
METODICKÝ  LIST 

ZŠ Tupolevova 20, Bratislava 

 

Téma:    Ako nasýtiť svet alebo So barvale čhiven avri, čorre chan... 

 

1.  Cieľ, zameranie a aktivity 

Vysvetliť žiakom pojem chudoba, núdza, bezdomovectvo 

Vedieť vyhľadať informácie, najmä literatúru o pauperizovaných skupinách 

Uvedomiť si potrebu empatie s týmito ľuďmi 

Pojem dejiny chudoby, difámie 

Chudoba a nedostatok ako kultúra  

Nehodnotiace poňatie kultúry 

Cena potravín alebo prečo je to tak drahé? 

Práca s fotografickým materiálom 

Ako to funguje v teréne? 

 

2.  Vyučovacie predmety 

dejepis 

občianska náuka 

výtvarná výchova 

informatika 

 

3.  Pomôcky 

interaktívna tabuľa 

literatúra 

farebný a biely papier, lepidlo, písacie potreby 

 

4.  Príprava  

Najdôležitejšou časťou prípravy boli konzultácie: žiaci totiž zväčša o živote v núdzi 

nemajú žiadnu reálnu predstavu a k téme pristupujú s predsudkami. Vysvetliť pojmy 

núdza, chudoba, difámia, pauperizácia však nie je ani zďaleka tak zložité ako sa na prvý 

pohľad zdá. 

 

Problémom je vysvetliť žiakom životné stratégie chudobných. Prečo konajú nelogicky? 

Prečo v čase výplaty dávok kupujú cigarety a alkohol miesto potravín? A máme mať 

s nimi zľutovanie keď takto konajú?  

 

Odporúčam učiteľom preštudovať dielo M. Reinhiemera Žebráci, tuláci a vaganti resp. 

R. van Dulmena Lidé bezectní. Bez poznania tejto literatúry, resp. jej podobnej sa do 

tejto témy radšej ani nepúšťajme! 

 

So žiakmi treba túto citlivú tému naozaj dôkladne prediskutovať a vychádzať z odbornej 

literatúry, vyhnime sa tzv. dojmológii, pokiaľ nemá učiteľ skúsenosti s týmito ľuďmi. 



To, čo žiaci predovšetkým musia pochopiť je, že budeme hovoriť najmä o rómskych 

komunitách a že  správanie absolútnej chudoby ( a teda u nás najmä obyvateľov rómskych osád) 

určujú strohé životné podmienky. Chudobní sa nedobrovoľne adaptovali, vytvorili subkultúru, 

vzorce správania. Chudobný človek si spravidla neprial byť chudobným, naopak, chcel sa stať 

bohatým alebo tak aspoň vyzerať – tak potom títo ľudia jednali v rozpore so svojimi 

materiálnymi možnosťami.  

Grossoltský pastor Holt si všimol (podľa neho) nelogické správanie núdznych, ktorí si v deň, 

keď poberali dávku, nakupovali veľké množstvo vtedy (začiatok 19. storočia) drahého a 

vzácneho nápoja – kávy. Pili ju okázalo, tak, aby každý videl, že oni si tento luxus môžu 

dovoliť.  Ten pocit, aspoň na chvíľu byť pánom, nebyť odpadom medzi ľuďmi, tento krátky  sen 

stál aj za ďalšie dlhé dni odriekania. 

Ak mnohých rozčuľujú veľké nákupy alkoholu a cigariet, pomerne drahých potravín v 

rómskych osadách krátko po sociálnych dávkach, tu je vysvetlenie.  

Chcem zdôrazniť, že vonkoncom nejde o typické cigánske maniere, ale o univerzálny 

vzorec  správania, pozorovateľný kdekoľvek na svete v chudobných komunitách. 

Pre chudáka je nedostatok, odriekanie celoživotnou perspektívou – teda nikdy žiadne pôžitky 

– a preto koná z nášho pohľadu neuvážene: dávky, či príležitostný zárobok rýchlo minie a 

dopraje si. 

Vysvetľovanie pretrvávajúcej chudoby v rómskych osadách ako nedostatok morálky neobstojí. 

Správanie chudobných totiž s jej domnelou absenciou nijak nesúvisí.   

 

   

5. Postup/ realizácia 

Najprv sme so žiakmi otvorili diskusiu. Opakujeme, že téma je nesmierne citlivá, deti 

zväčša nemajú k nej vytvorený názor, resp. je založený na obrovskej predpojatosti.  

Žiaci však dokážu vysvetliť, že stravovacie návyky a vôbec, to čo jeme, zďaleka nie je 

ovplyvnené len tým, načo máme chuť, čo kážu pravidlá racionálnej výživy a často ani 

náš zdravotný stav, ale materiálne možnosti našej rodiny.  

  

 Druhá úloha:  

Po získaní týchto informácií žiaci začínajú s projektom. Vyhľadali sme si na internete 

obrázky a profily potravín, ktoré symbolizujú luxus. Išlo o vyložene drahé potraviny. 

Jedlo chudobných sme nevyhľadávali na internete. Úlohou bolo zistiť o ňom informácie 

z terénu.  

 

 

Tretia úloha: 

Práca v teréne, rozhovory s informátormi a fotografovanie. 

 

 

Štvrtá úloha: 

Príprava a dokončenie prezentácie veľkosti približne polovice steny. 

 

Piata  úloha 

Výuka hodiny dejepisu s použitím pripravenej prezentácie a plagátu. Žiaci si všímajú 

cenu luxusných potravín. Necháme ich, nech si vyjadria svoj názor a postoj k týmto 



potravinám. Uvedomia si, že často cena jednej takej potraviny presahuje ročný príjem 

bežných rodín. 

Necháme žiakov vyjadriť aj názory, ktoré pauperizovaných ľudí odsudzujú, napr. môžu 

si zato sami, nemajú piť, kupujú si cigarety a pod.  

Dôležité je nechať deti tieto názory vyjadriť a nijako ich za ne neostrakizovať. 

Diskusiu potom vedieme smerom k návrhom na riešenie.   

 

 

6. Zhrnutie 

Akokoľvek môže byť nadšenie učiteľov pre túto tému veľké, pokiaľ nechcete vkĺznuť 

do klišé o potrebe deliť sa s núdznymi a o tom, ako cítite s hladnými, musíte si 

uvedomiť potrebu dôkladnej teoretickej prípravy. 

Dejiny chudoby žiakov predsa len niečím oslovia.  Dejiny totiž chápu ako dejepis. Totiž 

dátum a udalosť. Králi a panovníci. Vojny a mory. Existuje niečo také ako dejiny 

chudobných?  Vývoj pauperizácie?  Evolúcia difamizovaných skupín? 

Toto poznanie je snáď najdôležitejším. Iné dejiny, iná história. 

Základným poznatkom z tohto projektu je, že je náročnejší na prípravu učiteľov než 

žiakov, kým si učiteľ kulturologické poňatie chudoby neosvojí, nemal by sa do nej 

vôbec púšťať. 

 

Prínosom tohto projektu bolo sprostredkovanie úplne novej skúsenosti kontaktu 

s difamizovanými skupinami. Skúsenosť s vedeným riadeného rozhovoru 

a fotografovaním v teréne. 

Viac ako o získanie faktografických údajov išlo o sprostredkovanie emotívneho zážitku, 

čo sa ukázalo až po skončení projektu.   

 


