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2   PREPOJENIE 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH 
CIEĽOV S AKTIVITAMI

Zastávame názor, že len dobre pripravené a premyslené aktivity môžu naplniť 
ciele, ktoré si dávame. Samozrejme, čím sme skromnejší na ciele, tým máme men-
ší problém s aktivitami. Riadime sa však jednoduchou matematikou. Ak totiž zís-
kame počas školského roka osem, desať, či dvanásť hodín času venovať sa žiakovi 
zážitkovo, bola by veľká škoda, keby sme tento čas premrhali aktivitami, ktoré 
budú príliš nudné, príliš stresujúce, alebo málo podnecujúce. Vzniká tu potreba 
premyslenej rovnováhy aktivít, ktoré žiaka motivujú, stimulujú, poučia, ale záro-
veň ho udržia v nálade, takých aktivít, kedy žiak prijíma podnety otvorene a rád.

2.1  Výchovno-vzdelávacie ciele
Predstavme si, že máme záujem súkromne spoznať Viedeň. Keď si konečne 

vezmeme dovolenku, dopravíme sa do Viedne a celý deň strávime v zoologickej 
záhrade, budeme síce môcť povedať, že sme boli vo Viedni, ale asi ju nespoznáme. 
Svoj cieľ splníme len veľmi oklieštene.

Obrázok 5: Rovnováha aktivít, zdroj: archív autora

Ak chceme ísť za zvieratkami, poďme do zoologickej záhrady. Ak chceme spo-
znať Viedeň, poďme do centra a prevezme sa okolo najzaujímavejších pamiatok. 
Určime si cieľ a sledujme ho.
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Výchovno-vzdelávacie ciele pobytu mimo školy by mali byť:

Dosiahnuteľnosťou sa v  tomto prípade myslí schopnosť naplniť cieľ zvole-
nými aktivitami za vymedzený čas a s konkrétnymi žiakmi. Veľa učiteľov si dáva 
nesplniteľné ciele, napr. učiteľ ide so žiakmi tretieho ročníka do planetária a za 
štyridsať minút chce spoznať celú slnečnú sústavu ešte aj s  jednotlivými súhvez-
diami. Učitelia si často dávajú nereálne ciele kvôli tomu, aby odôvodnili potrebu 
exkurzie, či výletu pred vedením školy, alebo len bez hlbšieho zamyslenia uve-
dú asociáciu, ktorá ich prvá napadne pri predstave návštevy planetária. Cieľom 
môže byť špecializované ozrejmenie jedenej témy alebo určitá motivácia, ktorá 
má žiakov neskôr pripraviť k  hlbšiemu poznávaniu. Dobre dosiahnuteľné cie-
le začínajú slovesami „motivovať“, „ozrejmiť“, „dať možnosť zažiť“, „ukázať“, 
„priblížiť“ a pod.

Pri konkrétnych témach môže byť napríklad cieľom:
 � priblížiť žiakom životný cyklus žaby,
 � motivovať žiakov k využívaniu fyzikálnych princípov,
 � dať možnosť žiakom vyskúšať trenažéry dopravných prostriedkov,
 � spoznať so žiakmi súvislosti vzniku fosílií,
 � ozrejmiť deťom priebeh Slovenského národného povstania.

Pri stanovení cieľov by sme nemali zabúdať, okrem vzdelávacích cieľov, aj na 
výchovné ciele, napr. posilnenie vzťahov, zlepšenie tímového rozmýšľania v skupine, 
vnímanie spolužitia rôznych etník, národov v jednom priestore, atď.

Potrebnosť je ďalšou vlastnosťou cieľov, ktorú by sme nemali opomenúť. Nie je 
nič horšie, ako keď pri výlete alebo exkurzii nerozmýšľame nad tým, či to, čo chce-
me so žiakmi zažiť, skutočne potrebujeme. Mnohí prevádzkovatelia atrakcií často 
hovoria o nevhodnosti zvoleného programu pre konkrétnu vekovú skupinu.

