

študentov? K akým postavám študenti vzhliadajú? 

http://gender-podreczniki.amu.edu.pl/
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V rámci projektu bola urobená kvalitatívna analýza diel 
povinného a alternatívneho čítania a na jej základe boli 
vypracované: 

– Správa o analýze obsahu diel povinného čítania pre 
základnú školu (a následne aj gymnáziá), 

– Zoznam alternatívnych materiálov na čítanie 
predstavujúcich príklady ženskosti a mužskosti bez 
rodových stereotypov, 

– Plány vyučovacích hodín založené na povinnom 
čítaní a vyššie uvedenom zozname, ktoré zohľadňujú 
rodovú perspektívu a podporujú kritickú rodovú 
analýzu školského povinného čítania. 

Cieľová skupina: Študenti, učitelia 

Weblink (ak je): http://www.punktwidzenia.org.pl/rownia-literacka/ 

Dotknutá oblasť 
/podkategória 
Charty: 

Učebné osnovy  

 
  

http://www.punktwidzenia.org.pl/rownia-literacka/
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Plán aktivity 
 

Názov: “Matematika s Alicou v krajine zázrakov” 

 
 
Autor: LeTME: Department of Early Childhood Studies, University of 
Thessaly. 
 
Prepojenie na učebné osnovy: matematika, literatúra 
 
Oblasť/podkategória Charty: komunity 

Vzdelávacie výstupy:  
● Pochopiť sociálnu konštrukciu rodových rolí (stereotypy, sociálne 

pravidlá a normy, rod ako historická záležitosť prelínajúca sa s inými 
sociálnymi identitami ako je sociálna trieda), prostredníctvom symbolov 
založených na matematickom jazyku. 

● Zamyslieť sa nad viazanosťou na rody a premýšľať o spôsoboch 
narušenia rodových stereotypov. 

Koncept rodovej rovnosti: Diskutujte o rodových rolách a stereotypoch ako 

o sociálnej konštrukcii v interdisciplinárnom rámci pomocou príbehu “Alica v 

krajine zázrakov” 

Kľúčové slová: veľkosť, rast, zmenšenie, počet, re/prezentácia, o koľko viac, 
o koľko menej, ničota, nekonečno, pravdepodobnosť, riziko. 

Veková skupina: 9-12 rokov (základná škola) 

Vypracovanie plánu aktivity: 

 
Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1. Prečítajte si príbeh “Alica v krajine 
zázrakov” od Lewis Carrolla (pozri poznámku i) 

Pre menšie deti odporúčame čítať skrátenú 
verziu knihy “Alica pre škôlkarov” od Lewis 
Carrolla (pozri poznámku ii) 

20 min Knihy od Lewis 
Carrolla: “Alica v 
krajine zázrakov” 
a/alebo 
“Alica pre 
škôlkarov” 

Krok 2. Diskutujte s deťmi o príbehu “Alica v 
krajine zázrakov” v diskusii v kruhu. 

● Kto sú ľudskí, zvierací, nehumánni 
hrdinovia / hrdinky v príbehu? 

● Ktorá časť príbehu sa deťom páčila alebo 
nepáčila najviac a prečo? 

15min  

Krok 3. Požiadajte deti, aby nakreslili hlavné 
postavy. Alebo aby nakreslili časť príbehu, ktorá 
sa im páčila najviac, a ktorú chcú zdieľať s 
ostatnými. Vyjadrujte pocity alebo myšlienky v 

15 min Papier A4, 
farbičky 
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kruhu.  

Krok 4. Dajte deťom obrázky hlavných udalostí z 
príbehu a požiadajte ich, aby ich zoradili, pracujte 
v skupinách po 4. 

20 min Vytlačené obrázky 
príbehu. 

 
Hlavné aktivity: 

 

Aktivita 1: Hra s veľkosťami 

 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1.Prečítajte s deťmi kapitolu 1: Do nory za 
králikom (“Alica v krajine zázrakov”) alebo 
Kapitolu 2: Ako Alica narástla (Alica pre 
škôlkarov) 
Pýtajte sa detí: 

● Čo robí Alica v tomto príbehu? 
● Kedy a ako sa zmenšila? Kedy a ako 

vyrástla? 
● Vedeli by nakresliť myšlienku 

zmenšovania a rastu? Ako si to 
predstavujú? (deti môžu svoje kresby 
vystaviť v triede). 

● Vedia deti v triede nájsť predmety, ktoré 
menia tvar a veľkosť? 

30 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knihy od Lewis 
Carrolla: “Alica v 
krajine zázrakov” 
a/alebo 
“Alica pre škôlkarov” 

Krok 2:  Rozdeľte deti do párov alebo skupín po 
4. Nech hľadajú v triede vhodné materiály. 
Môžete ich povzbudiť, aby sa hrali s plastelínou 
alebo s gumičkami (v rôznych veľkostiach), ktoré 
vytvárajú rôzne tvary alebo čiary. Diskutujte v 
skupinách: 

● Aké veľké alebo malé môžete vytvarovať 
svoje materiály? 

● Premýšľajte o spôsoboch, ako vyjadriť a 
ukázať svojim priateľom najväčšiu alebo 
najmenšiu formu objektu?  

Môžete stimulovať myslenie študentov a 
povzbudiť ich k používaniu rôznych materiálov 
alebo im poradiť, napr.: 

● Nakoľko viete natiahnuť gumičky 
pomocou geobardov? 

● Spočítajte najväčší alebo najmenší počet 
špendlíkov, ktoré môže každá gumička 
obsiahnuť na geoboarde, a porovnajte 
väčší a menší v danom priestore. 

● Rozprávajte sa so študentmi o použití 
pravítka na zmeranie veľkosti plastelíny. 

 

30 min Modelovacia hmota, 
Elastické gumičky 
(rôznej veľkosti a 
farby) 
 
 
 
 
 
 
Geoboardy,  
ceruzky, zvýrazňovače,  
guma na gumovanie,  
papier A4, 
pravítko, 
motúz 
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Aktivita 2. Nekonečno   

Krok 1.Na základe predchádzajúcej aktivity 
týkajúcej sa veľkostí môžete ďalej rozvinúť 
detskú fantáziu a zamyslieť sa nad konceptom 
nekonečna. Požiadajte ich, aby premýšľali nad 
úlohami, ktoré robili v aktivite 1. 

● Ako by ste napríklad mohli nazvať niečo, 
čo smeruje k niečomu, čo je veľmi, veľmi 
malé, alebo niečo, čo je veľmi, veľmi 
veľké alebo veľmi vzdialené? Majú na to 
výraz? 

● Požiadajte deti, aby premýšľali o iných 
spôsoboch ako si predstaviť nekonečno 
(napr. zrnká piesku, hviezdy na oblohe). 

10 min  

Krok 2.  V kruhu si prečítajte časti z kapitoly 2 
Ako Alica narástla (z knihy “Alica pre škôlkarov” 
– pozri poznámku iii) a požiadajte deti, aby 
vyjadrili, čo si myslia, alebo aby nakreslili, čo na 
nich urobilo dojem. 

 15 min Úryvky z kapitoly 2. 
Ako Alica narástla 
(“Alica pre škôlkarov”) 
Papiere, farbičky 

Krok 2. Pokračujte v diskusii s deťmi: 
● Aký problém musí Alica riešiť? 
● Čo si myslíš, že sa Alice rozhodne urobiť? 
● Vypili by ste to, keby ste boli na jej 

mieste? 
● Čo si o tom myslíte? 

10 min  
 

Krok 3. Pokračujte časťou príbehu, kde Alica 
ochutnala nápoj a začala sa zmenšovať, až kým 
neprešla dverami: 

● Zabudla Alica na niečo?  (Kľúč od dverí 
zostal na stole! Teraz sú dvere zamknuté 
a Alica nemôže vojsť.) 

● Napadá vám iný spôsob, ako by sa Alica 
mohla dostať cez zamknuté dvere? 

