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koncept globálneho
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Publikácia „Koncept globálneho vzdelávania” bola vytvorená v rámci projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Je to referenčný dokument pre ostatné príručky, materiály a prácu so
žiakmi i učiteľmi, ktoré v OZ Človek v ohrození realizujeme.
Infografika, ktorú nájdete i v záložke obálky tejto publikácie, obsahuje základné informácie týkajúce
sa globálneho vzdelávania: vedomosti, hodnoty, postoje, kompetencie, ktoré chceme u mladých
ľudí rozvíjať a odkazy, ako pracovať na globálnej zmene.
V publikácii nájdete aj ukážky, ako uskutočňovať globálne vzdelávanie v konkrétnych predmetoch.
Publikácia je dostupná aj online na adrese: www.globalnevzdelavanie.sk
Čo je to globálne vzdelávanie?
Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta
a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých.
Globálne vzdelávanie sa v pedagogickom zmysle snaží reagovať na výzvy globalizácie a vzrastajúcu
komplexnosť dnešného sveta.
Globálne vzdelanie:
ȫȫumožňuje, aby ľudia pochopili väzby medzi vlastnými životmi a životmi ľudí v iných častiach
sveta;
ȫȫzvyšuje pochopenie ekonomických, kultúrnych, politických a environmentálnych vplyvov, ktoré
ovplyvňujú naše životy;
ȫȫrozvíja zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať na zmene a prevziať
kontrolu nad vlastným životom;
ȫȫvedie k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného sveta, v ktorom sú moc a zdroje rovnomernejšie rozdelené.

kvalita v globálnom
vzdelávaní
Globálne vzdelávanie je viac, než len vedomosti o svete. V nasledujúcich zásadách nájdete
odporúčania, akým spôsobom možno v globálnom vzdelávaní efektívne pracovať so žiakmi.
Globálne vzdelávanie:

1.

Kladie dôraz na vzájomnú previazanosť a závislosť medzi globálnym Severom a globálnym
Juhom, neobmedzuje sa len na predstavovanie globálnych problémov.

2.

Predstavuje globálne procesy v lokálnom priestore, prezentuje ich dôsledky pre obyčajných
ľudí a nesnaží sa zbytočne zjednodušovať.

3.
4.
5.

Používa aktuálny a objektívny popis ľudí a udalostí, neposilňuje existujúce stereotypy.

6.

Rešpektuje dôstojnosť ľudí, neprezentuje necitlivé obrazové materiály, ale hľadá rovnováhu v zobrazení reality, ktorú popisuje.

7.

Podporuje kritické myslenie a vytváranie si vlastného názoru na globálne témy, nepodporuje
názory len jednej ideológie a neposkytuje rýchle a hotové odpovede.

Poukazuje na príčiny a dôsledky globálnych javov, neobmedzuje sa na faktografiu a štatistiku.
Zdôrazňuje potrebu zodpovedného a dlhodobého angažovania sa v riešení globálnych
výziev. Angažovanie nespočíva v získavaní finančných prostriedkov na dobročinné účely.

8. Podporuje porozumenie, solidaritu a empatiu, nezameriava sa len na súcit.
9. Dáva hlas ľuďom, o ktorých hovorí, neprezentuje domnienky a neoverené teórie.
10. Používa participatívne a interaktívne metódy, nie je limitované na pasívne, frontálne učenie (sa).
11. Globálne vzdelávanie sa zameriava na budovanie vedomostí, rozvíjanie zručností a zmenu
postojov, neobmedzuje sa na transfer poznatkov.

12. Poukazuje na význam vlastného zapojenie sa žiakov do reakcií na globálne výzvy, neprezentuje
pocit bezmocnosti a beznádeje.

1. Ak

hovoríte o globálnych výzvach, pred ktorými stojí dnešný
svet – napr. o nerovnom prístupe k zdrojom či klimatických
zmenách, poukazujte na to,
akým spôsobom na ne vplýva
vzájomná, globálna prepojenosť
medzi krajinami sveta – politická, spoločenská a ekonomická
– rovnako ako aj naše každodenné rozhodnutia.

2. Keď budete žiakom hovoriť o glo-

balizácii a globálnych javoch, ilustrujte ich príkladmi zo života
ich rovesníkov – poukazujte na
analogické procesy v krajinách
globálneho Juhu a Severu. Používajte metódy, ktoré im pomôžu
lepšie pochopiť tieto vzťahy a posilniť schopnosť kriticky myslieť.

3. Keď

hovoríte o krajinách globálneho Juhu, vždy používajte hodnoverné zdroje a citujte súčasné
a dôveryhodné dáta. Predtým,
ako použijete aktivity založené na
príbehoch, obrazoch, fotografiách
alebo videách, vždy uvažujte, či
pomôžu nabúrať stereotypy, alebo ich môžu naopak u niektorých
žiakov posilniť.

4. Priblížte

žiakom globálne témy
a ich fenomény; spoločne hľadajte možné príčiny a analyzujte dôsledky týchto javov pre
nás i ľudí, ktorí sú problémom
priamo ovplyvnení. Diskutujte
o možných riešeniach a o tom,
ako môže každý z nás byť súčasťou zmeny.

5. Povzbuďte

žiakov v aktívnom
angažovaní sa v živote lokálnej
komunity. Pomáhajte vytvárať
ich postoje – vlastnú zodpovednosť, solidaritu, empatiu
a schopnosť pochopiť súvislosti
a to, ako sme vzájomne prepojení s celým svetom – prostredníctvom toho, čo kupujeme,
koho volíme, alebo ako sa prepravujeme či komunikujeme.

6. Ak žiakom ukazujete obrazy ale-

bo fotografie ľudí, vždy uvažujte,
či by ste vy sami alebo vaši žiaci
chceli byť prezentovaní v podobnej situácii alebo podobným
spôsobom. Zoznámte sa s „Kódexom používania obrazových
materiálov a podávania správ. ”
Spoločne so žiakmi analyzujte
príklady, v ktorých rôzne typy
médií ovplyvňujú naše vnímanie reality.

7. Dajte

žiakom priestor na diskusiu, na vyjadrenie vlastného
názoru. Neutekajte od zložitých
a kontroverzných tém. Ukážte
im, ako kriticky analyzovať informácie, ktoré sa k nim dostanú
– zistiť, kto je ich autor, či nebol
predpojatý, alebo za akých okolností a s akým cieľom vznikli.

8. Povzbudzujte mladých ľudí, aby

sa pýtali otázky a vyjadrovali
svoje pocity a emócie. Veďte
ich k tomu, aby sa vžili do pozície iných a snažili sa pochopiť ich pocity a emócie – či už
spolužiakov v triede alebo ľudí
vo vzdialených miestach sveta.
Používajte metódy, ktoré rozvíjajú empatiu – rovnako ako svaly,
aj schopnosť empatie sa cvikom
posilňuje.

9. Hľadajte

príbehy ľudí z prvej
ruky – priamo od hrdinov alebo
svedkov udalostí. Osobné príbehy pomáhajú najlepšie popísať
príbeh a vysvetliť jeho okolnosti.
Žiaci si ich takto lepšie zapamätajú a pochopia.

10. Interaktívne techniky pomáhajú
všetkým žiakom aktívne sa zapojiť a rozvíjajú ich kritické myslenie; to je zásadné pre rozvoj
analytického myslenia. Najlepšie si zapamätáme to, čo sami
hovoríme a robíme.

11. Podporujte

komplexný a holistický rozvoj žiakov. V globálnom
vzdelávaní je, hoci len malá
a ťažko merateľná, zmena postojov a hodnôt dôležitejšia ako
nadobudnutie vedomostí.

12. Stimulujte

žiakov k aktívnemu
zapojeniu sa tým, že im priblížite pozitívne kampane a aktivity.
Ukážte im možnosti, ako aj oni
môžu byť súčasťou zmeny. Buďte
im sami príkladom.

globálne vzdelávanie
v predmete dejepis

vzdelávacie materiály
pre učiteľky a učiteľov
stredných škôl
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prečo a ako
príručka vznikla?

