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ABSTRAKT 
Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, spolu s konzorciom pre Napa vypracovala 
súbor vzdelávacích nástrojov pre učiteľov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ktoré sú zamerané 
na predstavenie tém týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia deťom v základných školách vzdelávacím, ale 
zároveň zábavným a nápaditým spôsobom s použitím klipov o Napovi. Pomocou výchovno-vzdelávacích aktivít, 
sme overovali funkčnosť medzinárodných materiálov, ktoré sú zamerané na výučbu v oblasti BOZP.  
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ABSTRACT 
European Agency for Safety and Health at Work, together with the Consortium for Napa has developed a set of 
educational tools for teachers on health and safety at work, which are focused on performance issues relating to 
the safety and health of children in primary school education, but a fun and imaginative way using clips of 
Napo. Through educational activities, we verify functionality international materials aimed at teaching OSH. 
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Úvod 
 
 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Pojem, ktorý nás navádza spájať si túto problematiku s určitým 
pracoviskom, strojným zariadením alebo zamestnancami. Len zriedka niekomu napadne, že sa daná 
problematika bezprostredne dotýka detí už v nízkom veku. Vytvorenie bezpečných pracovných podmienok pre 
deti je nesmierne dôležité v každom výchovno-vzdelávacom zariadení. Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia 
v školských zariadeniach zabezpečujúce predovšetkým bezpečnosť žiakov, sú implementované mnohými 
cestami. Sú to zásady, ktorými sa riadi škola (vedenie a zamestnanci školy), v snahe vytvoriť čo najbezpečnejšie 
prostredie a podmienky pre žiaka. Okrem týchto zásad implementáciu dopĺňajú rovnako dôležité pravidlá pre 
bezpečné správanie žiakov, ktoré však majú väčší rozsah. Všetky zásady BOZP majú preventívny charakter [1, 
2].  
 

S použitím obľúbenej postavičky NAPA, EU-OSHA, Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, spolu s konzorciom pre NAPA vypracovala súbor vzdelávacích nástrojov pre učiteľov v 
oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci (BOZP), ktoré sú zamerané na predstavenie tém týkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia deťom v základných školách vzdelávacím, ale zároveň zábavným a nápaditým 
spôsobom s použitím klipov o Napovi a kreatívnych činností. Je potrebné aplikovať tieto výučbové materiály do 
vyučovacieho procesu a otestovať ich funkčnosť. Povedomie o týchto výučbových materiáloch je medzi 
pedagógmi veľmi nízke. Z toho dôvodu by sme chceli, aby sa vyučovacie materiály s touto problematikou 
aplikovali do vyučovacieho procesu základných škôl [3]. 
 

1. NAPO film pre učiteľov 
 

Každý študijný balík obsahuje kľúčové informácie a ciele vzdelávania, poskytuje učiteľom kompletné 
informácie o navrhovaných činností a o potrebných zdrojoch spolu s programom vzorovej lekcie, ktorá môže 
byť priamo začlenená do bežnej 40-minútovej hodiny. Zdrojové balíky poskytujú programy navrhovaných lekcií 
s cieľom vzdelávať deti vo veku od sedem do jedenásť rokov o význame ochrany zdravia a bezpečnosti. 
Informačné vzdelávacie súbory nástrojov obsahujú úplné pokyny, navrhované činnosti a súvisiace zdroje, ktoré 
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sa dajú prevziať, aby poskytli učiteľom a pedagógom podporu a usmernenia v začleňovaní informácií o BOZP 
do existujúceho učebného plánu.  

Flexibilné lekcie sú navrhnuté tak, aby sa hodili do predmetov existujúceho učebného plánu na 
posilnenie a podporu ich vyučovania. Zahŕňajú: 
 osobnú zdravotnú a sociálnu výchovu, 
 vedu, 
 bezpečnosť cestnej premávky, 
 jazykovú výučbu, 
 humanitné vedy [3]. 

 
2. Ako vznikol NAPO 
 

Napo je originálna myšlienka, ktorá vznikla ako reakcia na požiadavku kvalitných informačných 
produktov prekonávajúcich hranice medzi národmi, a zameriava sa na rôzne kultúry, jazyky a praktické potreby 
ľudí v práci. Filmy neslúžia na to, aby úplne pokryli tému, ani ich nie je potrebné vnímať ako vzdelávacie alebo 
náučné filmy. Poslaním Napa a jeho priateľov je upútať pozornosť na problematiku BOZP prostredníctvom 
svojej zaangažovanosti, zábavných príbehov a humorného a bezstarostného prístupu. „Bezpečnosť s úsmevom“ 
– je Napov prínos k bezpečnejšiemu, zdravšiemu a lepšiemu pracovisku. Každý film bol vyrobený v koprodukcii 
s viacerými európskymi inštitúciami [4]. 
 
2.1 Filmy o Napovi 
 

Seriál filmov o Napovi sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného 
prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom. Hlavná postava Napo a jeho partneri používajú jazyk bez 
slov. Ich príbehy sú poučné. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri 
práci. Niekedy poskytujú praktické riešenia alebo k nim vedú. Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru 
zasadená do kresleného štýlu, je to, čo seriálu o Napovi dáva identitu. Napo je sympatická, avšak bezstarostná 
postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku Napa sú filmy vhodné pre každého. Každá scéna je nezávislá od 
ostatných a možno ju použiť ako jeden film, alebo sa dá použiť samostatne. Keďže Napo je postavička z 
kresleného filmu, dokáže skúmať oblasti, ktoré by nebolo možné v prípade dramatických diel alebo 
dokumentárnych filmov. Je nezničiteľný a večný, nie je ako pracovníci, ktorých sa snažíme chrániť [5].  

