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NAŠA  ŠKOLA  a  7.B
počet žiakov v triede  15

počet učiteľov  2



PRÍPRAVA  NA  PROJEKT

Približne 3 mesiace pred tematickým dňom 
sme začali s prípravou počas hodín:

MATEMATIKY – percentá, grafy

ETICKEJ VÝCHOVY – práca v skupinách

TRIEDNICKÝCH HODÍN – fajčenie

RODIČOVSKÉHO STRETNUTIA –
oboznámenie rodičov s projektom



SPRÁVA O FAJČENÍ

• V tejto triede 9 žiakov fajčí alebo fajčilo (celkový 
počet z otázok 2 – 5).

• 3 žiaci napísali, že nikdy nefajčili cigarety
• 2 žiaci napísali, že raz fajčili cigarety
• 4 žiaci napísali, že niekoľkokrát fajčili
• 1 žiak napísal, že fajčí cigarety, ale len 

príležitostne (keď je „vonku“)
• 2 žiaci napísali, že fajčia cigarety každý deň



Odhad triedy o fajčení iných mladých ľudí

• Žiaci si myslia, že:
• 5 žiakov z ich triedy fajčí cigarety každý deň. (Čo 

zodpovedá 33 %). Skutočný počet je 2, čo zodpovedá 13 
%.

• 6 žiakov zo 7. A triedy fajčí cigarety. (Čo zodpovedá 
32 %). Skutočný počet je 3, čo zodpovedá 16 %.

• 18 rovesníkov v inej siedmej triede v centre Bratislavy 
fajčí cigarety. (Čo zodpovedá 60 %). Skutočný počet je 7
žiakov, čo zodpovedá 23 %.

• 31 deviatakov v našej škole fajčí cigarety. (Čo 
zodpovedá 55 %). Skutočný počet je 16 žiakov, čo 
zodpovedá 29 %.

• 18 žiakov 9. ročníka v škole v centre Bratislavy fajčí 
cigarety. (Čo zodpovedá     69 %). Skutočný počet je 4
žiaci, čo zodpovedá 14 %. 



Čo si trieda myslí o mladých ľuďoch, 
ktorí fajčia cigarety?

• Obyčajne sú zábavní Áno: 8 žiakov Nie: 5 žiakov
• Sú v pohode Áno: 9 žiakov Nie: 4 žiaci
• Zbytočne si ohrozujú zdravie Áno: 13 žiakov Nie: 0 žiakov
• Nie sú atraktívni Áno: 6 žiakov Nie: 7 žiakov
• Radi sa predvádzajú Áno: 8 žiakov Nie: 5 žiakov
• Sú hlupáci Áno: 5 žiakov Nie: 8 žiakov
• Je to ich vec Áno: 13 žiakov Nie: 0 žiakov



Myslia si žiaci v triede, že niekedy začnú 
fajčiť?

• 4 žiaci napísali: Pravdepodobne áno

• 4 žiaci napísali: Myslím, že nie

• 5 žiakov napísalo:     Určite nie

• 0 žiakov                    Neodpovedalo



Vnímanie  a  realita

Žiaci 7. B triedy

Žiaci inej siedmej 
triedy v škole 
v centre Bratislavy Žiaci deviatych 

tried našej školy
Žiaci deviatej 
triedy na inej 

školy 
v Bratislave



Sociálne zveličovanie:

Mnoho detí a mladých ľudí si myslí, že 

viac mladých ľudí fajčí, než je 

v skutočnosti pravda.
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TRIEDNA  DOHODA



RADY ŽIAKOV V TRIEDNEJ DOHODE

• Nech športuje

• Môže byť neplodný/á

• Vysvetliť im, že nebudú mať peniaze na 
potrebné veci lebo ich minú na cigarety

• Hovoriť mu, aké je to hnusné

• Namiesto cigariet by sme mu dali cukríky



Aký je tvoj názor na Tematický deň?