Milé učiteľky, milí učitelia, pozývame vás k čítaniu tejto príručky,
ktorá obsahuje vzdelávacie materiály k predmetu dejepis pre
stredné školy.
Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu Worldclass Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské pomery
preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. Jeho
cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdelávanie
do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i dejepis na
stredných školách. Okrem toho vznikli i príručky k predmetom umenie a kultúra, občianska náuka, geografia
a anglický jazyk.

Aktivitami sú učebné scenáre pripravené E-U-R metodikou
(evokácia-uvedomenie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý
obsah i formu, mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné
na vyučovacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko
modifikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú
len na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjaní zručností,
zmenu postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy
a participatívne formy učenia. Sú pripravené tak, aby sa dali
stihnúť za jednu vyučovaciu hodinu.

V minulosti sme, v OZ Človek v ohrození, často od učiteliek
a učiteľov počuli, že im síce ponúkame zaujímavý a potrebný obsah, ale v praxi nie je vždy jednoduché nájsť priestor
na jeho použitie v škole. Aj preto, a po skúsenostiach s projektom Globálne vzdelávanie na ZŠ, sme si boli vedomí
toho, že školám chceme ponúknuť atraktívny obsah, avšak
tak, aby sa dal jednoducho použiť na hodinách a zároveň
bol plne v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.

Okrem obsahu predmetu sa vo väčšej alebo menšej miere aktivity zameriavajú na to, ako sme vo svete vzájomne
globálne prepojení a venujú sa aktuálnym výzvam, ktorými
sme konfrontovaní my, v ekonomicky vyspelých krajinách
globálneho Severu (tzv. rozvinuté krajiny), ale i ľudia žijúci
v krajinách globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny).
Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže
byť začlenené do vyučovania predmetu, a to v súlade so
Štátnym vzdelávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétny tematický celok, obsahový a výkonový štandard Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá.

Výsledkom je séria 14 aktivít, ktoré tvoria túto príručku.
Časť textov pripravovali autorky, ktoré učia na stredných
školách, časť tvorili naši externí autori a časť textov je preložených z poľských materiálov, modifikovaných a adaptovaných na slovenské kurikulum.

Procesom tvorby autorov sprevádzal, aktivity dopĺňal, modifikoval a časť z nich i vytváral Andrej Návojský, päť aktivít
vytváral alebo spoluvytváral Martin Kríž. Texty, na ktorých
sa autorsky nepodieľali, na záver editovali.

Dve aktivity boli už v minulosti publikované v iných
príručkách vydaných OZ Človek v ohrození (Afrika bez
mýtov a Globálne vzdelávanie ZŠ: Biológia, Dejepis). Tie
sme upravili tak, aby boli lepšie pripravené na použitie na
hodinách dejepisu na stredných školách.

Lukáš Zajac,
OZ Človek v ohrození,
koordinátor projektu na Slovensku
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ako rozdeliť žiakov
do skupín?

Názorová škála

V aktivitách tejto príručky sú často používané metódy, ktoré
predpokladajú, že žiaci budú pracovať v malých skupinách.
Ak budete chcieť rozdeliť žiakov zaujímavejším spôsobom,
ako len jednoduchým rozpočítaním, ponúkame vám niekoľko tipov. Je na vás, či použijete niektoré z nich, upravíte si
ich podľa vlastných predstáv, siahnete po vami osvedčenej
metóde, prípadne si vymyslíte svoju vlastnú.

Pripravte si dva papiere s nápismi „áno“ a „nie“ a každý
z nich prilepte na opačný koniec miestnosti. Vyzvite žiakov,
aby sa postavili na pomyselnej čiare medzi „áno“ a „nie“ na
také miesto, ktoré najlepšie vyjadruje ich postoj k položenej,
ideálne kontroverznej, otázke. Podľa potreby zostavte skupiny buď názorovo rovnaké (susediace žiačky a žiaci) alebo názorovo pomiešané (priraďte im postupne čísla 1, 2,
3, 4... a nechajte ich vytvoriť skupinu 1, skupinu 2 atď.).

Vytvorte rad
Úlohou žiakov je postaviť sa do radu podľa zadaného kritéria. Napríklad podľa toho, kedy boli narodení, alebo podľa
toho, ako v abecede za sebou nasledujú ich mená – ale
bez toho, aby sa medzi sebou rozprávali alebo čokoľvek
napísali. Následne výsledok vyhodnoťte a žiakov rozpočítajte do skupín.

Molekuly
Časovo náročnejšia technika vhodná pre fyzické stimulovanie žiakov pred aktivitami, kde sa vyžaduje mentálne
sústredenie.

Karty

Žiakov vyzvite, aby sa rozmiestnili vo voľnom priestore
(v triede alebo na chodbe), kde majú možnosť pobehovať
bez rizika zranenia. Vysvetlite im, že si vyskúšate simuláciu
Brownovho pohybu, pri ktorom sa atómy v priestore pohybujú chaoticky a rýchlosťou závisiacou od teploty prostredia.
Keď žiaci počas pohybu začujú jednociferné číslo, ich úlohou je rýchlo sa zhromaždiť do skupín v ohlásenom počte
a vytvoriť tak molekulu. Opakujte tento proces 3 – 4 razy za
sebou, až kým neohlásite taký počet atómov v molekulách,
ktorý vyhovuje želanej veľkosti skupiny.

Budete potrebovať hracie karty – žolíkové alebo sedmové.
Môžete využiť obrovský počet možností – napríklad si každý
žiak môže karty losovať a skupinu vytvoria tí, ktorí si vyberú
kráľov, esá a pod.
Puzzle
Prineste rozstrihané obrázky (plagáty, komiksové kresby...)
alebo kúsky skutočných puzzle – toľko, koľko skupín chcete
vytvoriť. Každý si vyberie jeden kus a ich úlohou je v priestore triedy vytvoriť skupiny podľa toho, ktoré kúsky do seba
zapadajú alebo vytvárajú jeden obrázok.

Rockeri
Vhodná technika pre tiché, dynamické a zábavné rozdelenie
žiakov. Pripravte si papieriky s heslami, ktoré charakterizujú
funkcie členiek a členov rockovej skupiny (alebo iného zoskupenia), ako napríklad: bicie, gitara, basová gitara, klávesy,
spev. Každá rocková skupina musí mať obsadené všetky
hudobné pozície, a preto si pripravte počet kartičiek s jednotlivými heslami podľa toho, koľko skupín potrebujete (ak
napríklad 5, z každého druhu si pripravte 5 kópií). Rozdajte
papieriky a inštruujte žiačky a žiakov, nech sa po prečítaní
svojho lístočka odmlčia a predstavujú svoju funkciu v rámci
hudobnej skupiny už len pantomimicky. Ich úlohou bude
čo najrýchlejšie sformovať úplné rockové skupiny.

Dátum narodenia
Žiakov rozdelíte do štyroch alebo šiestich skupín podľa toho,
v ktorom mesiaci boli narodení – napríklad skupiny jar, leto,
jeseň, zima, prípadne január – február, marec – apríl a pod.
Ak nebudú skupiny rovnako veľké, nemal by byť problém
urobiť zmeny – napríklad do skupiny január – február sa
presunie ten/tá zo skupiny marec – apríl, ktorý/á sa v nej
narodil/a najskôr.
Vyžrebovanie farebného papierika
Do nádoby dáte farebné papieriky. Pripravíte si ich na základe plánovaného počtu skupín a počtu žiakov. Žiaci sa zaradia
do „farebných“ skupín podľa toho, aký papierik si vyžrebujú.
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e-u-r metóda

Pri tvorbe textov do tejto príručky vychádzali autori z tzv. metódy E-U-R.
E-U-R je jednou z metód plánovania výučby, niekedy nazývaný aj trojfázový model učenia. Skladá sa z evokácie,
uvedomenia (si významu informácii) a reflexie. V každej
z týchto fáz dochádza k inej forme učenia sa.