Povzbuďte deti pri hľadaní riešení problému, aj 
porušením pravidiel. Môžu o svojich nápadoch 
rozprávať alebo ich nakresliť.  

15 min Modely kľúčov alebo 
dverí, 
papiere, farbičky, 
ceruzky, 
materiál na výrobu 
modelov 
 

Krok 4. V kapitole 2 si Alica kladie otázku, či sa 
dokáže navždy zmenšovať, zmenšovať a 
zmenšovať, a či sa nakoniec dostane do bodu 
ničoty. Skúmajte s deťmi Alicine myšlienky a 
predstavu, že sa budú zmenšovať alebo 
zväčšovať, až do nekonečna. Podporte ich 
rozmýšľanie a hľadanie riešení pomocou otázok, 
ako napríklad: 

● Aká malá musí byť Alica, aby sa vošla do 
dverí a prešla do nádhernej záhrady s 

10 min pravítko 
elastické gumičky 
modelovacia hmota 
motúzy 
 



Partneri projektu: 

 

 
 

 

Podporené z programu EÚ 
Erasmus+  
 

Rakúsko Chorvátsko Fínsko Grécko Maďarsko TalianskoPoľsko Slovensko VB 

Projekt: Šírenie “ Charty rodovej rovnosti pre školy“ v 
Európe / Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter 
Mark for Schools’ across Europe 
Agreement No: 2018-1-UK01-KA201-048271                                                 
 

nádhernými kvetmi a fontánami? 
● Viete povedať alebo ukázať, o koľko sa 

musíte zmenšiť? 
● Keby si Alica dala poslednú kvapku toho 

čarovného nápoja, mohla by sa 
zmenšovať navždy alebo by sa prestala? 
 

Aktivita 3: Hra s pravdepodobnosťou   

Krok 1. Kráľovnine pravidlá. 
Prečítajte kapitolu 8: Kráľovnino kriketové 
ihrisko (Alica v krajine zázrakov) a diskutujte s 
deťmi o Kráľovniných pravidlách a jej vzťahu k 
ostatným. 
 
Kráľovná, postava, ktorú je ťažké potešiť, 
predstavuje svoju charakteristickú frázu 
„Odtnite jej hlavu!“ ktorú vysloví pri najmenšej 
provokácii. Ako vidíme, Srdcová kráľovná má v 
knihe najsilnejšiu politickú pozíciu a dokonca jej 
manžel Kráľ sa jej bojí a nevyjadruje svoje 
názory ani jej neodporuje. Tiež hracie karty - 
záhradníci sú poddaní Kráľovnej a obávajú sa, že 
budú potrestaní po chybe s ružami.  
 
V tejto kapitole však vidíme, že Alica neposlúcha 
pravidlá Kráľovnej a zostáva pred ňou nebojácna 
a sebavedomá a vyjadruje svoje názory. 
Prečítajte s deťmi tri úryvky (pozri poznámku iv) 
z tejto kapitoly, ktoré tvoria nový základ pre 
diskusiu so študentmi. Pýtajte sa ich: 

● Ako reaguje kráľovná na odpor? 
● Ako reaguje Alica na Kráľovnú? Čo jej 

hovorí? 
● Čo by ste robili, keby ste boli Alica? 

25 min Časti príbehu s 
obrázkami, aby deti 
uvažovali a diskutovali 
 
Papier na zapísanie 
pravidiel 
 
Papier, ceruzky a 
farbičky na kreslenie, 
maľovanie alebo 
písanie 
 

Krok 2. Červené semienko 
Nadväzujúc na príbeh Srdcovej kráľovnej a 
„omylu“ záhradníkov s ružovým stromom, 
môžete si s deťmi zahrať matematickú hru o 
„pravdepodobnosti“. Ako východisko pre túto 
aktivitu si môžete prečítať príbeh (pozri 
poznámku v). 

15 min Môže byť potrebné 
vytvoriť niekoľko 
modelov, ktoré oživia 
príbeh. 

Krok 3. Je to otázka šťastia? 
Vyzvite študentov, aby pomáli Alici nájsť 
červené semienka hraním nasledujúcich hier. 
Cieľom je nájsť červené semienko v každej fáze 
hry. 

40 min 2 priehľadné alebo 
čierne krabice,  
3 červené semienka 
(červené papierové 
gule), 
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1. hra (veľmi ľahká úroveň): 
V krabici sú 3 červené semienka. 
Požiadajte deti, aby zatvorili oči…. 

● "Teraz zatvorte oči a vytiahnite z krabice 
semienko. Aké môže mať semeno 
farbu?" 

● "Je isté, že semienko bude červené? 
Prečo si to myslíte?" 

● "Môže to byť iná farba? Prečo si to 
myslíte?" 

Diskutujte s deťmi o tomto prípade: Pretože 
všetky 3 semienka sú červené, pravdepodobnosť 
získania červeného semienka je 3 z 3. Takže 
pravdepodobnosť je 100%. To znamená, že vždy 
si vytiahneme červené semienko a nehrozí riziko 
straty alebo nádej na výhru? 
2. hra: 
V krabici máme tri semienka (2 červené a 1 
biele) a opäť požiadame deti, aby zavreli oči. 

● "Teraz zatvorte oči a vytiahnite 
semienko. Myslíte si, že je jednoduchšie 
získať červené alebo biele semeno? Ako 
ste na to prišli? 

Diskutujte s deťmi. Aká je teraz 
pravdepodobnosť, že získame červené 
semienko? Uvedomujú si, že teraz sa 
pravdepodobnosť zmenšuje? 
3. hra: 
V krabici je 1 biele a 2 červené semienka. V 
ďalšej priehľadnej krabici je 1 biele a 1 červené 
semienko. Spýtajte sa detí: 

● "Chcete vytiahnuť červené semienko. 
Ktorú krabicu by ste si vybrali, aby ste 
ľahšie získali červené semienko? Ako ste 
na to prišli?"  

A teraz, čo sa deje s pravdepodobnosťou? 
Zväčšuje sa  alebo zmenšuje? 
4. hra: 
Hru môžete postaviť do úplne inej situácie 
(podobnej podvádzaniu). V krabičke sú 3 biele 
semienka. Požiadajte deti, aby nakreslili jedno 
červené. Čo sa deje? Môžete s nimi diskutovať o 
hre a spýtať sa ich, kto robí takéto veci? 
V hre môžete pokračovať tak, že necháte deti 
vytvoriť si svoje vlastné problémy s 
pravdepodobnosťou, aké len chcú, s použitím 

2 biele semienka 
(biele papierové gule) 
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iných farieb alebo materiálov.  
Preneste poznatky na rodovú 
problematiku 

  

● Diskutujte s deťmi o vzťahu Alice s 
Kráľovnou. Vedeli by príbehom vyjadriť 
svoje názory na tieto dve ženské 
postavy? 

● Požiadajte deti, aby premýšľali, ako Alica 
vyriešila problémy, ktorým čelila. Čo sa 
od nej naučili? 

40 min Papier, farbičky a iný 
materiál na kreslenie, 
maľovanie alebo 
písanie nápadov, 
myšlienok alebo 
pocitov 
 

 
c. Reflexia / Hodnotenie 
 
Dohodnite sa s deťmi, že vyskúšate scénku, alebo napíšete scenár podľa 
románu Alica v krajine zázrakov. Môžu zmeniť dejovú líniu alebo pridať 
nových hrdinov a hrdinky, ktorí ovplyvnia koniec príbehu. Môžete si tiež s 
deťmi vybrať a zahrať ich najobľúbenejšiu scénu z románu na základe techník 
a cieľov „divadla utláčaných“. Viac informácií nájdete tu: 
https://organizingforpower.files.wordpress.com/2009/03/games-theater-of-
oppressed.pdf 
 
d. Návrh následných aktivít 
Zahrajte si hru o možnostiach aj s ostatnými deťmi v škole a vytvorte s nimi 
ďalšie zaujímavé matematické hry. 
 