• Tento deň bol zaujimavý
• Bol zaujimavý
• Celkom fajn
• Na tematický celok mám jeden názor - nuda
• V pohodičke
• Bola trochu nuda
• Bol to docela zaujímavý deň
• A dalo sa celkom
• Bol celkom dobrý
• Bola to väčšia nuda, než som predpokladala



Dozvedel/a si sa niečo nové?

• Asi nič, lebo všetko som už vedela
• Áno, a t,o ako by som mohla pomôct fajčiarom
• Nie, nič som sa nedozvedela
• Áno
• Áno, dozvedel
• Nie, všetko som vedel
• Ani nie, lebo všetko som už vedela
• Aj nie, aj áno
• Prekvapil som sa tým, čo som tipoval, že koľko ľudí fajčí
• Väčšinu som vedel
• áno, veľa vecí o fajčení
• techniku odvykacej kúry



Čo ťa zaujalo?

• nič ma nezaujalo
• tie plagáty
• zaujalo ma malé množstvo fajčiarov
• tie grafy sa mi celkom páčili
• nič ma nezaujalo
• absolútne nič
• ani nič, lebo nič nebolo zaujímavé
• prezentovanie
• to, že kto fajčí v centre mesta
• najmä ma zaujala tá triedna dohoda



Čo bolo dobré?

• Jediné, čo bolo dobré, boli plagáty
• Skoro všetko
• Dobré boli tie nápady, ako prestať fajčiť
• Všetko sa mi páčilo
• Prestaň fajčiť, začni piť
• Všetko, ale hlavne, že sme o hovadinách hovorili aj 10 

minut
• Bolo to, že sme mali svoj názor
• Skupinová praca
• Že bola sranda
• Prestávka bola dobrá
• Boli dobré prestávky
• Skupinové práce



Čo sa ti nepáčilo?

• Nepáčilo sa mi, že sme všetko rozoberali

• Rozrezať ústa

• Nepáčila sa mi krátka prestávka

• Nepáčilo sa mi, že bola trochu nuda, nezáživné

• Že sme nemali 30 min prestávku

• Nič sa mi nepáčilo

• Že boli také dlhé hodiny a krátke prestávky

• Všetko sa mi páčilo

• všetko bolo dobré



Čo by si navrhoval zlepšiť?

• Navrhoval by som, aby sme dostali 
pochvaly

• Lepšie témy a iné skupiny

• Netreba nič

• Kratšiu dobu, bolo to zbytočne dlhé

• Nič, lebo to bolo celkom dobré

• Nič



Chcel/a by si aj v budúcnosti robiť takéto 
projekty?

• Chcela by som to robiť aj v budúcnosti
• Áno, chcela by som
• Áno, chcela by som sa na takýchto projektoch 

zúčastniť
• Určite nie, nabudúce zostanem doma
• Áno, aby sme sa dozvedeli nové veci a pracovali 

v skupinách
• Áno, chcel by som robiť projekty
• Áno, chcela a každý deň
• Nie, strašná nuda len tento project



RODIČOVSKÉ  STRETNITIE  PO 
PROJEKTE

• Žiaci prezentovali rodičom priebeh 
projektu a triednu dohodu

• Rodičom sa páčil nápad

• Spomenuli si, kedy na nich deti doma  
skúšajú sociálne zveličovanie („všetci 
môžu, iba ja nie“...všetci tam idú, iba ja 
nie“...“nikto to nemusí, iba ja musím“...)

• Vyjadrili nádej, že žiaci dohodu dodržia



NAŠE NÁVRHY

• Prispôsobiť čas skupine podľa počtu 
žiakov

• Nechať žiakov počítať percentá (boli 
trochu sklamaní, že nepočítali)

• Vytvoriť databázu škôl, ktoré majú záujem 
projekt realizovať kvôli výmene údajov na 
porovnávanie



Ďakujeme za pozornosť.
Janka a Katka


