
Vitajte na ceste okolo sveta 

 Poznáte to! Rozhodli ste sa, že idete na výlet, idete spoznávať nové miesta. 

Pred cestou si vždy pozriete, ako sa tam dostanete, čo je tam zaujímavé. Vo 

vašej výbave nemôžu chýbať mapy - papierové,  online mapy, navigácie, 

bedekre...

Aj naše cestovanie sa nezaobíde bez mapy, hoci nepôjdete ďaleko a miesta, 

kadiaľ budete chodiť určite dobre poznáte. No, možno ste sa na ne ešte 

nedívali, tak ako teraz. Mapa nám pomáha zistiť, kde sa nachádzame, čo 

vieme o mieste, meste, obci.  Na túto cestu však budeme potrebovať trochu 

inú mapu - Mapu ľudských práv, ktorá  nám pomôže zísť nielen, kde sa 

nachádzame, ale hlavne to, čo všetko máme okolo seba  a ako to súvisí 
s ľudskými/ detskými právami. Žiaľ mapy, ktoré potrebujeme boli  zničené 

a nedajú sa použiť. Bez mapy sa však nepohneme! Potrebujeme ju na to, 

aby sme vedeli, čo, kde, ako s ľudskými právami a nestratili sa na našej 
dobrodružnej ceste.  Vyberte sa spoločne objavovať veci, miesta, otvorte oči 
a poobzerajte sa vo svojom okolí, ako u Vás vyzerajú ľudské a detské práva 

v meste/obci/ komunite/škole.... Keď sa vrátite zo svojej  cesty, vyberte farby, 

papiere, fixky a vytvorte Vaše nové a vlastné  mapy ľudských/ detských práv.

Každý  tím  sa nachádza v inom meste, obci, a tak tieto mapy nebudú  

rovnaké. Každá mapa bude iná a výnimočná.

 

        Mapa našich práv

 

Rozdeľte sa do menších skupín, zoberte si farbičky, farby, fixky a papiere 

(každá menšia skupinka môže tvoriť kúsok z mapy).

Vytvorte mapu svojho okolia – vaše domy, najdôležitejšie budovy, inštitúcie 

(mestský/ obecný úrad, školu, nemocnicu...), významné miesta, miesta, kde 

môžete tráviť voľný čas, kde sa môžete zabaviť, hrať (ihrisko, kino, kaviareň, 

detský kútik).

Po vytvorení kresby – mapy sa porozprávajte o tom, čo ste nakreslili na 

mape, a ako to súvisí s ľudskými právami - akým ľudským právam 

prislúchajú rôzne miesta, veci na mape vo vašom okolí. Čo si o ľudských 

právach myslíte, či sú vo vašom okolí dodržiavané, alebo sa aj porušujú.

K mape dopíšte vaše najzaujímavejšie postrehy, názory  o ľudských právach 

a mapu nezabudnite odfotiť, aby sa uchovala aj do ďalekej budúcnosti.  Pri 
aktivite a vytváraní mapy si pomôžte Deklaráciou ľudských práv.

Napr:  Miesto: škola: právo na vzdelanie, pošta: právo na súkromie .....

Čo budete potrebovať: Papier - menšie papiere, napr. štvorčekové  alebo 

flipchart, farbičky, fixky, Deklaráciu ľudských práv
 

 

prvá etapa



 

          Plavba na nový svetadiel
 

Keď už budete mať mapu vytvorenú, je čas vydať sa na ďaleké cesty. Vaša loď už 

čaká. Pri nastupovaní na loď si vytvorte menšie skupiny (3 - 5 členné). Vydajte sa 

na plavbu k novému svetadielu. So sebou si zoberte pripravené kufre (pre každú 

skupinu jeden kufor. V kufri nájdete snáď všetko, čo budete potrebovať, a ak nie, 

tak si môžete pár vecí pribaliť). Čaká Vás cesta na nový svetadiel, ktorý ešte nemá 

žiadnych obyvateľov a môžete tam vytvoriť vlastnú krajinu.

Majestátna loď zdvihla kotvy a vydáva sa na ďalekú plavbu. Zo začiatku všetko 

prebieha hladko, slnko svieti a loď sa plaví pokojne po mori. Zrazu sa zdvihol 
vietor, obloha sa zatiahla a prišla obrovská búrka. Loď sa začína nakláňať 
a postupne sa potápa. Je potrebné loď udržať na hladine, a tak každá skupina 

 musí z lode vyhodiť  3 veci (karty z kufra, každá skupina)

Búrka pomaly utícha, more je pokojnejšie a môžete pokračovať v pokojnej plavbe. 

V lodnej vysielačke však započuť  výstrahu z prístavu, že na loď sa rúti hurikán. 

Treba zmeniť smer a na to, aby ste sa zachránili, je potrebné vyhodiť z lode ďalšie 

3 veci (karty). No pozor myslite aj na život na novom svetadiele, a 

preto nevyhadzujte nič, čo by ste mohli potrebovať.
Fúuu. To bolo tesné! Podarilo sa Vám  vyhnúť sa hurikánu a plavíte sa smerom 

k svetadielu. Zem na obzore! No tu zrazu do vašej lode narazí veľryba a po náraze 

ostáva vo vašej lodi obrovská diera. Loď sa začína potápať. Musíte vyhodiť niečo 

z vašich kufrov, inak sa na pobrežie nedostanete. Odhoďte 3 karty (každá 

skupina). 

A ste tu! Konečne ste zakotvili pri brehu. Môžete sa pustiť do vytvárania svojej 
novej krajiny. Je čas vybaliť svoje kufre. Každá skupina v novej krajine vybalí kufor 
a ostatným povie, čo si do novej krajiny priniesli. Ostatní zhodnotia, či majú všetko 

na to, aby prežili v novej krajine, mohli  rásť a rozvíjať sa.  

Prvú časť dobrodružnej cesty máte za sebou. Nezabudnite nám poslať správu 

o vašej ceste.

 

         Športom k právu
 

Na záver  si trochu zašportujeme. Radi športujete? Šport je jednou z oblastí, kde 

môžeme vidieť tak uplatňovanie a podporu  ľudských práv, ako aj ich 

porušovanie. Šport môže ľudí spájať, majú možnosť aktívne tráviť svoj voľný čas, 
majú možnosť si slobodne vybrať šport, ktorý sa im páči. Kedy podľa vás 
dochádza pri športe k porušovaniu práv? Zahrajte si nejakú pre Vás zaujímavú 

športovú aktivitu, môžete usporiadať aj športový turnaj, alebo si len tak zacvičiť.
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ČO NÁM POSLAŤ: 
-       Fotografiu mapy (s najzaujímavejšími postrehmi, názormi).

-        Fotografiu z vašej cesty na nový svetadiel a fotografiu vašej novej krajiny (čo ste si tam 
v kufroch priniesli), môžete pridať krátky komentár, ako ste sa plavili.

 
 

Výstupy posielajte do 5. apríla na mailovú adresu: sutaze@do-fenix.sk s označením vekovej 
kategórie 

 

Metodická pomôcka k aktivitám pre vedúcich  bude zaslaná mailom, prípadne nás 
kontaktujte  na sutaze@do-fenix.sk 