Väčšina modelov vedenia reflexie sleduje rovnaký postup
kladenia otázok žiakom:
ȫȫReakcia: Získajte reakcie žiakov na zážitok. Ako sa cítia?
Ako to na nich celé pôsobilo? Čo si všimli, zažili, počuli,
videli?

Evokácia

Tieto otázky ich majú primäť k tomu, aby sa opätovne zamysleli nad zážitkom a pripravili na ďalší krok.
Cieľom je získať opisné odpovede o zažitých pocitoch
a faktoch, ktoré sa udiali.

V prvej časti aktivity si žiaci samostatne vybavujú, čo už
o téme vedia, jej cieľom je žiakov motivovať a zaktivizovať.
Vybavujú si vlastné vedomosti, známe informácie, čo si
myslia, že vedia a aké otázky a myšlienky im k nim napadajú. Žiaci tak neskôr môžu spojiť nové so známym a tým
lepšie porozumejú novým informáciám.

ȫȫVysvetlenie: Prečo sa aktivita odohrala tak, ako sa
odohrala? Prečo žiaci reagovali tak, ako reagovali? Aké
boli dôvody?

Uvedomenie

Tieto otázky by mali slúžiť na postupné odvodenie
zmyslu zdieľanej skúsenosti. Sústreďujú sa na interpretáciu zážitkov skupiny, na vysvetľovanie a odvodzovanie. Cieľom je vyvolať zamyslenie a dedukciu, hlbšie
premýšľanie o zážitku, pocitoch a faktoch.

V druhej fáze aktivity žiaci získavajú a spracovávajú nové
informácie. Tie si následne zaraďujú do vlastného systému poznania (čiže medzi pôvodné informácie, ktoré si
vybavili a utriedili v priebehu evokácie).
Reflexia

ȫȫZasadenie do kontextu: Ako možno tieto naše poznatky z konkrétnej aktivity zaradiť do širšieho kontextu,
do témy, o ktorej sa rozprávame? Ako to, čo som sa
naučil, prispieva k tomu, čo som už vedel predtým?

Je záverečná, ale najdôležitejšia časť aktivity a procesu
učenia sa. Paradoxne, predovšetkým z dôvodu nedostatku času na konci vyučovacej hodiny, je aj najčastejšie vynechávaná. Bez samotnej reflexie sa však žiaci nemusia
počas hodiny nič naučiť, hoci by aj bola aktivita zaujimavá
alebo zábavná.

Toto je priestor na otázky, ktoré aktivitu a jej význam
vsadia do širšieho kontextu témy/tém, kvôli ktorým
sme aktivitu použili. Cieľom je vyvolať u skupiny syntetické a kritické myslenie, ktoré im pomôže vnímať
súvislosti a zaujať k nim postoj.

V reflexii si žiaci uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú,
systematizujú a upevňujú nové vedomosti. Cieľom je reflektovať nadobudnuté informácie, skúsenosti a proces,
ktorým sa k zážitkom a poznaniu počas aktivity dopracovali a zužitkovať ich skúsenosti v procese učenia sa
v budúcnosti.

ȫȫAplikácia: A čo teraz? Ako môžeme využiť to, čo sme
sa naučili? Aké zmeny môžeme iniciovať?
Toto je priestor na zdôraznenie relevantnosti témy
a vytvorenie záväzku/akčného plánu. Cieľom je primäť
skupinu k domýšľaniu dôsledkov a dať jej možnosť
prejsť od uvedomenia k praktickému uplatneniu svojich
nadobudnutých vedomostí a zručností.

Reflektovať je teda možné rovnako obsah (čo už žiaci
o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spresnili, na
aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli
o téme vedieť a pod.), ale tiež procesy (ako k týmto znalostiam dospeli, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca
darila a vďaka čomu...).

Edukačný proces však nie je možné vždy striktne rozčleniť
do troch fáz. Jednotlivé fázy procesu sa môžu vzájomne
prelínať a dopĺňať.

Proces reflexie uskutočňujú žiaci spoločne s učiteľom –
prebieha interaktívne a spoločne. Nie je to teda hodnotenie práce žiakov učiteľom z pozície „autority“.

6

úvod
editorov

Pri editovaní aktivít som si uvedomil, že globálne vzdelávanie a dejepis sú prirodzení „spojenci“. Hodnoty a postoje
ako empatia, spravodlivosť či oceňovanie rozmanitosti sú
neodmysliteľnou súčasťou oboch. Ako sa lepšie orientovať
v súčasných výzvach ako sú migrácia, globalizácia, nerovnosti vo svete, ak nie v poctivom hľadaní historických súvislostí týchto javov?

dôsledkov. Učiteľ, ktorý sa rozhodne využívať túto príručku, môže zodpovedne vyhlásiť, že vychováva absolventa
gymnázia, v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu:

Pri čítaní aktivít, ktoré žiakov prevedú minulými storočiami,
som mal veľmi intenzívny pocit, že témy v nich obsiahnuté sú nadčasové. Poznanie dejín ponúka možnosť lepšej
orientácie v dnešnom globalizovanom svete. Zároveň sú
tieto „výlety“ do minulosti dôležitým mementom toho,
aby sme dokázali lepšie reagovať na vznikajúce krízy a neznášanlivosť.

• akceptuje a uplatňuje ľudské práva vo vzťahu k sebe
a iným, rešpektuje inakosť v spoločnosti;

• vie vyhodnotiť a zaujať kritický postoj k informáciám, vrátane masmediálnych informácií;

• je si vedomý svojich občianskych práv a povinností, uvedomuje si význam a potrebu občianskej angažovanosti
v národnom a globálnom kontexte;
• uznáva a je pripravený v praxi aplikovať demokratické princípy spoločnosti;

Globálne vzdelávanie nie je novou témou, je len optikou,
ktorou nazeráme na tradičné predmety ako dejepis. Ponúka prirodzené spojenie lekcií minulosti s výzvami súčasnosti. Ich ciele sú rovnaké – vytvárať priestor na kritickú
reflexiu súčasných i minulých javov.

• zaujíma sa o svet a ľudí okolo seba, je pripravený aktívne
chrániť ľudské a kultúrne hodnoty a životné prostredie na
Zemi.
Martin Kríž a Andrej Návojský,
editori

Pripravené scenáre vyučovacích hodín, ktoré tvoria obsah
tejto publikácie, si nekladú za cieľ sprostredkovať žiakom
vhodne vybrané informácie alebo oznámiť im definitívne
pravdy o tom, ako je svet prepojený a ako sa majú žiaci
k tomuto prepojeniu postaviť. Zvolená metóda kultivuje
schopnosť diskutovať, kriticky myslieť, domýšľať veci do
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1. civilizácie
veľkých riek
Anotácia:
Vyučovacia hodina vám
pomôže porozumieť významu
vody pre rozvoj civilizácií
v dejinách ľudstva i v súčasnosti. Žiaci sa dozvedia
o najstarších civilizáciách
veľkých riek a ich dedičstve.
Zdokonalia sa v schopnosti
pracovať v skupine a pri práci
s mapou. Oboznámia sa tiež
s pre nich novou terminológiou
(napr. s rozlišovaním pojmov:
globálny Sever a globálny Juh).

Výkonový štandard:

• z dôvodniť vznik najstarších
mestských štátov v údoliach
veľkých riečnych tokov;
• r ozlíšiť hospodárske
a sociálne vzťahy
v spoločnosti najstarších
východných štátov
na jednom príklade.

Obsahový štandard:
Mestá, mestské štáty,
teritoriálny štát.

Pomôcky:
Odporúčaný ročník:
1. ročník SŠ.

Tematický celok:
Z údolí veľkých riek.