 
POZNÁMKY: 
 
Poznámka i: Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis, C. (1865). Alice’s Adventures in Wonderland. Macmillan and Co. 
London. 
Zverejnené bezplatne online od BookVirtualCorporation (2000), v angličtine: 
https://www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf 
 
Poznámka ii: The Nursery Alice 
Lewis, C. (1889). Nursery Alice. Macmillan and Co. London.Zverejnené 
bezplatne online od Project Gutenberg (2017), v 
angličtine:https://www.gutenberg.org/files/55040/55040-h/55040-h.htm 
 
Poznámka iii: “Paradoxy”, na základe kapitoly 2. Ako Alica narástla, in Lewis, 
C. (1889). Nursery Alice. Macmillan and Co. London. Zverejnené bezplatne 
online od Project Gutenberg (2017), v angličtine:  
https://www.gutenberg.org/files/55040/55040-h/55040-h.htm  (p.5). 
 
V Alici v krajine zázrakov sa deje veľa paradoxných vecí. Potom, čo Alica 
spadla do králičej nory a prešla dlhú cestu pod zemou, naraz sa ocitla vo 
veľkej hale s dverami všade okolo. Ale všetky dvere boli zamknuté: takže, ako 
vidíte, úbohá Alica sa nemohla dostať von z haly: a to ju veľmi trápilo. Po 

https://organizingforpower.files.wordpress.com/2009/03/games-theater-of-oppressed.pdf
https://organizingforpower.files.wordpress.com/2009/03/games-theater-of-oppressed.pdf
https://www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf
https://www.gutenberg.org/files/55040/55040-h/55040-h.htm
https://www.gutenberg.org/files/55040/55040-h/55040-h.htm
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chvíli však prišla k malému stolíku, ktorý bol celý vyrobený zo skla, s tromi 
nohami (na obrázku sú dve nohy a iba časť tretej nohy, vidíte?), a na stole bol 
malý kľúč: obišla halu a skúšala, či pomocou neho dokáže odomknúť niektoré 
dvere. 
Úbohá Alice! Kľúč neodomkol žiadne dvere. Ale nakoniec našla maličké 
dvere: a ach, aká bola rada, keď zistila, že kľúč sa do nich hodí! Takže 
odomkla tie maličké dvere, sklonila sa a pozrela sa cez ne. Čo si myslíte, že 
videla? 
Takú krásnu záhradu, ach! A tak by sa do nej chcela dostať! Ale dvere boli 
príliš malé. Nemohla cez ne prejsť, ako by sa nevošla ani do myšej diery! 
Takže, úbohá malá Alica zamkla dvere a položila kľúč späť na stôl: a tentoraz 
na ňom našla celkom novú vec (znova sa pozri na obrázok) a čo si myslíš, že 
to bolo? Bola to malá fľaštička, na ktorej bola nálepka s nápisom „VYPI MA“. 
 
Poznámka iv: 3 úryvky z “Kapitoly 8: Kráľovnino kriketové ihrisko” in C. Lewis 
(1865). Alice’s Adventures in Wonderland. Macmillan and Co. London.  
Zverejnené bezplatne online od BookVirtualCorporation (2000), in English: 
https://www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf (p. 
112-129) 
 
Úryvok 1. (ibid. p.116-118)  

„A kto sú oni?“ spýtala sa Kráľovná ukazujúc na troch záhradníkov s 

hlavou na zemi pri záhonoch s ružami; 

pretože, pochopte, keďže boli v takej pozícii, vzor na ich chrbte bol 

podobný so vzorom na ostatných dvoranoch a Kráľovná nevedela 

rozoznať, či sú to záhradníci, vojaci, dvorania alebo tri z jej vlastných 

detí. 

„Ako to mám ja vedieť?“ odpovedala Alica, prekvapená svojou 

odvahou. „Je to vec, čo sa ma netýka.“ 

Kráľovná sčervenela od hnevu a potom, čo sa na ňu divokým 

pohľadom dívala ako divé zviera, vykríkla: 

„Odtnite jej hlavu, a rýchlo!  

„Ste šialená!“ odpovedala Alica nahlas a rozhodne a Kráľovná zmĺkla. 

Kráľ položil ruku na Kráľovnino rameno a nesmelo povedal: 

„Rozmýšľaj, drahá, je to malé dieťa!“ 

Nahnevaná Kráľovná sa mu obrátila chrbtom a povedala Dolníkovi: 

„Obráťte ich!“  

Dolník poslúchol a s nohou opatrne obrátil záhradníkov. 

„Vstaňte!“ zvolala Kráľovná a traja záhradníci okamžite vstali, pokloniac 
sa pred Kráľom a Kráľovnou a pred ostatnými. 

https://www.adobe.com/be_en/active-use/pdf/Alice_in_Wonderland.pdf


Partneri projektu: 

 

 
 

 

Podporené z programu EÚ 
Erasmus+  
 

Rakúsko Chorvátsko Fínsko Grécko Maďarsko TalianskoPoľsko Slovensko VB 

Projekt: Šírenie “ Charty rodovej rovnosti pre školy“ v 
Európe / Expanding the use of the ‘Gender Equality Charter 
Mark for Schools’ across Europe 
Agreement No: 2018-1-UK01-KA201-048271                                                 
 

„Stačí!“ vykríkla Kráľovná. „Točí sa mi z vás hlava!“ 

Úryvok 2. (ibid. p.118-119) 

(…) A pozerajúc na záhon ruží pokračovala: 

„Čo ste tu robili?“ 

„Ak dovolíte, Vaše Veličenstvo,“ odpovedala pokorne Dvojka, 
pokľakajúc na koleno, „chceli sme..“  

„Už som to pochopila!“ povedala Kráľovná, ktorá pozorovala ruže.  

„Odtnite im hlavy!“ A dvorania sa dali do pohybu, nechajúc za sebou 
troch vojakov, aby mohli odťať hlavu nešťastným záhradníkom, ktorí sa 
ukryli za Alicou.  

Úryvok 3. (ibid. p.119) 

„Nepopravia vás!“ povedala Alica a dala ich do veľkej vázy blízko nej. 
Traja vojaci chodili hore-dole hľadajúc záhradníkov, ale potom pokojne 
nasledovali ostatných. 

„Sťali ste ich?“ spýtala sa Kráľovná. 

 „Veličenstvo, ich hlavy odišli!“ odpovedali vojaci. 

„Dobre!“ zvolala Kráľovná. 

 
Poznámka v: Prepojenia 
Alica opustila večierok a vošla do záhrady, kde stretla tri živé hracie karty, 
ktoré na kríkoch prefarbovali biele ruže na červené, pretože Srdcová kráľovná 
neznáša biele ruže. Alice to považovala za veľmi zvláštnu vec a podišla 
bližšie, aby si to popozerala a spýtala sa ich: „Povedal by si mi, prosím,“ 
povedala Alice, „prečo maľuješ tie ruže?“ 
Hracie karty nepovedali nič, ale po chvíli sa jedna z nich pozrela na Alicu a 
odpovedala:  
“Faktom je, slečna, že toto tu mal byť krík s červenými ružami a my sme 
omylom zasadili ker s bielymi ružami, a ak by to Kráľovná zistila, všetkým by 
nám dala odťať hlavu, viete ... “ 
Ostatné dve hracie karty na ňu zúfalo kričali: NEBOLA TO CHYBA, BOLA TO 
OTÁZKA ŠŤASTIA! 
“Ako to myslíte?”, spýtala sa Alica. 
Keď sa hracie karty stretli s „kráľovským kvetinárom“ v záhrade Kráľovnej a 
požiadali ho o semienka červenej ruže, kvetinárich vyzval, aby si zahrali hru. 
Sľúbil, že im dá červené semienka, ktoré chceli, ak ich nájdu v jeho šťastných 
krabiciach. 
Vtedy si Alice chcela pohrať so „šťastím“ a pomôcť hracím kartám! Ach ... 
Veľmi dobre vieme, ako veľmi rada riskuje a testuje svoje schopnosti bez 
obáv, že niečo pokazí! 
Našla teda kráľovského kvetinára, pripravená hrať hru a priniesť hracím 
kartám semienka červenej ruže. 
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Plán aktivity 

Názov:“FLATLAND: Matematická fikcia o rodových stereotypoch” 

 
Autor:  LeTME: Department of Early Childhood Studies, University of 
Thessaly. 
 