  PRÍKLAD:        

Prevádzkovateľ technického centra žiadal o uvedenie, že atrakcia nie je vhod-
ná pre deti z prvého stupňa základnej školy, pretože nemajú ozrejmené zák-
ladné vedomosti z oblasti fyziky a chémie. Napriek tomu sú ich pravidelnými 
návštevníkmi školské skupiny žiakov z prvého stupňa. Pani učiteľky sa snažia 
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vytvoriť „wau“ efekt, ktorý síce deti prvé minúty pociťujú, ale keďže nevedia, 
čo lektor hovorí a čo exponát predstavuje, zakrátko vyrušujú, používajú inte-
raktívne exponáty nevhodne, prípadne ich aj pokazia.

Potrebnosť možno chápať aj v zmysle efektivity, kedy sa stane hlavným cieľom 
výletu, exkurzie príliš okrajová téma.

  PRÍKLAD:

Deti z Nitry sa išli pozrieť na maľované domčeky do Čičmian, kde vystúpili 
z autobusu, prešli sa po dedine, kúpili si suveníry a išli naspäť. Videli síce 
niečo netradičné, avšak ak sa hlbšie pozrieme na výchovno-vzdelávaciu hod-
notu takého výletu, je to skôr nevyužitý čas. A to napriek tomu, že sa to deťom 
páčilo. Aj preto sú takéto atrakcie vhodné skôr ako doplnkový program.

Ciele by mali byť aj progresívne. Dieťa by po výlete, či exkurzii malo prísť 
s  novými pohľadmi, s  iným chápaním niektorých vecí a  možno aj s  určitým 
„chrobákom v hlave“, a to aj pri výletoch. Progresívny v tomto zmysle neznamená 
„krikľavejší“, čo sa často môže pocitovo zameniť. Progresivita môže byť vo vzdelá-
vacej rovine, ale aj v rovine výchovnej. Vo vzdelávacej oblasti cieľa napríklad tým, 
že väčšina žiakov po exkurzii na slovenských hradoch už nebude vnímať hrad len 
ako bydlisko princeznej a rytierov, ale pochopí aj jeho strážne, či ochranné funk-
cie, resp. dôvod, prečo bol postavený práve na tom ktorom konkrétnom mieste. 
Žiak by mal tiež na základe informácií dokázať predvídať, kde a za akých pod-
mienok vznikali hrady na našom území a kde ich môže intuitívne očakávať. Vo 
výchovnej oblasti cieľa môže byť progresivita v nadobudnutej schopnosti lepšie 
tímovo pracovať, vyjadriť v reálnych podmienkach svoje požiadavky v cudzom 
jazyku, v schopnosti vnímať medziregionálne a medzinárodné rozdiely ako bežnú 
súčasť života a nie ako prekážku. Práve progresivita cieľov je jedna z najdôleži-
tejších vlastností dobrého cieľa výletu, či exkurzie, pretože je akousi pridanou 
hodnotou, ktorú si žiak odnáša spolu so zážitkami domov.

Motivačný prvok v cieli je, samozrejme, tiež dôležitý. Je hnacím motorom zá-
ujmu žiaka, mal by ho udržiavať v motivácii poznávať a je akýmsi palivom, ktoré 
dokáže preklenúť aj nudnejšie časti výletu, exkurzie. Motivujúce ciele sú také, kto-
ré žiakom dávajú pocit a záruku uspokojenia záujmu, nových informácií a nových 
zážitkov.

  PRÍKLAD:

Ak je cieľom „získať informácie o 2. svetovej vojne“, na niektorých žia-
kov to môže pôsobiť príliš formálne, neosobne, nezainteresovanie. Ak cieľ 
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definujeme ako „dať deťom možnosť vnímať vojnu z pohľadu vojaka, partizá-
na, či zajatca“, určite budú očakávať, aké to bude, čo budú robiť a pod.

Cieľ s dávkou autentickosti možno dať len pri návšteve miesta, ktoré také ak-
tivity ponúka. Ak vezmeme deti na teoretickú prednášku do múzea, bude to iné, 
ako keď sa deti stretnú s bývalým vojakom, obeťou vojny, či navštívia miesta, kde 
reálne dochádzalo k bojom.