 
 

Obr. 1 Animovaná postava NAPO [6]. 
 
 

3. Implementácia existujúcich výučbových materiálov BOZP do školského   
    zariadenia 
 

Praktická časť bola realizovaná prostredníctvom materiálov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, 
ktoré sú dostupné verejnosti v našej krajine, ale aj iným krajinám Európskej únie. Tieto materiály majú teda 
medzinárodný charakter. Pre naše potreby sme použili študijné zdroje, ktoré boli vyvinuté pre potreby výučby na 
základných školách.   
 
3.1 Zavedenie výučbového materiálu do vyučovacieho procesu 
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Napo filmy boli premietané žiakom 3. ročníka Základnej školy, Komenského 959, Senica na hodinách 
anglického jazyka. Ročník sme určili na základe dvoch vekových skupín, pre ktoré sú klipy vytvorené. 
Vyučovaciu hodinu sme vybrali na základe skutočnosti, že v klipoch sú používané jednoduché anglické výrazy, 
ktoré sú náročnosťou prispôsobené znalostiam detí daného veku. Cieľovú skupinu tvorili deti vo veku 7 – 9 
rokov, ktoré začínajú myslieť abstraktne, rozvíjajú si zručnosti odôvodňovania a okrem učenia sa pozorovaním  
posúvajú k učeniu pomocou jazyka a logiky. Predstavenie bezpečnosti a ochrany zdravia v tomto veku je 
kľúčové pre vytvorenie základov bezpečných a zdravých návykov [6]. 

Na základe 4 filmov o Napovi, ktoré sú určené pre žiakov v tomto veku sme vypracovali kvíz, ktorého 
úlohou bolo preveriť znalosti žiakov z preberanej problematiky. Cieľom bolo vyhodnotiť a posúdiť, či žiaci 
klipom rozumejú, či je náročnosť preberanej problematiky primeraná ich veku. Aktivity sme pre ich zdĺhavosť 
rozdelili do dvoch vyučovacích hodín. 

 
Vyučovacia hodina bola zameraná na problematiku ochrany pokožky a chrbtice. Bol im pustený jeden 

NAPO film so zameraním na pokožku a jeden so zameraním na chrbát.  (Obr. 2). Po odprezentovaní výučbových 
materiálov im bol zadaný príslušný kvíz (Obr. 3). Úlohou žiakov bolo samostatne odpovedať na otázky a vyplniť 
zadané úlohy. Kvíz vypĺňalo 19 detí, z toho 13 chlapcov a 6 dievčat. Úspešnosť jednotlivých otázok je 
vyhodnotená v tabuľke 1 [7]. 

 

 
Obr. 2 Premietanie výučbového materiálu 

 

 
Obr. 3 Vypracovávanie kvízu žiakmi 

  
Vyhodnotenie úspešnosti žiakov v kvíze zameranom na problematiku ochrany pokožky a chrbtice. 
 

Tab. 1 Vyhodnotenie správnosti odpovedí 
Správna odpoveď 

Otázky z kvízu 
Chlapci Dievčatá Celkom  

Úspešnosť 
% 

Napíšte 3 činnosti, pri ktorých by ste mali mať ochranné 
rukavice. 

10 6 16 84,21 

Čo je nebezpečné pre pokožku? 13 6 19 100 
Aké ochranné pomôcky použil NAPO pri čstení toalety? 13 6 19 100 
Zakrúžkujte prosriedok, ktorý vám môže poškodiť pokožku. 13 6 19 100 
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Vyberte správnu možnosť. 13 6 19 100 
Čo môžete urobiť ked dlho sedíte a bolí vás chrbát? 13 6 19 100 
Akú stoličku použijete, keď sedíte za pracovným stolom? 13 6 19 100 
 

3. Zhodnotenie výsledkov kvízu o bezpečnostných značkách a značeniach  
 

Na základe dosiahnutých výsledkov žiakov v tomto kvíze, môžeme povedať, že žiaci preberanú problematiku 
pochopili. Výsledky tohto kvízu dopadli nadmieru uspokojivo, nakoľko celková úspešnosť daného kvízu bola 
97,74 % (Graf 1). Žiaci preberanú problematiku plne pochopili. Koniec hodiny prebehol v charaktere voľnej 
debaty, kedy žiaci uvádzali nebezpečné situácie zo svojho vlastného života.  

 

 
 

Graf 1 Celková úspešnosť žiakov vo vykonanej aktivite, zameranej na riziká pre pokožku a chrbát 
 
 
Záver 
 

S nahliadnutím do histórie môžeme sledovať, že v súčasnosti sa problematika bezpečnosti a ochrany 
zdravia žiakov základných škôl uberá iným smerom. V minulosti sa nežiaduce udalosti často riešili až po ich 
vzniknutí. V dnešnej dobe je bezpečnostný systém postavený na preventívnych opatreniach, ktoré majú 
nežiaducim udalostiam zabrániť alebo ich aspoň minimalizovať.  

Zamerali sme sa na implementáciu verejne dostupných vzdelávacích materiálov pre žiakov 3 ročníka 
základnej školy. Náš zámer bol na jednej strane vzdelávací a výchovný, zo smerovaním na žiakov. Z druhej 
strany smerom k pedagógom bol informačný, pretože pedagógovia nevedeli o existencii týchto lekcií. 
Výskumom sme zistili, že na dané materiáli žiaci reagovali pozitívne a majú veľké opodstatnenie v oblasti 
výučby BOZP na školách. Na základe spokojnosti pripravených materiálov sa pedagogický zbor rozhodol 
aplikovať lekcie i do ostatných tried, čo pokladáme za významný prínos tejto práce.  
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