Prepojenie na učebné osnovy: matematika (bod, čiara, povrch, 2D & 3D 
tvary, pravidelné a nepravidelné tvary) 
 
Oblasť /podkategória Charty: komunity 

Vzdelávacie výstupy:  
● Pochopiť sociálnu konštrukciu rodových rolí (stereotypy, sociálne 

pravidlá a normy, rod ako historická záležitosť prelínajúca sa s inými 
sociálnymi identitami ako je sociálna trieda, prostredníctvom symbolov 
založených na matematickom jazyku. 

● Zamyslieť sa nad viazanosťou na rody a premýšľať o spôsoboch 
narušenia rodových stereotypov. 

Koncept rodovej rovnosti: Diskutujte o rodových rolách a stereotypoch ako 

o sociálnej konštrukcii v interdisciplinárnom rámci pomocou matematickej 

fikcie Flatland 

Kľúčové slová: veľkosť, rast, zmenšenie, počet, re/prezentácia, o koľko viac, 
o koľko menej, ničota, nekonečno, pravdepodobnosť, riziko. 

Veková skupina: 9-12 rokov (základná škola) 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Prečítajte/porozprávajte študentom 
krátku verziu príbehu Flatland, od E.A. 
Abbotta, alebo im ukážte prezentáciu, ktorú si 
pripravíte alebo ktorú nájde voľne dostupnú 
na internete. 

20min Kniha ‘Flatland’ 
Zdroj na internete 
(v poznámkach 
uvedený link) 

Krok 2: Diskutujte o hlavných postavách a o 
tom, ako vyzerajú. Poznačte si tie, na ktoré sa 
zameriate a symboly, ktoré autor používa na 
ich označenie (napr. čiary, trojuholníky, 
štvorce, mnohouholníky, kruhy). Požiadajte 
študentov, aby ich nakreslili, a diskutujte o 
použití týchto symbolov. Aké sú výhody a 
nevýhody týchto symbolov? Súhlasia? Využili 
by ich? Cítia sa pri takomto ich používaní 
pohodlne alebo nepríjemne? 
Dajte študentom modely týchto tvarov a 

25min Modely 2D tvarov 
Papier, zvýrazňovače 
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vytvorte päť stĺpcov, jeden pre každý tvar. 

Požiadajte študentov, aby si preštudovali 
tvary. Môžu si zapísať vlastnosti každého tvaru 
(napr. počet strán, uhly atď., variácie 
obrázkov)? Môžu medzi sebou znova 
diskutovať o tom, prečo sa podľa nich určité 
tvary používajú na symbolizovanie 
konkrétnych spoločenské rolí? Vedia to 
odôvodniť? 
 
Teraz vezmite druhý papier a rozprávajte sa o  
rodových a sociálnymi roliach, a poznačte si, 
ako ich dnes deti vnímajú. Požiadajte 
študentov, aby vytvorili plagáty alebo 
koncepčné mapy, ktoré budú predstavovať ich 
nápady, nádeje a obavy. Požiadajte ich, aby k 
týmto procesom symbolizácie pristupovali 
kriticky a pokiaľ je to možné, aby hľadali 
alternatívy. 
 
Hlavné aktivity 
 

Aktivita1: Obyvatelia Flatlandu vo vašej 
triede 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: V malých skupinách sa študenti na 
kreslia ako Flatlanders, vytvárajú pravidelné 
tvary podľa príbehu Flatland a používajú modely 
ich tvarov. Študenti môžu tiež použiť humor a 
komiks, aby vyjadrili súhlas alebo nesúhlas s 
príbehom. 

20min  Farby, papier, 
nožnice a pod. 

Krok 2: Diskutujte o úlohe postáv vo Flatlande. 
Vyzvite deti, aby diskutovali o tom, akým 
spôsobom sa správali. 
Prečo sa riadky chovajú tak (použite konkrétny 
príklad)? 
Kde sa štvorce naučili byť panovačnými a 
šikovnými? Naučili ich to rodiny čiar…? 

 
Krok 3: Prečítajte im z knihy úryvky 1 a 2 a 
diskutujte o úlohe čiar podľa príbehu (1. časť, 4. 
kapitola). 
Čo iné vedia čiary robiť? Môžu vytvárať nové 
tvary (sú všetky tvary tvorené čiarami)? 
Môžu sa pohybovať po celom Flatlande a 
dostanú sa všade. Napriek tomu, čo si ostatní 

25min Papier, zvýrazňovače 
Úryvky 1 a 2 
(poznámka iii) 

Príbeh ‘Bod a čiara’ 
od Norton Justera 
(poznámka iv) 
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obyvatelia Flatlandu myslia o čiarach, čo im 
umožňuje ich tvar? 
 
Teraz im prečítajte príbeh ‘Bodka a čiara‘, a 
rozprávajte sa o čiarach a slobode vytvárania 
oných tvarov. 
 
Aktivita 2: Vytváranie nepravidelných a 
voľných tvarov 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Požiadajte deti, aby tento krát vytvorili z 
čiar nepravidelné a akékoľvek tvary, pričom 
budú používať iba svoju fantáziu a nebudú mať 
žiadne modely. 
Pomocou modelovacej hmoty vytvoríte 
pravidelné a nepravidelné tvary. Opäť poukážte 
na rôzne spôsoby komunikácie medzi tvarmi vo 
Flatlande. Podľa tvaru, ktoré si každé dieťa 
vytvorilo, používa zodpovedajúci zmysel (hmat, 
sluch, zrak) na pochopenie ďalších tvarov. 
Ako ste sa cítili pri tejto slobode vytvoriť 
akýkoľvek tvar, aký len chcete? 

30min Farby, papier, 
nožnice, 
modelovacia hmota, 
a pod. 

Krok 2: Diskutujte o skúsenostiach z 
predchádzajúcej aktivity. 
Ako ste sa cítili? 
Aký je rozdiel pri používaní rôznych zmyslov na 
to, aby ste niekoho spoznali? 
Ako môžeme niekoho lepšie spoznať? (Napríklad 
pomocou všetkých našich zmyslov.) 
Čo to znamená, ak hovoríme, že poznáme dievča 
/ chlapca? 
Naozaj túto osobu poznáme? Ako môžeme 
spoznať identitu ostatných? 

20min  

Aktivita 3: Nepravidelné tvary vo 
Flatlande 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 3: Prečítajte so svojim študentom úryvok 3 
z knihy a diskutujte, ako žijú nepravidelné tvary 
vo Flatlande (1. časť, 7. kapitola). 
Ako sa pri tom cítia? 
Ako sa môže nepravidelný tvar zmeniť, čo od 
nich ostatní obyvatelia Flatlandu očakávajú? 

25min Úryvok 3(poznámka 
iii) 

Aktivita 4: Zmena pravidiel vo Flatlande 
 

Čas Potrebné zdroje 

Čo by sa dalo zmeniť vo Flatlande, aby sa nikto 
necítil utláčaný svojou identitou? Poznačte si 
nápady detí a vytvorte veľký obraz Nového 
Flatlandu. 

30min Farby, papier, 
nožnice a pod. 
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… aktivity môžete opakovať toľkokrát, koľko vyžaduje váš plán vyučovacej 
hodiny 
 
Reflexia / Hodnotenie 
Diskutujte s deťmi, čo by sme mohli urobiť v skutočnom živote, aby sa nikto 
necítil utláčaný svojou identitou. 
 