Obrázok 6: Návšteva múzea, zdroj: archív autora

Ďalšou vlastnosťou je vyhodnotiteľnosť. Táto téma býva často formalizovaná 
a tak trochu aj z pohodlnosti pred ňou zatvárame oči. Nikto z nás si neželá, aby 
zistil, že exkurzia, na ktorú sme sa pripravovali, bola nudná, žiakom nič nedala, 
alebo že pre žiakov boli podstatné úplne iné veci ako tie, kvôli ktorým sme na 
výlet či exkurziu išli. Na konci každého pobytu mimo školy by sme mali vedieť 
zhodnotiť prínos, posun a  výsledok, ku ktorému sa nám podarilo dopracovať. 
Preto si musíme dať nielen dosiahnuteľný, ale aj vyhodnotiteľný cieľ. Ak bolo cie-
ľom informovať žiakov, určite je to vyhodnotiteľný cieľ, ale len do tej miery, že si 
povieme, že každý žiak nejakú informáciu dostal. Ak nás však nebude zaujímať 
miera, rozsah, či konkrétne nadobudnuté informácie, ťažko odhadneme, či si žia-
ci niečo skutočne zapamätali.

Stanovenie vyhodnotiteľného cieľa nám dáva predpoklad pre získavanie spät-
nej väzby od žiakov, ale čo je hodnotnejšie, dáva nám mandát na organizovanie 
výletov a  exkurzií od rodičov, ktorí zväčša výlet platia a  tiež od vedenia školy, 
ktorému vieme poskytnúť cennú spätnú väzbu. Vyhodnotiteľnosť cieľa je dôležitá 
aj pre nás, pretože ak nás skutočne zaujíma efekt našej práce, zlepšovať ho môže 
len sebare�exia. A tá je postavená na uvedomení si prínosov a strát, ktoré sme 
výletom, exkurziou získali, príp. stratili.
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2.2  Tvorba výchovno-vzdelávacích cieľov
V prechádzajúcej časti sme sa venovali tomu, aké by ciele mali byť. Poďme si 

teraz nejaké spoločne vytvoriť. Zamyslime sa nad tým, čo chceme s deťmi dosiah-
nuť. Pri tom nám pomôže metóda, ktorá nás dovedie na miesta aj k aktivitám, 
ktoré plánujeme zrealizovať. Porozmýšľajme spolu nad prípravou školskej exkur-
zie z fyziky.

  PRÍKLAD:        

Zamyslime sa nad tým, prečo pociťujeme potrebu, aby naši žiaci išli na fyzi-
kálnu exkurziu. Môžeme vnímať potrebu motivácie žiakov k tomuto predmetu, 
pretože v školských podmienkach je demonštrácia fyzikálnych javov dosť ná-
ročná a vyžaduje si zložitú prípravu. Takže našou potrebou je deficit motivácie 
žiakov, ťažké predstavovanie si fyzikálnych javov. Našim cieľom môže byť 
„venovať sa konkrétnemu javu špecializovane“, alebo „poňať viacero javov 
prostredníctvom exponátov“. Rozhodneme sa, že sa zameriame na fyzikálne 
javy všeobecnejšie. Náš prvý cieľ exkurzie bude „zoznámiť žiakov s fyzikálny-
mi javmi na interaktívnych exponátoch.“

Aby sme vedeli, či sme si vybrali dobrý cieľ, treba sa pýtať ďalej:
 � Možno tento cieľ dosiahnuť?
 � Existuje v primeranej dojazdovej vzdialenosti miesto/miesta, kde sa takéto ex-

ponáty nachádzajú?
 � Ak cieľ splním, ako budem so získanou hodnotou pracovať ďalej?
 � Ako umocním motiváciu detí, aby sme cieľ chceli a mohli dosiahnuť?
 � Pomôže mi splnenie tohto cieľa k lepším výsledkom, lepšiemu záujmu o pred-

met?