Prílohy: príloha č. 1 – pre učiteľa;
kópie príloh č. 2-5 do každej
skupiny, príloha č. 3 nastrihaná
(v každej skupine bude 4 – 5
žiakov), v prípade, že zvolíte
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alternatívu č. 1, tak pre každú
skupinu aj príloha č. 6.

Ciele:

•u
 kázať a vedieť zdôvodniť,
že voda bola faktorom,
ktorý determinoval rozvoj
starodávnych štátov;
•u
 kázať na mape najstaršie
civilizácie a krajiny globálneho
Juhu a globálneho Severu
(tzv. rozvojové a rozvinuté
krajiny);
•d
 efinovať termíny: civilizácia,
globálny Sever, globálny Juh.

Čas:
45 minút.

Postup:
8 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Prečítajte tlačovú správu v prílohe č. 1.
Vyzvite žiakov, aby povedali, čím ich správa zaujala. Potom doplňte vlastné pozorovania.
Odporúčame, aby v diskusii zaznelo:

a) Zamyslenie nad tým, že Kalifornia je jedným z najbohatších štátov jednej z najbohatších krajín sveta – teda nedostatok vody nie je len problém chudobných krajín.

b) Čo všetko môže byť považované za nedostatok vody – teda nielen stav, keď majú
ľudia nedostatok vody na pitie, hygienu alebo na poľnohospodársku produkciu, ale
aj regulácia zavlažovania verejnej zelene.

c) Klimatické zmeny – opakujúce sa extrémne suchá v ostatných desaťročiach.

2. Spýtajte sa žiakov, či niekedy zažili obmedzenia týkajúce sa používania vody. Čím to
bolo spôsobené? (Predpokladáme, že niektorí spomenú pitie iba balenej vody v niektorých dovolenkových destináciách; niektorí možno spomenú zákaz zavlažovania počas leta v niektorých regiónoch Slovenska počas horúcich liet ostatných rokov...)

Tento bod je možné vynechať, ale ak si žiaci spoja nedostatok vody so svojou osobnou
skúsenosťou, evokácia bude účinnejšia.

3. Diskutujte o zdrojoch vody, ktorú používame. Na čo používame spodnú, povrchovú
a zrážkovú vodu?

25 MIN.
3

UVEDOMENIE:

4. Zapíšte na tabuľu kľúčovú otázku: „Má voda vplyv na históriu?”
Vyzvite žiakov, aby vymenovali najstaršie civilizácie.

5. Bola pre tieto civilizácie dôležitá voda? Na čo ju využívali? Čo bolo zdrojom vody?
14

6. Rozdeľte triedu na 4- až 5-členné skupinky. Žiakom rozdajte pokyny k hre „Kritériový

poker“ (príloha č. 2), nastrihané hracie kartičky (príloha č. 3) a hrací plán (príloha č. 4).
Spoločne si prečítajte pokyny a uistite sa, že im žiaci porozumeli. Potom ich nechajte
hrať 5 minút.

7.
8

Po uplynutí času žiaci prezentujú svoje riešenia. Osobitne si všímajte, kde sa na hracom
poli objavila kartička „prístup k vode“. Na základe toho sa pokúste zovšeobecniť odpoveď na otázku „Má voda vplyv na históriu?“

8. Rozdajte žiakom mapu sveta, na ktorej sú vyznačené rieky Níl, Eufrat, Tigris, Jang-c’-ťiang,
Chuang che (Žltá rieka), Indus a Ganga (príloha č. 5).

Vyzvite žiakov, aby na mape našli najstaršie civilizácie, o ktorých ste hovorili počas hodiny.
Vyzvite ich tiež, aby svet jednou čiarou rozdelili, podľa dnešných kritérií, na krajiny globálneho Severu a Juhu (ekonomicky rozvinuté a rozvojové krajiny). Definície nájdete
v slovníku pojmov na str. 94).
Spýtajte sa ich, prečo najstaršie civilizácie nevznikli v Severnej Amerike, v Európe
a iných oblastiach globálneho Severu?

9. Diskutujte so žiakmi pomocou otázok:
ȫȫ

Je pre prosperitu krajiny v súčasnosti voda menej dôležitá?

ȫȫ

Mala by na hracom poli Kritériového pokru dnes iné miesto?

ȫȫ

Aké faktory vplývajú v dnešnej dobe na to, aby krajina ekonomicky prosperovala?

9

Alternatíva:
(môžete ju využiť so žiakmi, ktorí ovládajú anglický jazyk):
Vyzvite žiakov, aby premýšľali o význame vody, o pojme civilizácia a o odlišnostiach globálneho Severu a Juhu pri sledovaní tohto videa: http://bit.ly/TED-voda
.
12 MIN.

REFLEXIA:

10. Na úvod reflexie sa žiakov opýtajte, čo bolo pre nich v aktivite zaujímavé či prekvapujúce.
Diskutujte o tom, či má voda vplyv na dejiny:

a) Mala vplyv na vznik najstarších štátov?
b) Bola dôležitá pre vzostup bohatstva krajín dnešného globálneho Severu?
c) Je dôležitá pre život ľudí dnes? (Prípad Kalifornia z evokácie.)

11. Vyzvite žiakov, aby si spomenuli na niektoré objavy a vynálezy riečnych civilizácií,
ktoré používame dodnes.

12. So žiakmi diskutujte o nasledujúcich otázkach:
ȫȫ Čo znamená slovo „civilizácia“ a aké rôzne významy môže mať?
ȫȫ Prečo a ako sa v priebehu dejín posúvala ekonomická prosperita do iných oblastí?
ȫȫ Ako to môže byť v budúcnosti – kde by mohli byť centrá prosperity v budúcnosti
a prečo?
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PRÍLOHA Č. 1

novinový článok

Kalifornia pre sucho
po prvýkrát obmedzila
spotrebu vody.
pre znialifornský guvernér Jerry Brown
edu načujúce niekoľkoročné sucho v str
aby obmedziriadil obyvateľom a podnikom,
li spotrebu vody o 25 percent.
oštátnu
Ide o prvú takúto povinnú cel
ii. Výnimkou
reguláciu v kalifornskej histór
jú pre zavlabudú len farmári, ktorí ju potrebu
nahradí úpražovanie. Štátne trávniky navyše
jú zakázané
va odolná voči suchu, mestá ma
sa odráža aj
polievať ozdobné výsadby. Sucho
najmenej od
na nedostatku snehu, ktorého je
ušenej tráve
začiatku meraní. „Stojíme na vys
hu,“ povedal
a mali by sme stáť na 1,5 metri sne
Brown v pohorí Sierra Nevada.
li uvedoĽudia by si preto podľa neho ma
nka „každomiť, že „prišla nová éra“ a myšlie
eného trávnidenne výdatne zavlaženého zel
zabezpečoval
ka je minulosťou“. Sneh pritom
Predchádzazvyčajne až tretinu vody štátu.
rnii v roku
júce extrémne suchá viedli v Kalifo
.
2003 a 2007 k ničivým požiarom