Vytvorte pravidlá a symboly (pomocou matematických foriem), ktoré 
znamenajú rovnosť, spravodlivosť a začlenenie pre všetkých a pôsobia proti 
stereotypom a normám, ktoré majú tendenciu utláčať určité skupiny ľudí. 
 

Návrh následných aktivít Čas Potrebné zdroje 

Pozrieť si časti filmov o Flatlande. 
Požiadajte študentov, aby si pozreli film 
bez počúvania príbehu. Nech sledujú len 
vizuálne znázornenie. 

Čo pozorujú? Čo si všimnú na týchto troch 
rôznych znázorneniach tejto krajiny zvanej 
Flatland? Ako dokázali obyvatelia 
Flatlandu zmeniť svoje prísne spoločenské 
role? 

30min Filmy uvedené v 
poznámkach (poznámka 
v). 

Napíšte príbeh/scenár, ako sa dá zmeniť, 
aby si boli všetci rovní. Môžete použiť 
návrhy detí z aktivity 4. 

30min  

Vytvorte stop motion video z vášho 
príbehu/scenára. Ako inšpiráciu pre svoje 
video môžete použiť záverečnú kresbu 
Nového Flatlandu z aktivity 4. 

45min Modelovacia hmota, 
papier, farby, 
zvýrazňovače, nožnice a 
pod. fotoaparát, počítač 

 
POZNÁMKY 
 
Poznámka i: 
Abbott, E. (1884). Flatland: A Romance of many Dimensions. Seeley and Co: 
London. 
Zverejnené bezplatne online od Internet Archive (2007), in EN: 
https://archive.org/details/flatlandromanceo00abbouoft/page/n11/mode/2up 

Poznámka ii: Abbott, E. (1884). Flatland: A Romance of many Dimensions 
(Illustrated). Seeley and Co: London. 
Zverejnené bezplatne online od Gutenberg.org (2008), in 
EN:http://www.gutenberg.org/files/201/201-h/201-h.htm 

Poznámka iii: 3 citáta od E., Abbott (1884). Flatland: A Romance of many 
Dimensions (Illustrated). Seeley and Co: London. Zverejnené bezplatne 
online od Gutenberg.org (2008), in EN: 
 

https://archive.org/details/flatlandromanceo00abbouoft/page/n11/mode/2up
http://www.gutenberg.org/files/201/201-h/201-h.htm
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Úryvok 1: Časť 1. Tento svet, Kapitola 4. O ženách 

Ak sú naše ostrouhlé Trojuholníky z triedy vojakov hrozivé, môžeme ľahko 
usúdiť, že oveľa hrozivejšie sú naše Ženy. Pretože ak je Vojak trojuholník, 
Žena je úsečka; je takpovediac NA VŠETKO namierená, prinajmenšom na 
dva konce. Pridajte k tomu schopnosť urobiť sa podľa vlastného uváženia 
prakticky neviditeľnou a pochopíte, že Žena vo Flatlande nie je v žiadnom 
prípade tvorom, s ktorým sa môžete zahrávať. 

Úryvok 2: Časť 1. Tento svet, Kapitola 4. O ženách 

Zákony týkajúce sa žien sú prirodzene oveľa prísnejšie. Všeobecný pohľad na 
kódex však možno získať z nasledujúceho zhrnutia: 
1. Každý dom musí mať jeden vchod na východnej strane, určený iba pre 

ženy; ktorým budú všetky ženy vstupovať „úctivo a s pokorou“, a nie 
dverami pre mužov alebo západnými dverami. [Poznámka: Keď som bol v 
Spacelande, pochopil som, že niektoré vaše Kňazské kruhy majú rovnako 
samostatný vchod pre Dedinčanov, Farmárov a Učiteľov internátnych škôl 
(„Spectator“, september 1884, s. 1255), ktorým môžu “vstúpiť s úctou a 
pokorou.“] 

2. Žiadna Žena, pod hrozbou trestu smrti, nebude kráčať na verejnom 
priestranstve bez nepretržitého Pokriku mieru. 

3. Každá Žena, ktorá má náležité potvrdenie o tom, že trpí tancomSv.Víta, 
kŕčmi, chronickým prechladnutím sprevádzaným neustálym kýchaním 
alebo akoukoľvek chorobou spôsobujúcou nedobrovoľné pohyby, bude 
okamžite zničená. 

Úryvok 3: Časť 1. Tento svet, Kapitola 7. O nepravidelných tvaroch 

Nepravidelný je od svojho narodenia zavrhnutý vlastnými rodičmi, vysmievaný 
svojimi bratmi a sestrami, prehliadaný domácimi, opovrhovaný a 
podozrievaný spoločnosťou, vylúčený zo všetkých zodpovedných funkcií, 
dôvery alebo užitočnej činnosti. Každý jeho pohyb policajti bedlivo sledujú, 
kým nedosiahne plnoletosť a dostaví sa na kontrolu; potom je buď zničený, ak 
sa zistí prekročenie stanovenej odchýlky, alebo je uväznený na Úrade vlády 
ako úradník siedmej triedy; nesmie uzatvoriť manželstvo; prinútený k 
nezaujímavej práci za mizerný plat; je povinný bývať a stravovať sa na Úrade 
a dokonca si čerpať dovolenku pod prísnym dohľadom; čudujte sa potom, že 
ľudská prirodzenosť, aj v tá najlepšia a najčistejšia, je takýmto 
zaobchádzaním zatrpknutá a zvrátená. 
 
Poznámka iv: Juster, N. (1929). The Dot & the Line: A Romance in Lower 
Mathematics. Sea Star Books: New York. Zverejnené bezplatne online od 
Internet Archive (2007), in EN: 
https://archive.org/details/dotlinero00just 
 
Poznámka v: 

Film i: Flatland: The Film (2007) 

https://archive.org/details/dotlinero00just
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=eyuNrm4VK2w&feature=emb_logo
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Film ii: Flatland: TheMovie (2016), trajler 

Film iii: Flatlandia (1982) 

Film iv: Flatland (1965) 

Poznámka vi: Vyhľadajte viac informácií o Flatlande: Romantika mnohých 
rozmerov (‘Flatland: A romance of many dimensions’) vo Wikipedii. 

 
 

Plán aktivity 

Názov: Rodové stereotypy a predsudky 

Autor: Forumfor Freedom in Education  
 
Adaptácia materiálu od Ornela Malogorski (Obchodná a podnikateľská škola 
Bjelovar) a experti CESI  
 
Prepojenie na učebné osnovy: Sociálne vedy, poradenstvo, občianska 

náuka, etika 

Oblasť /podkategória Charty: Postoje a vzťahy, Jazyk a komunikácia 

Vzdelávacie výstupy:  

 Pochopiť rozdiel medzi rodom a pohlavím 

 Zvážiť, ako sa vytvárajú rodové stereotypy a predsudky 

 Uvedomiť si svoje vlastné predsudky a stereotypy 

Koncept rodovej (a inej) rovnosti: Rodové stereotypy a predsudky 

Kľúčové slová: rod, pohlavie, rodové stereotypy, predsudky, rovnosť 

Veková skupina:11-18 rokov 

Úvod do aktivity: Táto aktivita sa zameriava na rozdiely medzi rodom a 

pohlavím a potom skúma, ako sa rodové stereotypy a predsudky vytvárajú a 

ako je možné s nimi bojovať. 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Úvodné otázky: 
Nakoľko prevláda v spoločnosti nerovnosť? 
Kde ju možno vidieť? Sú si ženy a muži 
rovní? Čo to ovplyvňuje? 

