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   6 POZITÍVNE HODNOTENIE INÝCH 

 

Schopnosť hodnotiť iných úzko súvisí so sebahodnotením. Je postavená na rovnakých 

psychologických základoch a požaduje, aby sme sa k druhým správali rovnakým spôsobom, ako 

to my očakávame od nich. To znamená, že by sme mali podporovať sebaoceňovanie iných, 

vyslovovať pozitívne očakávania a najme viac chváliť ako kritizovať.  

Výchovné ciele: 

1. Pozitívne prijať a hodnotiť iných v podmienkach bežných aj sťažených.  

2. Pozitívne vnímať, reálne hodnotiť situácie a udalosti.  

V medziľudských vzťahoch sa často stretávame s javom, že ak sa nám darí, ľahko si 

navykneme na to, čo je dobré a začíname to považovať za samozrejmé. Človek má taktiež 

tendenciu vyslovovať  častejšie sťažnosti, výčitky, negatívnu kritiku, než byť všímavý, niekoho 

úprimne pochváliť a poďakovať sa (Ivanová, Kopinová 2007). 

Všetky deti majú potrebu získať pocit uznania, akceptácie, prijatia, pochvaly, ale 

hlavne potrebujú vedieť, že si ich druhí všímajú. Niektoré to dávajú najavo, no iné nie. Každý 

má v sebe prirodzenú túžbu byť milovaný a tendenciu stať sa lepším, a v tom si môžeme 

navzájom pomáhať.  

Medzi dôležité pedagogické nástroje patria všímavosť a pripisovanie pozitívnych 

vlastností. To však neplatí len vo vzťahu učiteľ – dieťa, ale aj vo vzájomných vzťahoch detí a v 

medziľudských vzťahoch vôbec. Líšková (2012) uvádza, že deti sa stávajú takými, za aké ich 

trvalo považujeme. Je dôležité naučiť deti zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla, 

hodnotiť sa, spoznávať pozitívne vlastnosti svojich najbližších či už v rodine, v triede, v škole 

alebo v rovesníckych vzťahoch.  

Pavlová (2002) zastáva názor, že v každom človeku je niečo pozitívne. V živote je 

potrebné sústrediť sa predovšetkým na  pozitívnu stránku ľudí a udalostí. Pozitívne hodnotiť 

druhých by sme mali nielen v bežných, ale aj v „sťažených“ podmienkach. Negatívny vplyv na 

tento fakt má nízke alebo privysoké sebahodnotenie človeka. Odráža sa predovšetkým v 

problematickej komunikácii, prosociálnosti a obľúbenosti v kolektíve. Z toho vyplýva, že 

pozitívne hodnotenie seba a pozitívne hodnotenie druhých veľmi úzko súvisia. 
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DEŇ PRIATEĽSTVA 

Vek 
3 – 4 roky 

Cieľ 
Vysloviť a oceniť pozitívnu vlastnosť kamaráta 

a obdarovať ho darčekom. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Hodnotiť a rozlišovať pozitívne i negatívne 

charakterové vlastnosti ľudí na základe 

reálnych i fiktívnych situácií. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky papiere, nožnice, lepidlá, farbičky 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka pripraví na stôl pomôcky. Úlohou 

detí bude vyrobiť darček pre kamaráta, podľa 

vlastnej fantázie. Keď budú mať všetci darček 

hotový, sadnú si do kruhu na koberec. 

Učiteľka vyzve dieťa, aby povedalo svojmu 

kamarátovi po pravici čo si na ňom cení 

a odovzdal mu svoj darček. Pri odovzdávaní 

bude hovoriť: „Tento darček ti dávam, 

pretože...“ (dieťa doplní pozitívne vlastnosti, 
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schopnosti a zručnosti, ktoré si na svojom 

kamarátovi váži). 

Učiteľka dohliada na to, aby bolo každé dieťa 

obdarované. 

Na záver vedie učiteľka s deťmi rozhovor 

o tom, čo sa im páčilo viac - byť darcom alebo 

obdarovaným. 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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ROZPRÁVKOVÝ SVET 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Pozitívne oceniť kamarátove schopnosti, 

vlastnosti a výkony. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Prijať v rozhovore s inými deťmi názorovú 

odlišnosť, prijateľným spôsobom obhajovať 

svoje vlastné názory. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky Obrázky rôznych rozprávkových postáv 

Postup aktivity - hry 1. Deti sedia v kruhu. Učiteľka vedie rozhovor 

o tom, akí môžu byť ľudia, aké majú vlastnosti 

(napr. dobrí, zlí, múdri, šikovní, veselí, 

pracovití...). 

Rozhovor o tom, ako by sme mohli nakresliť  

človeka, ktorý je múdry, pracovitý... (múdry by 

mohol mať okuliare, knihu v ruke). 

Učiteľka rozloží na zem obrázky rôznych 

rozprávkových postáv (napr. Popoluška –

pracovitá, poslušná; šašo – veselý; šmolko 

Mudroš - múdry). Učiteľka zdvihne jeden 

obrázok a deti hovoria, akú vlastnosť má daná 
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rozprávková postava, čo v rozprávke robila, čo 

ju charakterizuje. 

Na záver majú povedať kto z triedy sa na akú 

rozprávkovú postavu podobá (napr. deti kto je 

pracovitý ako Popoluška ?). 

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