K

SITA | 02. 04. 2015 09:41
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PRÍLOHA Č. 2 – POMOCNÝ MATERIÁL

kritériový poker
inštrukcie

–

te
V priebehu 10 minút má
mohol
vytvoriť vlastný štát. Aby
kartami
vzniknúť, musíte vyplniť
te to podľa
celú podložku hry. Urob
í:
kci
tru
nižšie uvedených inš

k si rozdajte všetky

ičie
1. Podľa smeru hodinových ruč
aké
kritériá, čiže podmienky,

ú
karty – karty reprezentuj
úť štát.
podľa vás mohol vznikn
musia byť splnené, aby
sia byť nevyhnutne
2. Zamyslite sa, ktoré kritériá mu
nší význam.
splnené a ktoré majú me
la poslednú kartu.
3. Začínajte od osoby, ktorá doe sta
,
pn na poliach podložky
Karty umiestňujte postu
dujúce zásady:
dodržujte pri tom nasle
faktor,
nachádza najdôležitejší
a) V úplnom strede sa
ikol štát.
nevyhnutný na to, aby vzn
podložky, tým sa faktory
b) Čím ďalej od stredu
stávajú menej dôležité.
že nachádzať len jedna
c) Na každom poli sa mô
karta.
kartu na pole, ktoré je už
d) Ak chce hráč položiť
i argumentmi presvedčiť
obsadené, musí svojim
ili.
ostatných, aby ju odstrán
poľa sa vracia hráčovi,
e) Odstránená karta z
ktorý ju tam umiestnil.
všetkých
, kým sa hráči nezbavia
ntu
me
mo
do
á
trv
a
Hr
4.
kariet.
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PRÍLOHA Č. 3 – POMOCNÝ MATERIÁL

kritériový poker –
kartičky na nastrihanie

POUŽÍVANIE
PÍSMA

STAVBA
SÝPOK

VYNÁJDENIE
KOLESA

ZORGANIZOVANIE
VOJSKA

ROZVOJ
PLAVBY

PRÍSTUP
K VODE

SPÍSANIE ZÁKONOV
(ZÁKONNÍK)

VZRAST VÝZNAMU
NÁBOŽENSTVA

VÄČŠIE MNOŽSTVO
POTRAVY

VZRAST POČTU
OBYVATEĽOV

ZAKLADANIE OSÁD
(NESKÔR DEDÍN
A MIEST)

ROZVOJ ROĽNÍCTVA
A CHOV ZVIERAT
(NESKÔR ROZVOJ
REMESLA A OBCHODU)

VYTVORENIE SYSTÉMU
SPRÁVY
(PANOVNÍK, ÚRADNÍCI…)
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PRÍLOHA Č. 4 – POMOCNÝ MATERIÁL

kritériový poker
hracia doska

NAJDÔLEŽITEJŠÍ
FAKTOR,
NEVYHNUTNÝ
NA TO, ABY
VZNIKOL
ŠTÁT

14

–

PRÍLOHA Č. 5 – POMOCNÝ MATERIÁL

mapa globálny sever,
globálny juh

15

2. zámorské
objavy
Anotácia:
Čo priniesli zámorské objavy
a „objavenie“ Nového sveta
nám v Európe, to väčšina
žiakov vie alebo aspoň tuší.
Aktivita im pomôže nielen
prehĺbiť vedomosti o tejto téme,
ale i pochopiť a diskutovať
o tom, aké dopady mali
zámorské objavy na pôvodné
obyvateľstvo v Amerike. Počas
vyučovacej hodiny budú mať
žiaci možnosť pozrieť sa na
túto dejinnú udalosť z iných
perspektív, nielen tej, ktorá je
väčšinou prezentovaná v našich
učebniciach a médiách. To
im pomôže vytvoriť si o nej
pravdivejší a komplexnejší obraz.

Odporúčaný ročník:
1. ročník SŠ.

Tematický celok:
Európska expanzia 1492 – 1914.

Výkonový štandard:

•O
 bjavitelia, dobyvatelia.
•K
 olónie, kolonizátor, impérium.
•S
 vetový obchod.

pomaranč...), počítač
s pripojením na internet
a reproduktory (môžete použiť
aj smartfón alebo tablet
s nastavením maximálnej
hlasitosti), učebnica dejepisu
pre 2. ročník (Kamenický M.
a kol., Slovenské pedagogické
nakladateľstvo – Mladé letá,
2007, str. 20 – 21) a text
z prílohy (počet kópií podľa
počtu vytvorených skupín
v aktivite).

Pomôcky:

Ciele:

•U
 rčiť predpoklady
zámorských objavov.
• Z hodnotiť hlavné dôsledky
zámorských objavov.
• Z dokumentovať pomocou
dejepisnej mapy jednotlivé
objavné plavby.

Obsahový štandard:

nakreslená obrysová mapa
sveta (slepá mapa) na veľkom
kuse papiera (pozri postup na
str. 65), dve fixky, veľké kusy
papiera na reťazec dôsledkov,
popoľnohospodárske
produkty – podľa vašich
možností (banán, paradajka,
paprika, kakao, čaj, jablko,
fazuľa, zemiak, káva, škorica,
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•p
 racovať s mapou, analyzovať
dôsledky zámorských objavov;
•p
 ochopiť globálne prepojenie
cez potraviny a produkty
dennej spotreby;
•d
 iskutovať o rôznych interpretáciách dejinných udalostí.

Čas:
45 minút.

Postup:
Pred hodinou upravte triedu – stoličky dajte do kruhu a uprostred kruhu postavte stôl, na
ktorom budú potraviny. Na tabuľu napíšte súčasný rok. V počítači si tiež pripravte hudobné
ukážky. Na internetovom odkaze www.youtube.com si zadajte nasledovné kľúčové slová:
Ukážka č. 1: „industrial noise“ (industriálny zvuk) – vyberte najvhodnejšiu ukážku alebo
http://bit.ly/industrialny (od 2:00 min.)
Ukážka č. 2: „music 15th century“ (hudba 15. storočia) – vyberte najvhodnejšiu ukážku
alebo http://bit.ly/hudba-15
Ukážka č. 3: „ocean sound“ (zvuk mora) – vyberte najvhodnejšiu ukážku alebo http://bit.ly/
zvuk-plavba

i

TIP PRE VÁS

Ideálne je tieto ukážky stiahnuť z internetu. Napr. pomocou www.clipconverter.cc

10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Žiakov usaďte na stoličky a vyzvite ich, aby pomenovali potraviny na stole. Pýtajte sa
ich, čo z toho majú radi, bez čoho by si nevedeli predstaviť bežný deň.

2. Opýtajte sa ich: „Chceli by ste niekedy cestovať v čase? Ak áno, do akej doby?“ Nechajte chvíľu žiakov diskutovať a predstavovať ich sny.

3. Povedzte žiakom, že teraz si skutočne pocestujete v čase. Vyzvite ich, aby si zatvorili oči.

Pustite im ukážku 1, zvuk stroja. Môžete tiež obchádzať žiakov v kruhu a zatriasť nimi,
aby mali väčší zážitok.

4. Po chvíli pustite ukážku č. 2. Žiaci majú stále zatvorené oči. Vyzvite ich, aby skúsili
uhádnuť, v akom storočí sa nachádzajú. Medzitým napíšte na tabuľu rok 1470. Žiaci
otvárajú oči.

25 MIN.

UVEDOMENIE:

5. Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad tým, čo na stôl patrí a čo nie. Pomáhajte im otáz-

kami: „Poznali sme v Európe všetky tieto poľnohospodárske produkty v roku 1470?
Aká významná udalosť sa odohrala onedlho na to? Ktoré z nich pochádzajú z Ameriky
a ktoré z Ázie alebo Afriky?“

6. Pripravte mapu sveta. Spolu so žiakmi umiestňujte na mapu potraviny podľa ich pô-

vodu alebo rozšírenia. Pýtajte sa tiež, ktoré potraviny sme poznali pred zámorskými
objavmi v 15. a 16. storočí, a ktoré sa dostali do Európy až po nich. Pomôcku nájdete
napr. na http://bit.ly/mapa-potravin.

i

TIP PRE VÁS:

Postup, ako si vytvoriť veľkorozmernú mapu sveta nájdete na str. 65.

7.

Po tom, ako budú na mape rozmiestnené jednotlivé produkty, môžete spolu so žiakmi
dopísať najdôležitejšie zámorské objavy farebnými fixkami na mapu. Na tabuľu napíšte
mená a roky:
Bartolomeo Diaz, Krištof Kolumbus, Vasco Da Gama, Fernao de Magalhaes (môžete
doplniť podľa potreby) a roky: 1477 – 1478, 1497 – 1499, 1492 – 1493, 1519 – 1522.
Popri tom môžete pustiť zvukovú ukážku č. 3 – zvuk vĺn a oceánu (tento bod môžete
vynechať alebo skrátiť v prípade nedostatku času).