5 min  

 
Hlavné aktivity 
 

https://vimeo.com/ondemand/flatlandthemovie
https://www.youtube.com/watch?v=tNDhjYQKWt4
https://vimeo.com/ondemand/flatlandthemovie
file:///C:/Users/PC/Downloads/en.wikipedia.org/wiki/Flatland
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Aktivita1: Rodové stereotypy a 
predsudky 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1:Čo je rod a čo je pohlavie? 
Veľký hárok papiera rozdeľte na dva stĺpce. 
Vľavo napíšte „muž“ a vpravo „žena“ 
(napíšte to na nalepovacie lístočky, aby sa 
nápisy dali odlepiť). 
Spolu so študentmi spíšte všetky 
sociologické a biologické charakteristiky, 
najskôr pre „muža“ a potom pre „ženu“. 
Potom v nadpise stĺpcov vymeňte výrazy 
„žena“ a „muž“. Položte otázku: Zhodujú 
sa teraz uvedené charakteristiky s 
nadpisom stĺpca? Môžete použiť ďalej 
uvedené otázky na začatie diskusie o tom, 
aké vlastnosti podľa študentov nemožno 
pripísať mužom a ženám a prečo. 
Vysvetlite, že biologické charakteristiky, 
ktoré možno pripísať len mužom alebo len 
ženám, sa považujú za pohlavné 
charakteristiky a vlastnosti, ktoré majú 
sociologický charakter a ktoré možno 
pripísať rovnako mužom ako aj ženám, sú 
rodové charakteristiky. 
 

10 min Veľký hárok papiera, 
nalepovacie lístočky, fixky 

Krok 2: Rodové stereotypy 
Jeden koniec miestnosti označte „100%“ a 
druhý koniec „0%“. 
Pomocou pásky alebo iného materiálu 
vyznačte čiary, aby ste označili ďalšie 
percentá, ako napríklad „20%, 40%, 60% a 
80%“. 
Z ponuky zdrojov prečítajte rodové 
stereotypy, pri každom výroku sa študenti 
umiestňujú podľa miery súhlasu s 
výrokom, s vyjadrením „100%“ - úplne 
súhlasím, 0% - úplne nesúhlasím 
Potom diskutujte o vyjadreniach 
študentov.  

25 min Papiere s percentuálnou 
mierou,  
páska alebo iný materiál 
na vyznačenie čiar, 
Zoznam otázok do 
diskusie, 
Ponuka zdrojov - Rodové 
stereotypy 

 
 
Reflexia / Hodnotenie 
Študenti napíšu na lístočky (nalepovacie bločky) kľúčové myšlienky alebo 
koncepty, ktoré si dnes zapamätali, a prilepia ich na tabuľu. 
 
Otázky do diskusie 
1. Čo znamená byť mužom? 
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2. Čo znamená byť ženou? 
3. Aké sú rodové charakteristiky muža a aké sú charakteristiky ženy? 
4. Sú rodové charakteristiky rovnaké? 
5. Myslíte si, že muži a ženy sú vychovávaní rovnako? Ak nie, aký je rozdiel? 
6. Existujú nejaké rozdiely vo vzdelávaní v našom regióne a ostatnými 

krajinami sveta? Poznáte nejaké? Uveďte príklady. 
7. Aká je úloha muža v intímnom vzťahu? 
8. Aká je úloha ženy? 
9. Ako muž vyjadruje svoje emócie? 
10. Líšia sa ženy a muži tým, ako vyjadrujú / prejavujú svoje emócie? 
11. Aká je úloha muža v reprodukcii? Líši sa to od úlohy ženy? Akým 

spôsobom)? 
12. Ovplyvňujú naše názory na úlohy mužov a žien názory našich rodinných 

príslušníkov a našich priateľov? Akým spôsobom? 
13. Čo sú stereotypy a čo sú predsudky? Ako vznikajú? 
14. Aké sú najbežnejšie stereotypy v našej spoločnosti pre ženu? A aké pre 

muža? 
 
Ponuka zdrojov 
 
Príklady rodových stereotypov: 
• Ružová je ženská farba a modrá je mužská farba 
• Muži robia v dome všetky dôležité rozhodnutia 
• Ženy by mali byť zdravotnými sestrami a muži lekármi 
• Ženy nie sú také silné ako muži 
• Je normálne, že ženy zarábajú menej peňazí ako muži 
• Všetci muži radi opravujú automobily 
• Ženy nie sú úspešné v športe 
• Muži sú leniví a nemotorní pri domácich prácach 
• V detstve, dievčatá sa hrajú s bábikami a chlapci s autami 
• Pre ženy nie je dôležité študovať 
• Muži sú v matematike skvelí na rozdiel od žien 
• Ženy by sa nemali angažovať v politike 
• Muži nemôžu nastúpiť na materskú dovolenku 
• Ženy sú najviac zodpovedné za výchovu detí 
• Vedecká práca je pre mužov 
• Ženy by mali variť a robiť domáce práce, nie muži 
• Muži nenosia sukne 
• Ženy by mali robiť to, čo je im povedané (prikázané) 
• Len muži radi hrajú videohry 
• Iba ženy milujú tanec 
• Ženy nechápu, ako veci opraviť 
• Všetci muži sú veľkí majstri 
• Násilní sú iba muži 
 
Zdroj: Vypracovala Ornela Malogorski, pedagogička na Komerčnej a 
podnikateľskej škole Bjelovar (Chorvátsko), podľa materiálov od CESI 
(http://www.cesi.hr/en/cesi-team/) 

 

http://www.cesi.hr/en/cesi-team/
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Plán aktivity 

Názov: Rodovo špecifické správanie 

Autor: Forumfor Freedom in Education 
 
Adaptácia materiálu od Ornela Malogorski (Obchodná a podnikateľská škola 
Bjelovar), Experti CESI a experti Gender Equality of the Women's Association 
''Izvor''  
 
Prepojenie na učebné osnovy: Sociálne vedy, poradenstvo, občianska 

náuka, etika 

Oblasť /podkategória Charty rodovej rovnosti: Postoje a vzťahy: 

Socializácia s rovesníkmi 

Vzdelávacie výstupy: 

• Analyzovať modely a predmety učenia sa rodovo špecifického 

správania 

• Identifikovať rodové stereotypy 

Koncept rodovej (a inej) rovnosti: rodovo špecifické správanie 

Kľúčové slová: rodovo špecifické správanie, naučené správanie, chlapci a 

dievčatá, stereotypy 

Veková skupina: 12 – 18 rokov 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1:   

Pripravte si vopred hárky s nasledujúcimi výrokmi: 
Byť chlapcom je dobré, pretože ... 
Chlapci nemôžu ... 
Chlapci sa cítia nepríjemne, keď ... 
Chlapci budú pochválení, keď ... 
Očakáva sa, že chlapec… 
Chlapci majú dovolené ... 
Chlapec sa zosmiešni, ak ... 
Chlapci neradi ... 
Byť dievčaťom je dobré, pretože ... 
Dievčatá nemôžu ... 
Dievčatá sa cítia nepríjemne, keď ... 
Dievčatá budú pochválené, keď ... 
Očakáva sa, že dievča… 
Dievčatá majú dovolené ... 

10 min Papiere s 
nedokončenými 
výrokmi 
Prázdna krabica 
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Dievčatám sa budú vysmievať, ak ... 
Dievčatá nerady… 
(…) 
 

Krok 2:    

Vložte papiere do krabice a nechajte každého 
študenta, aby si pri vstupe do triedy vzal jeden 
hárok. Nechajte študentov prečítať si vety napísané 
na papieri nahlas a dokončiť ich. Všetci študenti 
môžu pridať svoje nápady k vete niekoho iného. 
 

1 min  

 
Hlavné aktivity 
 

Aktivita 1 Čas Potrebné zdroje 

Krok 1:       

Študenti jednotlivo napíšu niekoľko rodovo 
špecifických prejavov správania (3 až 5), ktoré sa 
naučili v detstve. Požiadajte ich, aby premýšľali, od 
koho a ako sa dané správanie naučili (napr. Moja 
teta mi povedala, že dievčatá sa s autami 
nehrávajú, pretože je to hra pre chlapcov.) 
 