Ak už máme cieľ naplánovaný, poďme uvažovať ďalej. Hlavný cieľ totiž bude-
me plniť najmä počas pobytu v múzeu, či v centre vedy, avšak okrem toho nám 
zostáva ešte veľa nevyužitého času. Možno teraz máme pocit, že deti nepotrebu-
jú mať zorganizovanú každú minútu výletu, či exkurzie. Našou úlohou však ani 
nie je priamo deťom organizovať každú minútu ich času, ale tvoriť podmienky na 
príjemne strávený čas. Ak utvoríme vhodné podmienky, ciele možno dosahovať 
každú minútu pobytu mimo školy bez toho, aby sme žiakov do niečoho nútili. 
Poďme si teda rozdeliť čas exkurzie, aby sme vedeli, koľko z neho nám zostáva na 
iné aktivity. Náš cieľ môžeme splniť napríklad v STEEL PARKU v Košiciach, kam 
budeme cestovať vlakom.
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ci niečo skutočne zapamätali.
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nej väzby od žiakov, ale čo je hodnotnejšie, dáva nám mandát na organizovanie 
výletov a  exkurzií od rodičov, ktorí zväčša výlet platia a  tiež od vedenia školy, 
ktorému vieme poskytnúť cennú spätnú väzbu. Vyhodnotiteľnosť cieľa je dôležitá 
aj pre nás, pretože ak nás skutočne zaujíma efekt našej práce, zlepšovať ho môže 
len sebare�exia. A tá je postavená na uvedomení si prínosov a strát, ktoré sme 
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2.2  Tvorba výchovno-vzdelávacích cieľov
V prechádzajúcej časti sme sa venovali tomu, aké by ciele mali byť. Poďme si 

teraz nejaké spoločne vytvoriť. Zamyslime sa nad tým, čo chceme s deťmi dosiah-
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ktoré plánujeme zrealizovať. Porozmýšľajme spolu nad prípravou školskej exkur-
zie z fyziky.

  PRÍKLAD:        
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„venovať sa konkrétnemu javu špecializovane“, alebo „poňať viacero javov 
prostredníctvom exponátov“. Rozhodneme sa, že sa zameriame na fyzikálne 
javy všeobecnejšie. Náš prvý cieľ exkurzie bude „zoznámiť žiakov s fyzikálny-
mi javmi na interaktívnych exponátoch.“

Aby sme vedeli, či sme si vybrali dobrý cieľ, treba sa pýtať ďalej:
 � Možno tento cieľ dosiahnuť?
 � Existuje v primeranej dojazdovej vzdialenosti miesto/miesta, kde sa takéto ex-

ponáty nachádzajú?
 � Ak cieľ splním, ako budem so získanou hodnotou pracovať ďalej?
 � Ako umocním motiváciu detí, aby sme cieľ chceli a mohli dosiahnuť?
 � Pomôže mi splnenie tohto cieľa k lepším výsledkom, lepšiemu záujmu o pred-

met?

Ak už máme cieľ naplánovaný, poďme uvažovať ďalej. Hlavný cieľ totiž bude-
me plniť najmä počas pobytu v múzeu, či v centre vedy, avšak okrem toho nám 
zostáva ešte veľa nevyužitého času. Možno teraz máme pocit, že deti nepotrebu-
jú mať zorganizovanú každú minútu výletu, či exkurzie. Našou úlohou však ani 
nie je priamo deťom organizovať každú minútu ich času, ale tvoriť podmienky na 
príjemne strávený čas. Ak utvoríme vhodné podmienky, ciele možno dosahovať 
každú minútu pobytu mimo školy bez toho, aby sme žiakov do niečoho nútili. 
Poďme si teda rozdeliť čas exkurzie, aby sme vedeli, koľko z neho nám zostáva na 
iné aktivity. Náš cieľ môžeme splniť napríklad v STEEL PARKU v Košiciach, kam 
budeme cestovať vlakom.
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Obrázok 7: Časová os výletu −Návšteva Steel Parku v Košiciach

Ak si takto rozdelíme čas, zistíme, že máme minimálne desať časových úsekov, 
ktorým môžeme dať pridanú hodnotu.

Ciele zrazu
Cieľom jednotlivých úsekov nemusí byť nič výnimočné, veľké a zložité, možno 

nejaký výchovný cieľ alebo ďalší program, ktorým znásobíme vnímanie témy. Na-
príklad cieľom spoločného stretnutia na stanici môže byť, okrem spočítania detí, 
ich privítanie, priblíženie si priebehu dňa a aktivít, ktoré na deti čakajú, poskyt-
nutie dôležitých informácií o ceste a pod. Ak si myslíme, že príhovor na začiatok 
cesty nie je potrebný, môžeme sa mýliť. Často môže byť kľúčom k začiatku pekné-
ho dňa, ktorý budú deti vnímať ako náš spoločný.