8. Rozdeľte žiakov do skupín. V jednej skupine ich bude 4 – 5. Rozdajte do skupín
flipcharty alebo väčšie kusy papiera (napr. baliaceho). Vyzvite žiakov, aby si pripravili na
papiere reťazce dôsledkov/dopadov zámorských objavov.

Polovica skupín zaznamenáva dopady na európske krajiny. Dostanú k tomu k dispozícii
prekopírovanú kapitolu z učebnice Dejepisu1 (str. 20 – 21).
Druhá polovica sa zamýšľa nad dopadmi z perspektívy „objavených“ kolonizovaných
krajín. Dostanú text z prílohy.

17

9.

Vyzvite žiakov, že dopady môžu nájsť aj v ďalšom historickom vývoji, až po súčasnosť.
Reťazec môže mať viacero úrovní. Žiaci si zapíšu do prvého rámčeka Zámorské objavy a pýtajú sa: Aký dopad mali – aké dôsledky? Ďalej budú rozvíjať dôsledok dôsledku, čiže ak dôsledkom bolo objavenie nových surovín, pýtajú sa, aký dopad mal
tento objav neskôr (napr. podľa nižšie uvedeného vzoru).

10. Vyzvite jednotlivé skupiny, aby svoje flipcharty umiestnili na steny triedy. Umožnite
žiakom, aby si postupne prečítali práce skupín.
AKÝ DOPAD?

Príklad „dopad na Európu“:
(slúži len ako pomôcka,
nechajte žiakom voľné ruky,
usmerňujte ich len
v prípade potreby)

Zvýšenie
obchodu a zisku

AKÝ DOPAD?

AKÝ DOPAD?

Zvyšovanie sociálnych
rozdielov medzi bohatými a chudobnými

Objavenie
nových surovín

Zámorské
objavy

AKÝ DOPAD?

Príklad „dopad na kolonizované krajiny“:

Strata
nezávislosti

AKÝ DOPAD?

AKÝ DOPAD?

Ekonomická závislosť
na koloniálnych
veľmociach

Kolonializmus

Zámorské
objavy

Otroctvo

10 MIN.

REFLEXIA:
Na záver so žiakmi diskutujte s použitím otázok:
ȫȫ Čo bolo pre vás novým zistením v aktivite?
ȫȫ Ako ste doteraz vnímali zámorské objavy?
ȫȫ Podľa čoho ste sa rozhodovali v jednotlivých aktivitách?
ȫȫ Čo bolo pre vás ťažké pri vytváraní reťazcov dopadov?
ȫȫ Ako sa líšili jednotlivé reťazce? A prečo?
ȫȫ Aký pohľad na zámorské objavy je prezentovaný vo vašich učebniciach?
ȫȫ Bolo podľa vás viac negatívnych dopadov v Európe alebo v kolonizovaných krajinách?
Vysvetlite rozdiel?
ȫȫ Ktoré javy súčasnosti majú príčinu ešte v zámorských objavoch?
ȫȫ Prečo je dôležité poskytovať viac perspektív na dejinné udalosti?
Poznámka pre vás:
Pri reflexii je dôležité poukázať na rôzne perspektívy. Tie by však nemali relativizovať a viesť k spochybneniu akýchkoľvek právd. V reflexii vyzdvihnite potrebu
kritického štúdia historických prameňov, objavovanie rôznych uhlov pohľadu,
dopadov a príčin.
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PRÍLOHA

text pre druhú polovicu
skupín
Európska kolonizácia Južnej i Severnej Ameriky a Karibiku navždy zmenila život a kultúru ľudí,
ktorí obývali tento kontinent. Hoci počet pôvodných obyvateľov kontinentu pred kolonizáciou
nie je známy, vedci predpokladajú, že ich počet klesol v prvých storočiach od kontaktu
s európskou kultúrou o 90 % až 95 %). Hlavným dôvodom boli choroby, voči ktorým, na
rozdiel od Európanov, neboli pôvodní obyvatelia imúnni – chýbal im predchádzajúci kontakt.
Počet obetí bol vysoký i kvôli konfliktu medzi kolonistami a pôvodnými obyvateľmi.
Dramatický pokles obyvateľov bol na celom území Severnej i Južnej Ameriky. Napríklad
počet pôvodných obyvateľov dnešnej Brazílie klesol z „predkolumbovských“ asi 4 miliónov
na dnešných 300-tisíc. Počet pôvodných obyvateľov Kanady z asi pol milióna na 10-tisíc.
Prvou skupinou, ktorá sa stretla s Krištofom Kolombom bolo etnikum Taínov, z ostrova
Hispaniola (dnešné Haiti), ktorí boli dominantnou kultúrou súostrovia Veľkých Antíl a Bahám.
V priebehu tridsiatich rokov od Kolumbovho pristátia klesol ich počet asi o 70 %, najmä
kvôli chorobám ako osýpky a kiahne. Taíni boli okrem toho využívaní na otrocké práce, čo
viedlo k revoltám a samovražedným praktikám. U Európanov prevládal názor, že títo ľudia sú
v porovnaní s nimi menejcenní, nekultúrni a inteligenčne obmedzení. Preto s nimi zaobchádzali
ako s ľuďmi druhej kategórie a neváhali ich zotročovať. Iba malý počet Európanov to vnímal
ako správanie odporujúce základnej ľudskosti (napr. biskup z jedného regiónu dnešného
Mexika, Chiapas – Bartolomeja de las Casas).
Podobný ako osud pôvodného obyvateľstva Ameriky bol i osud miliónov otrokov z Afriky.
Tí boli do oblasti Severnej, Strednej a Južnej Ameriky privážaní a následne predaní na
otrocké práce. Slúžili väčšinou na kávových, tabakových, kakaových, cukrovo-trstinových, či
bavlníkových plantážach, v baniach na zlato alebo striebro, ryžových poliach, pri prácach na
stavbách, výrobe lodí alebo ako domáci sluhovia.
Obchod s otrokmi bol súčasťou tzv. trojuholníkového trhu. Prvou stranou trojuholníka bol
vývoz výrobkov z Európy do Afriky (zbrane, strelivo, spotrebný tovar...). Druhou stranou
bol vývoz zotročených Afričanov cez Atlantický oceán do Ameriky a Karibských ostrovov.
Poslednou, treťou časťou, bol vývoz výrobkov z Ameriky do Európy, predovšetkým tých,
ktoré boli výsledkom otrockej práce – bavlny, cukru, tabaku, rumu... Každá z týchto častí
zabezpečovala námorníkom vysoký zisk.
Z približne 12 miliónov unesených a zotročených Afričanov, ktorí smerovali cez Atlantik, asi
1,5 – 2,4 milióna cestu neprežilo. Mnohí iní zomreli krátko po pristátí, ďalší ešte predtým pri
nútených presunoch a v prístavoch v Afrike. Celkový počet obetí je neznámy, ale predpokladá
sa, že podobný, možno i vyšší počet ľudí zomrel počas a dôsledkom prepravy alebo čakania,
ako tých, ktorí boli napokon predaní na trhu s otrokmi v Amerike.
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3. ako naložiť s maymi?
Anotácia:

Odporúčaný ročník:

Aktivita vás dostane do roku
1550, do obdobia, keď
španielski „conquistadori“
dobývali a podmaňovali
si celé pôvodné kultúry
v Južnej i Severnej Amerike
a Karibiku. V tom čase prebieha
i „Valladolidská dišputa“, ktorá
mala rozhodnúť o „skutočnej
podstate Indiánov“ – sú to
ľudia ako my, alebo je našim
právom zotročiť ich? V aktivite
budú mať žiaci možnosť lepšie
pochopiť, akým spôsobom
vnímali dobyvatelia pôvodné
obyvateľstvo, zároveň sa
„entograficky“ ladeným textom
dozvedia viac o ich živote. Budú
mať možnosť vcítiť sa do roly
vtedajších odporcov i zástancov
zotročenia a argumentovať
v modelovej diskusii.