5 min Papier, pero 

Krok 2:   

Študenti potom napíšu niekoľko rodovo 
špecifických prejavov správania (3 až 5), ktoré si 
všimli vo svojej rodine (napr. Otec vždy menil 
žiarovku, pretože to bola práca pre muža). 
 

10 min Papier, pero 

 
 

Aktivita 2 Čas Potrebné zdroje 

Krok 1:    

Študenti sú rozdelení do menších skupín, kde 
hovoria o tom, čo napísali, a odpovedajú na 
nasledujúce otázky: 
• Všmli si dnes vo svojom živote niečo z tohto 

naučeného správania? 
• Bolo naučené správanie v súlade alebo v 

rozpore s tým, čo pozorujú vo svojej rodine? 
• Skúšali iné správanie alebo ich varovali, že také 

správanie pre nich nie je vhodné? 
•  

15 min Papier, pero 
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Reflexia / Hodnotenie 
Napíšte kľúčové stereotypy na tabuľu a v čom nás tieto stereotypy 
obmedzujú? Potom analyzujte, či je stereotyp pre študentov dobrý. 
 

Návrh následných aktivít Čas Potrebné zdroje 

Úvodné cvičenie je možné urobiť tak, že 
každý žiak vezme jeden papier a dokončí 
výrok, alebo môžete dať každému žiakovi 
hárok so všetkými výrokmi, ktoré musí 
dokončiť. Môžu dopĺňať vety vo dvojiciach 
alebo v skupinách. 

10 – 15 
min 

Jeden papier pre každého 
študenta / hárok so 
všetkými výrokmi 
Perá 
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Plán aktivity 

Názov: “FLATLAND: Matematická fikcia o rodových stereotypoch” 

 
Autor:  LeTME: Department of Early Childhood Studies, University of 
Thessaly. 
 
Prepojenie na učebné osnovy: matematika (bod, čiara, povrch, 2D & 3D 
tvary, pravidelné a nepravidelné tvary) 
 
Oblasť /podkategória Charty: komunity 

Vzdelávacie výstupy:  
● Pochopiť sociálnu konštrukciu rodových rolí (stereotypy, sociálne 

pravidlá a normy, rod ako historická záležitosť prelínajúca sa s inými 
sociálnymi identitami ako je sociálna trieda, prostredníctvom symbolov 
založených na matematickom jazyku. 

● Zamyslieť sa nad viazanosťou na rody a premýšľať o spôsoboch 
narušenia rodových stereotypov. 

Koncept rodovej rovnosti: Diskutujte o rodových rolách a stereotypoch ako 

o sociálnej konštrukcii v interdisciplinárnom rámci pomocou matematickej 

fikcie Flatland 

Kľúčové slová: veľkosť, rast, zmenšenie, počet, re/prezentácia, o koľko viac, 
o koľko menej, ničota, nekonečno, pravdepodobnosť, riziko. 

Veková skupina: 9-12 rokov (základná škola) 

Vypracovanie plánu aktivity: 

Úvodná aktivita Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Prečítajte / porozprávajte študentom 
krátku verziu príbehu Flatland, od E.A. 
Abbotta, alebo im ukážte prezentáciu, ktorú si 
pripravíte alebo ktorú nájde voľne dostupnú 
na internete. 

20min Kniha ‘Flatland’ 
Zdroj na internete 
(v poznámkach 
uvedenýlink) 

Krok 2: Diskutujte o hlavných postavách a o 
tom, ako vyzerajú. Poznačte si tie, na ktoré sa 
zameriate a symboly, ktoré autor používa na 
ich označenie (napr. čiary, trojuholníky, 
štvorce, mnohouholníky, kruhy). Požiadajte 
študentov, aby ich nakreslili, a diskutujte o 
použití týchto symbolov. Aké sú výhody a 
nevýhody týchto symbolov? Súhlasia? Využili 
by ich? Cítia sa pri takomto ich používaní 
pohodlne alebo nepríjemne? 
Dajte študentom modely týchto tvarov a 

25min Modely 2D tvarov 
Papier, zvýrazňovače 
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vytvorte päť stĺpcov, jeden pre každý tvar. 

Požiadajte študentov, aby si preštudovali 
tvary. Môžu si zapísať vlastnosti každého tvaru 
(napr. počet strán, uhly atď., variácie 
obrázkov)? Môžu medzi sebou znova 
diskutovať o tom, prečo sa podľa nich určité 
tvary používajú na symbolizovanie 
konkrétnych spoločenské rolí? Vedia to 
odôvodniť? 
 
Teraz vezmite druhý papier a rozprávajte sa o  
rodových a sociálnymi roliach, a poznačte si, 
ako ich dnes deti vnímajú. Požiadajte 
študentov, aby vytvorili plagáty alebo 
koncepčné mapy, ktoré budú predstavovať ich 
nápady, nádeje a obavy. Požiadajte ich, aby k 
týmto procesom symbolizácie pristupovali 
kriticky a pokiaľ je to možné, aby hľadali 
alternatívy. 

 
Hlavné aktivity 
 

Aktivita 1: Obyvatelia Flatlandu vo vašej 
triede 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: V malých skupinách sa študenti na 
kreslia ako Flatlanders, vytvárajú pravidelné 
tvary podľa príbehu Flatland a používajú modely 
ich tvarov. Študenti môžu tiež použiť humor a 
komiks, aby vyjadrili súhlas alebo nesúhlas s 
príbehom. 

20min  Farby, papier, 
nožnice a pod. 

Krok 2: Diskutujte o úlohe postáv vo Flatlande. 
Vyzvite deti, aby diskutovali o tom, akým 
spôsobom sa správali. 
Prečo sa riadky chovajú tak (použite konkrétny 
príklad)? 
Kde sa štvorce naučili byť panovačnými a 
šikovnými? Naučili ich to rodiny čiar…? 

 
Krok 3: Prečítajte im z knihy úryvky 1 a 2 a 
diskutujte o úlohe čiar podľa príbehu (1. časť, 4. 
kapitola). 
Čo iné vedia čiary robiť? Môžu vytvárať nové 
tvary (sú všetky tvary tvorené čiarami)? 
Môžu sa pohybovať po celom Flatlande a 
dostanú sa všade. Napriek tomu, čo si ostatní 

25min Papier, zvýrazňovače 
Úryvky 1 a 2 
(poznámka iii) 

Príbeh ‘Bod a čiara’ 
od Norton Justera 
(poznámka iv) 
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obyvatelia Flatlandu myslia o čiarach, čo im 
umožňuje ich tvar? 
Teraz im prečítajte príbeh ‘Bodka a čiara‘, a 
rozprávajte sa o čiarach a slobode vytvárania 
nových tvarov. 
 
Aktivita 2: Vytváranie nepravidelných a 
voľných tvarov 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 1: Požiadajte deti, aby tento krát vytvorili z 
čiar nepravidelné a akékoľvek tvary, pričom 
budú používať iba svoju fantáziu a nebudú mať 
žiadne modely. 
Pomocou modelovacej hmoty vytvoríte 
pravidelné a nepravidelné tvary. Opäť poukážte 
na rôzne spôsoby komunikácie medzi tvarmi vo 
Flatlande. Podľa tvaru, ktoré si každé dieťa 
vytvorilo, používa zodpovedajúci zmysel (hmat, 
sluch, zrak) na pochopenie ďalších tvarov. 
Ako ste sa cítili pri tejto slobode vytvoriť 
akýkoľvek tvar, aký len chcete? 

30min Farby, papier, 
nožnice, 
modelovacia hmota, 
a pod. 

Krok 2: Diskutujte o skúsenostiach z 
predchádzajúcej aktivity. 
Ako ste sa cítili? 
Aký je rozdiel pri používaní rôznych zmyslov na 
to, aby ste niekoho spoznali? 
Ako môžeme niekoho lepšie spoznať? (Napríklad 
pomocou všetkých našich zmyslov.) 
Čo to znamená, ak hovoríme, že poznáme dievča 
/ chlapca? 
Naozaj túto osobu poznáme? Ako môžeme 
spoznať identitu ostatných? 