  PRÍKLAD:

Ozrejmiť deťom program. Nadchnúť ich pre spoločné aktivity. Dať deťom in-
štrukcie k ceste počas dopravy.

Ciele cesty
Čas cesty je tiež veľmi hodnotným úsekom nášho záujmu. Čím dlhšia je cesta, 

tým väčší je predpoklad, že časom budú deti hlučné, a že budú rušiť spolucestu-
júcich. Aj preto im môžeme vytvoriť podmienky na to, aby mali spoločné témy, 
aby pracovali v skupine a cesta im ubehla krajšie. Vždy, keď ideme s deťmi niekde 
do vzdialenejších oblastí, pripravme do vlaku jednoduché, vtipné a hlavne skupi-
nové úlohy. Niekedy len tak, niekedy môžeme pripraviť malú odmenu v podobe 
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čokoládky pre celú štvoricu žiakov v  skupine či v kupé. Do pripravených úloh 
môžeme totiž schovať medzi zábavné témy aj prvok poznávania, ktorý deti bez 
problémov absorbujú.

Ak ideme na fyzikálnu exkurziu, možno im dať napríklad odmerať priemernú 
rýchlosť medzi dvomi stanicami, dať hľadať z  okna v  prechádzanom prostredí 
symboly regiónu alebo stroje využívajúce fyzikálne zákony, alebo im možno pri-
praviť malý kvíz. Tým, že žiaci pracujú v skupinkách, rozdeľujú si prácu, či vyme-
dzujú svoje pozície, otvárajú nové témy a prirodzene medzi sebou diskutujú. Na 
otázky, na ktoré odpoveď nepoznajú, sa často pýtajú spolucestujúcich, prípadne 
používajú internet a snažia sa získať cenné body.

Cieľom cesty teda môže byť:
 � navodenie atmosféry kolektívneho vnímania,
 � pripomenutie terminológie, s ktorou sa bude počas dňa pracovať,
 � hľadanie učiva v reálnom živote okolo seba.

  PRÍKLAD:

Motivovať deti k vnímaniu prechádzaného územia. Nabádať ich k pozorova-
niu situácií vonku. Podporovať deti v skupinovej práci. Nabádať deti úlohami 
k vzájomnému spoznávaniu.

Ciele presunov
Ďalším vhodným časom na výchovné pôsobenie na deti sú presuny z miesta 

na miesto. Vždy sa nájde skupina detí, ktoré chcú ísť s pedagógom vpredu, ktoré 
chcú všetko vidieť a počuť ako prvé. Je to skvelá možnosť porozprávať sa o rodine, 
vzťahoch, názoroch, ale aj o situáciách, ktoré prináša ulica. Ak máme zakríknuté 
deti, alebo žiakov, ktorých potrebujeme individuálne povzbudiť, pešie presuny sú 
skvelou príležitosťou, ako sa k nim dostať.

  PRÍKLAD:

Zoznámiť deti so zásadami pri presune skupiny. Priblížiť deťom zásady skupi-
nového cestovania verejnou dopravou. Nabádať deti k vnímaniu rôznorodosti 
ľudí, kultúr, módy a pod.

Ak sa v časovom rozvrhu dostaneme do bodu hlavného programu, pozor-
nosť možno presunúť na vzdelávacie ciele, ktoré sme si stanovili ako tému dňa. 
Cieľ tohto bodu máme odkomunikovaný, možno sa teda sústrediť na ďalšie časti 
dňa.
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Ciele rozchodu skupiny
Obľúbenou časťou, najmä pre deti, je rozchod, voľno, teda čas strávený bez 

učiteľa. Pre mnohé deti je práve táto časť dôvodom, prečo sa rozhodli ísť na ex-
kurziu. Skúsme sa na rozchod pozrieť ako na príležitosť vytvorenia podmienok 
na výchovné ciele. Máme možnosť dať deťom voľno s naplánovaním času stretnu-
tia na vopred určenom mieste, alebo im tento čas môžeme obohatiť aktivitou. 
Mali by sme vycítiť, kedy je to vhodné a kedy nie. Ak bola predošlá aktivita príliš 
náročná, je dobré ponechať aj čas na relax. Ak však ostáva dostatok priestoru 
a energie, dajme žiakom zistiť nejakú regionálnu informáciu, alebo im pripravme 
jednoduchú úlohu, ktorú splnia počas rozchodu.