1. ročník SŠ.

Tematický celok:
Európska expanzia 1492 – 1914.

Výkonový štandard:

• Z hodnotiť hlavné dôsledky
zámorských objavov.
•A
 nalyzovať školské historické
pramene z daného obdobia.

Ciele:

•p
 omenovať problémy, ktoré
môžu nastať pri strete kultúr,
zvážiť možné riešenia a ich
dôsledky;
• v edieť hľadať argumenty na
podporu istého stanoviska;
• r ozumieť príčinám rôznosti
názorov, cieľov či hodnôt.

Čas:
45 minút.

Obsahový štandard:
Dobyvatelia, kolonizátori, stret
kultúr.

Pomôcky:
Texty v prílohe č. 1 (pre
každého žiaka, alebo iba jeden
pre učiteľa + prezentácia
s kľúčovými slovami), text
v prílohe č. 2 (jeden pre
učiteľa).
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Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Prečítajte žiakom nasledujúci text:
Karol V. usporiadal v roku 1550 tzv. Valladolidskú dišputu ktorá mala ukázať „skutočnú
podstatu Indiánov“ a preukázať španielske právo zotročiť ich. Na stranu práva Španielov
na absolútnu moc nad Indiánmi „ako otrokmi od prírody“ sa postavil Sepúlveda. Na
stranu Indiánov sa postavil čerstvo abdikovaný biskup Chiapasu (čo je región dnešného južného Mexika), Bartolomeo de las Casas. Išlo o jednu z najpozoruhodnejších
debát všetkých čias, ktorá s prestávkami trvala niekoľko mesiacov. Sepúlveda nenazýval
Indiánov ľuďmi ale slovom „hominculi“ – „človiečikovia“ (nie ľudia) prisudzujúc im
infantilnosť a intelektuálnu nedostatočnosť. Mali byť preto predurčení na ovládanie
vyspelejším národom a to v prípade kresťanskej misie podľa princípu Ecclesia Militans
– „kázanie kresťanstva aj s použitím sily“ a je to údajne v ich vlastný prospech. Las Casas obhajoval Indiánov ako plnoprávne ľudské bytosti. Za víťaza debaty sa všeobecne
považuje Las Casas, no napriek tomu tyranské správanie sa Španielov voči Indiánom
pretrvávalo ešte desaťročia.
Diskutujte so žiakmi o tom, čo sa im zdalo na tomto texte čudné. Diskusiu veďte tak,
aby medzi diskutovanými témami boli aj tieto:
ȫȫ Dehumanizácia – Indiáni boli nazývaní „hominkulovia", nie ľudia...
ȫȫ „Robiť dobre nasilu“ – t. j. je legitímne pomáhať iným tak, že mením ich kultúru?

2. Pozvite žiakov na hlbšie preskúmanie týchto tém.
25 MIN.
10

UVEDOMENIE:

3. Predstavte žiakom dielo Správa o veciach na Yucatáne. Je to správa od kňaza Diega
de Landy, ktorý tam strávil viac ako 10 rokov (okolo roku 1550) a zapísal o Indiánoch
mnohé veci a pozorovania. Celú túto hodinu budete pracovať s úryvkami z tejto knihy.

4. Rozdeľte triedu na dve polovice (môžete to urobiť tak, že triedu rozdelíte na polovicu

pomyselnou čiarou, alebo určíte rozdelenie tak, že v každej lavici bude jeden žiak patriť
ku skupine 1 a druhý k skupine 2) a obom skupinám zadajte nasledujúce úlohy:
Úloha pre skupinu 1: Ste poradcom Sepúlvedu (uistite sa, že žiaci si z evokačnej časti
pamätajú, aký názor zastával). Z prečítaných úryvkov vypíšte všetky informácie alebo
postrehy, ktoré by mohli pomôcť Sepúlvedovi v jeho argumentácii.

Úloha pre skupinu 2: Ste poradcom Las Casasa (uistite sa, že žiaci si z evokačnej časti
pamätajú, aký názor zastával). Z prečítaných úryvkov vypíšte všetky informácie alebo
postrehy, ktoré by mohli pomôcť Las Casasovi v jeho argumentácii.

5. Začnite s čítaním.
Pre zrýchlenie: čítať úryvky by ste nemali vy, ale vami poverený žiak, dobrý prednášateľ,
ktorý by mal mať možnosť sa s textom vopred dobre oboznámiť. Úryvky na čítanie
tvoria prílohu č. 1.

i

TIP PRE VÁS:

Umožnite žiakom sledovať text nielen sluchom, ale aj zrakom. Na ten účel môžete pripraviť
buď dostatočný počet kópií pre každého žiaka, alebo počítačovú prezentáciu s kľúčovými
slovami, ktorou budete dopĺňať čítaný text.

Poznámka pre vás:
Text by mal byť dočítaný najneskôr 20 minút po začiatku hodiny (10 minút po
začiatku evokačnej časti).
5

6. Vyzvite žiakov, aby prezentovali všetky argumenty, ktoré našli, a zapisujte na tabuľu

do dvoch stĺpcov (jeden pre každú skupinu). Nechajte si voľnú aspoň štvrtinu tabule.
Ak niektorý argument použili obe skupiny, krátko si objasnite, čo k tomu viedlo jednu
skupinu a čo druhú skupinu. Táto aktivita by mala trvať najviac 5 minút.
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3

7.

Napíšte na voľnú časť tabule otázky:
Mali Sepúlveda a Las Casas rovnaké alebo rozdielne ciele?
Poznámka pre vás:
Odpoveď z textu nie je celkom zrejmá, ale dá sa predpokladať, že obaja vnímali
Indiánov ako ľudí, ktorých treba „civilizovať“ – rozdiel bol možno v predstave,
čo to znamená, t. j. podriadiť si ich, alebo ich kultúrne „povzniesť“, čiže naučiť
ich európskej kultúre. Diskusia sa, samozrejme, môže vyvíjať aj inak. Neexistuje
jednoznačne správna a jednoznačne nesprávna odpoveď.
Aké prostriedky (na dosiahnutie cieľa) považoval za legitímne Sepúlveda? Čo by
pravdepodobne robil inak Las Casas?
Poznámka pre vás:
Opäť text neponúka jednoznačnú odpoveď. Dá sa však predpokladať, že rozdiel
by bol v miere násilia.

5

8.
9.

Diskutujte so žiakmi o týchto otázkach približne 3 minúty.
Položte otázku: Keby ste boli žili v roku 1550 a chceli by ste sa podieľať na „civilizovaní divých Indiánov“, ku komu by ste sa pridali – k Sepúlvedovi alebo k Las Casasovi?
Kto z nich, podľa vás, navrhoval efektívnejší postup?
Poznámka pre vás:
Ani tu nie je odpoveď jednoznačná, pretože efektivita môže znamenať u niekoho rýchlejšie dosiahnutie cieľa, u iného dosiahnutie cieľa u väčšieho počtu
ľudí, zachovanie dobrých vzťahov a podobne. Hovorte aj o týchto odlišnostiach.
Diskutujte približne 5 minút.

2

10. Na záver uvedomovacej časti hodiny prečítajte žiakom text zo „Správy o veciach
v Yucatáne“ v prílohe č. 2.

10 MIN.
5

REFLEXIA:

11. Vykreslite situáciu na Yucatáne okolo roku 1550, dochádza tam ku kontaktu civilizá-

cií: sú tu dobyvatelia, ktorí sa správajú k Indiánom násilnícky a mnísi, ktorí sa usilujú
o mierové spolužitie. Predstavte si, že v tejto situácii prichádzate na Yucatán. Indiáni
na vás reagujú podozrievavo, niekedy až nepriateľsky. Vy ste však prišli na Yucatán
pre exkluzívny tovar, ktorý chcete doviezť do Európy.
ȫȫ Ako budete postupovať?
ȫȫ S kým budete spolupracovať?
ȫȫ Ako sa budete správať k Indiánom, ako k dobyvateľom a ako k mníchom?

