
Krajina ZÁZRAČNO 

 

Píše sa rok 2008, kedy sa Fénixáci a Fénixáčky  vydali spoločne hľadať 

krajinu ZÁZRAČNO, kde sa majú všetci dobre a všetky deti majú rovnaké 

práva, tak ako sa to píše v Dohovore o právach dieťaťa. Na svojej ceste stretli 

aj Motýľa Pravomila, ktorý už o tejto krajine počul a tiež sa tam chcel ísť 

pozrieť, a tak sa všetci vydali hľadať túto krajinu.......

Krajina ZÁZRAČNO bola objavená a deti spolu s motýľom a fénixáckým 

orlom  našli tú správnu bránu, ktorá viedla do tejto krajiny. No brána bola 

zamknutá. Motýľ  a orol  síce mali kľúče, no nevedeli, ktorý je ten správny. 

Vtedy im deti pomohli vyriešiť túto ťažkú úlohu a spoločne našli správny 

kľúč a otvorili bránu do krajiny, kde:

         Všetky práva patria všetkým deťom bez rozdielov

         Deti musia byť ochránené pred akoukoľvek formou diskriminácie  

         Najlepšie záujmy  dieťaťa musia  byť prvoradé a záujem dieťaťa musí 

byť nadradený vo všetkom, čo sa ho týka.

          Dieťa má prirodzené právo na život.

              Deti majú právo slobodne  vyjadriť svoje názor, ako aj právo na to, 

aby ich názory boli brané do úvahy v záležitostiach, ktoré sa ich dotýkajú

 

 

 

Vitajte v Krajine ZÁZRAČNO! Na to, aby ste otvorili túto bránu potrebujete 

spoločne nájsť  ten správny kľuč, a to len tak, že vyriešite tieto úlohy.

Kľúčom sú veľakrát informácie. Na to, aby sme sa niečo dozvedeli 

potrebujeme mať prístup k informáciám. Je to aj jedno z našich práv. 

 Dozvedáme sa ich od rodičov, učiteľov, z kníh, internetu....Základ je mať 

informácie, vedieť a poznať, čo sa okolo nás deje, čo sa píše v novinách. Čo 

vlastne znamená to právo mať prístup k informáciám? 

Motýľ Pravomil si pre Vás pripravil pár úloh:

 

 

 

druhá  etapa



 

  

                

 

Napíšte, alebo nakreslite spoločne, akú informáciu by ste chceli rozšíriť do sveta. Tento 

odkaz/kresbu odfotografujte a pošlite k nám do FÉNIXU. Môžete tomuto 

odkazu/kresbe spraviť originálny obal. Vaše správy očakávame na mailovej adrese 

sutaze@do-fenix.sk. Vymyslite niečo zaujímavé a originálne, čo stojí za to poslať ďalej. 
Môže ísť aj o informáciu, ktorá je overená, pravdivá a niekde ste sa ju dozvedeli. ( úloha 

je pre všetky kategórie) 

 

 

           

 

Informácie sa šíria v dnešnej dobe rôznymi spôsobmi. Ako podľa Vás môžeme 

získavať informácie? Čo robíte, keď sa dozviete nejakú zaujímavú, prekvapivú  

informáciu? Ako na ňu reagujete? Aj v dobe moderných technológii, prejdú 

informácie cez množstvo uší, množstvo zdrojov, cez množstvo zdieľaní na internete, 

cez sociálne siete  a k nám sa dostane informácia, ktorá môže a nemusí byť pravdivá. 

Zahrajte si vo vašej skupine hru telefón. Hrať ju môžete v kruhu alebo si ju môžete 

zahrať  aj v priestore. Jeden z členov (môžem byť aj vedúci)  vašej skupiny vymyslí, 
vyhľadá nejakú informáciu,  zapíše si  ju a odloží. Potom ju bude zdieľať s ďalším 

členom skupiny, informáciu začnete postupne medzi sebou šíriť. Posledný z vás, ku 

ktorému sa informácia dostane, na záver povie, čo sa dozvedel a informáciu 

porovnajte s tým, čo bolo zapísané na lístočku.( úloha pre všetky kategórie 

 

 

         

 

Kalendár je tiež zdrojom zaujímavých informácií. Vytvorte spoločne kalendár na rok 

2020 o ľudských a detských právach. Vyhľadajte dátumy, ktoré sa spájajú s ľudskými 
a detskými právami. Pozrite si aj iné sviatky, ktoré súvisia s právami. Vyberte si pre Vás 
12 zaujímavých práv z vášho okolia, ktoré sa Vás najviac týkajú, vytvorte k nim obrázky, 

alebo zaujímavé fotografie, urobte krátky popis k vybraným právam (napr. čo je to za 

právo a čo si o tom práve myslíte) a nezabudnite na dátumy. Celý kalendár nám 

odfoťte a pošlite( buď každú fotku zvlášť, alebo v PDF) 

(úloha pre 2., 3. vekovú kategóriu)

 

 

 

Najmenší budú mať dôležitú úlohu a to nájsť kľuč od krajiny Zázračno. V tejto krajine 

to žije farbami, a tak ju trochu spestrite farbičkami.  Vyrobte si spoločne bránu od 

krajiny a porozprávajte sa o tom ako sa v tejto krajine žije.  Krajinu nájdete v prílohe. 

 

Pošli to ďalej 

Kalendár ľudských práv

Správa do sveta

Kde sa skrýva kľuč ?



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ČO NÁM POSLAŤ: 
 
 

-        Správu, ktorú chcete rozšíriť do sveta - fotografiu správy, fotografiu kresby....
-        Fotografiu z hry Telefón s popisom (ako sa vám hralo, ako sa šírili informácie ).

-        Fotografie kalendára( každú stranu kalendára zvlášť. alebo v PDF)
- Fotografiu z krajiny Zázračno, krátky popis ako ste plnili úlohu. ( 1. kat.) 

 
 

Výstupy posielajte do 5. mája na mailovú adresu: sutaze@do-fenix.sk s označením vekovej 
kategórie , každá veková kategória posiela vlastné výstupy. 

 

 



Zdroj: publikácia Motýľ Pravomil v krajine Zázračno

Vymaľuj krajinu Zázračno