Upozornenie: Deti láka dvojhodinový rozchod v obchodnom centre, avšak mno-
hé z nich sa už po prvej polhodine len potulujú a čakajú na ďalší program. Ak majú 
žiaci naplánovanú aktivitu počas rozchodu, tie z nich, ktoré by sa nudili, budú mať 
čo robiť, a tie, ktoré si vedia vyplniť čas aj bez zásahu učiteľa, túto ponuku nevyužijú.

  PRÍKLAD:

Nabádať deti k slušnej komunikácii s cudzími ľuďmi. Podporovať schopnosť 
vyjadriť požiadavku v cudzom jazyku. Motivovať deti k sledovaniu skladby/
pôvodu sortimentu.

Doplnkový program
Ak sme sa pri prvotnom nápade rozhodli, že zorganizujeme výlet alebo exkur-

ziu, vždy je dobré, okrem hlavného programu, urobiť počas cesty ešte doplnkový 
program. Ten má viacero funkcií. Dáva alternatívu pre zážitok tým, ktorí sa v hlavnej 
téme nenašli, rozširuje exkurziu o efektívne využitý ďalší čas, dáva možnosť žiakom 
ďalšieho druhu spolupráce, či spoločného zážitku. Cieľom doplnkového programu 
môže byť posilnenie toho, čo bolo témou hlavného bodu programu, alebo sa ho 
vôbec nemusí týkať a môže byť alternatívou. Napríklad v Košiciach môžeme nad-
staviť expozíciu v STEEL PARKU aj ďalším fyzikálnym programom v Technickom 
múzeu, prípadne môžeme priamo v STEEL PARKU absolvovať ešte špecializova-
ný program v laboratóriu na optiku, šírenie zvuku alebo na inú tému. Ak chceme 
program alternovať inou oblasťou, tak možno navštíviť Botanickú záhradu, galériu, 
kde nám pripravia tvorivé dielne, prípadne sa ísť pozrieť na Košický zlatý poklad.

  PRÍKLAD:

Posilniť vnímanie témy dňa. Alternovať program aktivitami z inej oblasti. Efektívne 
vyplniť čas čakania na vlak. Nabádať deti úlohami k vzájomnému spoznávaniu.
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Po absolvovaní doplnkového programu alebo programov sa môžeme plní zá-
žitkov vydať na cestu domov. Je dobré nechať deťom možnosť odniesť si z mesta 
spomienkový predmet, suveníry, prípadne si spraviť pár spoločných fotogra�í, 
z ktorých môžu deti pripraviť spomienkovú koláž na výlet, či exkurziu. Cieľom 
cesty domov, teda okrem toho, že sa v zdraví vrátime, môže byť napríklad indi-
viduálne alebo skupinové vyhodnotenie, spätná väzba, či iné formy zistenia bez-
prostredných pocitov z dňa. Každé dieťa má úplne iné postrehy, radosť z  iných 
vecí. Odpovede detí nás môžu motivovať pripraviť sa lepšie na ďalšie aktivity.

Často sa ukazuje, že ak majú deti rozdielne druhy zážitkov, ak je na výlete, 
na exkurzii viacero podnetov, deti medzi sebou o  tom oveľa viac komunikujú, 
ako keď všetko prebiehalo rovnako pred očami všetkých. Tento okamih nás pri-
vádza aj k názoru, že netreba trvať na tom, aby každé dieťa absolvovalo všetko 
rovnako ako jeho spolužiaci. Delenie žiakov v rámci záujmu do viacerých paralel-
ných programov môže priniesť vyššie skupinové poznanie ako len jeden statický 
program.

  PRÍKLAD:

Zhodnotiť aktivity. Zistiť postrehy detí, najzaujímavejšie momenty. Získať spät-
nú väzbu o programe.

2.3  Podporné aktivity počas výletu a exkurzie
Časť z nich sme načrtli v prechádzajúcej časti, tu sa im môžeme venovať pod-

robnejšie a viac prakticky. 

Význam podporných aktivít je nasledovný:
 � motivujú,
 � udržiavajú náladu,
 � násobia zážitky,
 � pridávajú skúsenosť,
 � alternujú záujem.