20min  

Aktivita 3: Nepravidelné tvary vo 
Flatlande 
 

Čas Potrebné zdroje 

Krok 3: Prečítajte so svojim študentom úryvok 3 
z knihy a diskutujte, ako žijú nepravidelné tvary 
vo Flatlande (1. časť, 7. kapitola). 
Ako sa pri tom cítia? 
Ako sa môže nepravidelný tvar zmeniť, čo od 
nich ostatní obyvatelia Flatlandu očakávajú? 

25min Úryvok 3(poznámka 
iii) 

Aktivita 4: Zmena pravidiel vo Flatlande 
 

Čas Potrebné zdroje 

Čo by sa dalo zmeniť vo Flatlande, aby sa nikto 
necítil utláčaný svojou identitou? Poznačte si 
nápady detí a vytvorte veľký obraz Nového 
Flatlandu. 

30min Farby, papier, 
nožnice a pod. 
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… aktivity môžete opakovať toľkokrát, koľko vyžaduje váš plán vyučovacej 
hodiny 

 
Reflexia / Hodnotenie 
Diskutujte s deťmi, čo by sme mohli urobiť v skutočnom živote, aby sa nikto 
necítil utláčaný svojou identitou. 
Vytvorte pravidlá a symboly (pomocou matematických foriem), ktoré 
znamenajú rovnosť, spravodlivosť a začlenenie pre všetkých a pôsobia proti 
stereotypom a normám, ktoré majú tendenciu utláčať určité skupiny ľudí. 

 
Návrh následných aktivít Čas Potrebné zdroje 

Pozrieť si časti filmov o Flatlande. 
Požiadajte študentov, aby si pozreli film 
bez počúvania príbehu. Nech sledujú len 
vizuálne znázornenie. 

Čo pozorujú? Čo si všimnú na týchto troch 
rôznych znázorneniach tejto krajiny zvanej 
Flatland? Ako dokázali obyvatelia 
Flatlandu zmeniť svoje prísne spoločenské 
role? 

30min Filmy uvedené v 
poznámkach (poznámka 
v). 

Napíšte príbeh / scenár, ako sa dá zmeniť, 
aby si boli všetci rovní. Môžete použiť 
návrhy detí z aktivity 4. 

30min  

Vytvorte stop motion video z vášho 
príbehu / scenára. Ako inšpiráciu pre svoje 
video môžete použiť záverečnú kresbu 
Nového Flatlandu z aktivity 4. 

45min Modelovacia hmota, 
papier, farby, 
zvýrazňovače, nožnice a 
pod. fotoaparát a počítač 

 
POZNÁMKY 
 
Poznámka i: 
Abbott, E. (1884). Flatland: A Romance of many Dimensions. Seeley and Co: 
London. 
Zverejnené bezplatne online od Internet Archive (2007), in EN: 
https://archive.org/details/flatlandromanceo00abbouoft/page/n11/mode/2up 

Poznámka ii: Abbott, E. (1884). Flatland: A Romance of manyDimensions 
(Illustrated). Seeley and Co: London. 
Zverejnené bezplatne online od Gutenberg.org (2008), in 
EN:http://www.gutenberg.org/files/201/201-h/201-h.htm 

Poznámka iii: 3 citáta od E., Abbott(1884). Flatland: A Romance of 
manyDimensions (Illustrated). Seeley and Co: London. Zverejnené bezplatne online 
od Gutenberg.org (2008), in EN: 
 
Úryvok 1: Časť 1. Tento svet, Kapitola 4. O ženách 

Ak sú naše ostrouhlé Trojuholníky z triedy vojakov hrozivé, môžeme ľahko usúdiť, že 
oveľa hrozivejšie sú naše Ženy. Pretože ak je Vojak trojuholník, Žena je úsečka; je 

https://archive.org/details/flatlandromanceo00abbouoft/page/n11/mode/2up
http://www.gutenberg.org/files/201/201-h/201-h.htm
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takpovediac NA VŠETKO namierená, prinajmenšom na dva konce. Pridajte k tomu 
schopnosť urobiť sa podľa vlastného uváženia prakticky neviditeľnou a pochopíte, že 
Žena vo Flatlande nie je v žiadnom prípade tvorom, s ktorým sa môžete zahrávať. 

Úryvok 2: Časť 1. Tento svet, Kapitola 4. O ženách 

Zákony týkajúce sa žien sú prirodzene oveľa prísnejšie. Všeobecný pohľad na kódex 
však možno získať z nasledujúceho zhrnutia: 
4. Každý dom musí mať jeden vchod na východnej strane, určený iba pre ženy; 

ktorým budú všetky ženy vstupovať „úctivo a s pokorou“, a nie dverami pre 
mužov alebo západnými dverami. [Poznámka: Keď som bol v Spacelande, 
pochopil som, že niektoré vaše Kňazské kruhy majú rovnako samostatný vchod 
pre Dedinčanov, Farmárov a Učiteľov internátnych škôl („Spectator“, september 
1884, s. 1255), ktorým môžu “vstúpiť s úctou a pokorou.“] 

5. Žiadna Žena, pod hrozbou trestu smrti, nebude kráčať na verejnom priestranstve 
bez nepretržitého Pokriku mieru. 

6. Každá Žena, ktorá má náležité potvrdenie o tom, že trpí tancom Sv. Víta, kŕčmi, 
chronickým prechladnutím sprevádzaným neustálym kýchaním alebo akoukoľvek 
chorobou spôsobujúcou nedobrovoľné pohyby, bude okamžite zničená. 

Úryvok 3: Časť 1. Tento svet, Kapitola 7. O nepravidelných tvaroch 

Nepravidelný je od svojho narodenia zavrhnutý vlastnými rodičmi, vysmievaný 
svojimi bratmi a sestrami, prehliadaný domácimi, opovrhovaný a podozrievaný 
spoločnosťou, vylúčený zo všetkých zodpovedných funkcií, dôvery alebo užitočnej 
činnosti. Každý jeho pohyb policajti bedlivo sledujú, kým nedosiahne plnoletosť a 
dostaví sa na kontrolu; potom je buď zničený, ak sa zistí prekročenie stanovenej 
odchýlky, alebo je uväznený na Úrade vlády ako úradník siedmej triedy; nesmie 
uzatvoriť manželstvo; prinútený k nezaujímavej práci za mizerný plat; je povinný 
bývať a stravovať sa na Úrade a dokonca si čerpať dovolenku pod prísnym 
dohľadom; čudujte sa potom, že ľudská prirodzenosť, aj v tá najlepšia a najčistejšia, 
je takýmto zaobchádzaním zatrpknutá a zvrátená. 
 
Poznámka iv: Juster, N. (1929). The Dot & the Line: A Romance in Lower 
Mathematics. SeaStarBooks: New York. Zverejnené bezplatne online od Internet 
Archive (2007), in EN: 
https://archive.org/details/dotlinero00just 
 
Poznámka v: 

Film i: Flatland: The Film (2007) 

Film ii: Flatland: TheMovie (2016), trajler 

Film iii: Flatlandia (1982) 

Film iv: Flatland (1965) 

Poznámka vi: Vyhľadajte viac informácií oFlatlande: Romantika mnohých 
rozmerov (‘Flatland: A romance of many dimensions’) vo Wikipedii. 

https://archive.org/details/dotlinero00just
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=eyuNrm4VK2w&feature=emb_logo
https://vimeo.com/ondemand/flatlandthemovie
https://www.youtube.com/watch?v=tNDhjYQKWt4
https://vimeo.com/ondemand/flatlandthemovie
file:///C:/Users/PC/Downloads/en.wikipedia.org/wiki/Flatland