Podporným aktivitám môžeme dať, samozrejme, ešte oveľa viac významov, ale tie-
to považujeme za základné. Predstavme si niekoľko podporných aktivít konkrétnejšie.

List pre žiakov do dopravného prostriedku
Niekedy sa stane, že tesne pred cestou nemáme čas žiakov privítať, slovne im 

priblížiť program, preto môžeme použiť výletný „cestovný lístok“. Ten dostane 
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ďalšieho druhu spolupráce, či spoločného zážitku. Cieľom doplnkového programu 
môže byť posilnenie toho, čo bolo témou hlavného bodu programu, alebo sa ho 
vôbec nemusí týkať a môže byť alternatívou. Napríklad v Košiciach môžeme nad-
staviť expozíciu v STEEL PARKU aj ďalším fyzikálnym programom v Technickom 
múzeu, prípadne môžeme priamo v STEEL PARKU absolvovať ešte špecializova-
ný program v laboratóriu na optiku, šírenie zvuku alebo na inú tému. Ak chceme 
program alternovať inou oblasťou, tak možno navštíviť Botanickú záhradu, galériu, 
kde nám pripravia tvorivé dielne, prípadne sa ísť pozrieť na Košický zlatý poklad.

  PRÍKLAD:

Posilniť vnímanie témy dňa. Alternovať program aktivitami z inej oblasti. Efektívne 
vyplniť čas čakania na vlak. Nabádať deti úlohami k vzájomnému spoznávaniu.
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2  PREPOJENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH CIEĽOV S AKTIVITAMI 

Po absolvovaní doplnkového programu alebo programov sa môžeme plní zá-
žitkov vydať na cestu domov. Je dobré nechať deťom možnosť odniesť si z mesta 
spomienkový predmet, suveníry, prípadne si spraviť pár spoločných fotogra�í, 
z ktorých môžu deti pripraviť spomienkovú koláž na výlet, či exkurziu. Cieľom 
cesty domov, teda okrem toho, že sa v zdraví vrátime, môže byť napríklad indi-
viduálne alebo skupinové vyhodnotenie, spätná väzba, či iné formy zistenia bez-
prostredných pocitov z dňa. Každé dieťa má úplne iné postrehy, radosť z  iných 
vecí. Odpovede detí nás môžu motivovať pripraviť sa lepšie na ďalšie aktivity.

Často sa ukazuje, že ak majú deti rozdielne druhy zážitkov, ak je na výlete, 
na exkurzii viacero podnetov, deti medzi sebou o  tom oveľa viac komunikujú, 
ako keď všetko prebiehalo rovnako pred očami všetkých. Tento okamih nás pri-
vádza aj k názoru, že netreba trvať na tom, aby každé dieťa absolvovalo všetko 
rovnako ako jeho spolužiaci. Delenie žiakov v rámci záujmu do viacerých paralel-
ných programov môže priniesť vyššie skupinové poznanie ako len jeden statický 
program.

  PRÍKLAD:

Zhodnotiť aktivity. Zistiť postrehy detí, najzaujímavejšie momenty. Získať spät-
nú väzbu o programe.

2.3  Podporné aktivity počas výletu a exkurzie
Časť z nich sme načrtli v prechádzajúcej časti, tu sa im môžeme venovať pod-

robnejšie a viac prakticky. 

Význam podporných aktivít je nasledovný:
 � motivujú,
 � udržiavajú náladu,
 � násobia zážitky,
 � pridávajú skúsenosť,
 � alternujú záujem.

Podporným aktivitám môžeme dať, samozrejme, ešte oveľa viac významov, ale tie-
to považujeme za základné. Predstavme si niekoľko podporných aktivít konkrétnejšie.

List pre žiakov do dopravného prostriedku
Niekedy sa stane, že tesne pred cestou nemáme čas žiakov privítať, slovne im 

priblížiť program, preto môžeme použiť výletný „cestovný lístok“. Ten dostane 
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každý žiak a môže byť na ňom privítanie, základný časový rozvrh exkurzie, resp. 
výletu, alebo nejaká zaujímavosť, ktorá stojí za zmienku.

Obrázok 8: Výletný lístok, zdroj: archív autora
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