12. Vyzvite žiakov, aby sa na chvíľu skúsili vcítiť v danom období do rolí Indiánov. Aký
prístup by bol, podľa vás, správny?

5

13. Vyzvite žiakov, aby si premietli všetko, čo sa dozvedeli na tejto hodine (toto zdôraznite) a aby na základe toho napísali svoje vlastné odpovede na tieto otázky. Dajte
im čas 5 minút.

Počas ich práce choďte pomedzi nich a sledujte, ktorí žiaci majú najzaujímavejšie
odpovede, ktoré najlepšie reflektujú dianie na hodine.
Po uplynutí času na prácu vyzvite dvoch alebo troch žiakov s najlepšími odpoveďami,
aby ich prečítali nahlas.
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PRÍLOHA Č. 1

opis života mayov
na yucatáne
Spôsob, akým si Indiáni stavajú domy, spočíva v tom, že ich pokryjú slamou, ktorú majú veľmi dobrú a majú jej
veľa, alebo palmovým lístím, ktoré sa na to hodí. Strecha má veľmi strmý sklon, preto cez ňu do domu nenaprší.
Prostý ľud staval na svoje náklady stavby pre pánov. Pretože domy nemali dvere, nedovolené vniknutie do cudzieho
domu bolo považované za ťažký zločin. Za domom celá obec siala pre urodzených pánov, obrábala ich pôdu
a zberala z polí všetko v množstve, ktoré bolo treba pre pána a jeho domácnosť. Rovnako soľ, alebo ak získali niečo
z rybačky alebo poľovačky, zo všetkého dávali podiel pánovi – tieto veci vždy robila spolu celá komunita. Páni vládli
vo svojej obci a rozsudzovali spory, prikazovali a rozhodovali o záležitostiach, ktoré sa týkali obcí. [...]
Obživou Indiánov bolo tesárstvo a výroba keramiky, s výrobkami aj obchodovali. Drevom a hlinou sa však zaoberali
najmä kvôli výrobe svojich bôžikov, pričom dodržiavali aj pôst a rôzne pravidlá. Zamestnaním, ku ktorému najviac
inklinovali, bol obchod. Do krajiny Ulúa a Tabasca vyvážali soľ, oblečenie a otrokov, tam všetko vymieňali za kakao
a kamenné koráliky, ktoré im slúžili ako platidlo. [...]
Indiáni mali dobrý zvyk pomáhať si navzájom pri všetkých prácach. V čase sejby sa tí, čo nemali sluhov na to,
aby im pomáhali, spojili do približne dvojčlenných skupín a robili všetko spolu, podľa miery a podielu, ktorý majú
na spoločnej práci. Pôda bola ich spoločným vlastníctvom a hospodáril na nej ten, kto ju prvý obsadil. Siali na
mnohých miestach súčasne, pretože ak by na jednom úroda nevzišla, nahradila ju iná. Pôdu nekyprili, iba z nej
odstraňovali burinu a vypaľovali ju, aby mohli do nej zasiať. [...]
Mládež mala vo veľkej úcte starších ľudí a prijímala ich rady. Tí boli na svoj vek hrdí a hovorili, že toho viac videli,
preto im ostatní majú veriť. Mladí muži zvykli mať v každej obci veľký obielený a zo všetkých strán otvorený dom,
kde sa mohli vo voľnom čase stretávať. Hrali sa tam s loptou a hru s bôbmi, ktorá sa podobala na hru s kockami
a mnohé iné. Spávali tam všetci spolu, až kým sa neoženili. [...]
Hlavnou potravou bola kukurica, ktorú pripravovali na rôzne spôsoby ako jedlo, aj ako nápoj. Jeden z nich,
pozol či k’eyem Indiánky robili tak, že večer kukuricu namočili do vody s vápnom. Ráno už je mäkká a napoly
„uvarená“ a šúľok a šupky oddelené. Potom zrná zomleli na kameňoch. Pokrm uskladňovali vo veľkých bochníkoch
a fermentovaný vydržal aj pár mesiacov. Vždy si kúsok odtrhli a rozmiešali ho v nádobe, ktorou bola škrupina plodu
zo stromu luch. Dávali ho tým, čo išli pracovať, na cesty alebo na more. Ak kukuricu zomleli viac, získali z nej
mlieko, ktoré nad ohňom zhustlo na kašu, ktorú si pripravovali na raňajky a pili ju teplú. [...]
Svoje telá si tetovali, ba čo viac, čím viac ich mali potetované, tým boli považovaní za odvážnejších a statočnejších, pretože tetovanie bolo veľkým utrpením. Robili ho takto: majstri tetovania najskôr pokryli časť tela farbou, potom tam opatrne
vyrezali obrazce a týmto spôsobom, krvou a farbou, zanechali na tele značky. Robili to veľmi pomaly a spôsobovalo to
veľkú bolesť. Tí čo sa dali tetovať, potom často zostali chorí, pretože sa im rany zapálili a hnisali. Napriek tomu všetkému
sa vysmievali z tých, ktorí sa tetovať nedali. Veľmi si cenili lichôtky, ale aj vznešenosť a prirodzené schopnosti. [...]
Vedeli tiež podrobne vyrátať a vymenovať svoj rodokmeň, boli nesmierne hrdí na významných členov svojich
rodov. Svojim synom a dcéram dávali mená podľa mena otca a mena matky. Otcovo meno dostávali ako priezvisko
a matkine meno ako krstné meno. Preto Indiáni povedali o každom, kto nosil rovnaké meno, že je to ich príbuzný
a podľa toho sa k nemu i chovali. Keď napríklad niekto prišiel do neznámej časti krajiny, stačilo, ak povedal svoje
meno a ak existoval niekto s takým istým, postaral sa oňho. [...]
Zločin vraždy, aj keď bol zriedkavý, mal za následok zabitie vinníka príbuznými obete a ak nie, musel zaplatiť
odškodné. Krádež trestali tak, že ak išlo o drobnosť, trestali ju otroctvom. Preto mali tak veľa otrokov hlavne
v období hladu. [...]
Títo ľudia mali nesmierny strach zo smrti a ukazovali ho počas všetkých náboženských obradov, v ktorých žiadali
bohov o zdravie, život a obživu. Keď nadišiel čas smrti, žialili a plakali pre svojich mŕtvych. [...] Mŕtveho zahalili do
rubáša, ústa mu naplnili pokrmom pozol/k’eyem. [...]
Zdroj: Diego de Landa Calderón, Správa o veciach na Yucatáne, ktorú napísal brat Diego de Landa,
z rádu sv. Františka roku Pána 15, Slovenský archeologický a historický ištitút - SAHI, 2010. Upravené
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PRÍLOHA Č. 2

čo sa stalo na yucatáne
po príchode európanov
Indiáni ťažko znášali jarmo služieb, ktoré na nich uvalili Španieli. Našli sa aj takí, ktorí povstali, ale nasledovali tvrdé
tresty, ktoré spôsobovali znižovanie počtu obyvateľov. Niektorých popredných ľudí z provincie Cupul upálili zaživa,
iných obesili. Vzbúrencov spútali do želiez a zavreli do domu, ktorý zapálili. Aj sám som videl veľký strom na kraji
mesta, na ktorého konáre (španielsky) kapitán obesil veľa indiánskych žien a na ich nohy im obesil deti. V tom
istom meste a ešte inom, ktoré je dve míle od neho a volá sa Verei, obesili dve mladé ženy, nie však preto, že
by sa niečoho dopustili, ale iba preto, že boli príliš pekné. Španielski vojaci z tábora sa za nimi príliš obzerali, a tak
chceli dať Indiánom najavo, že sa o ich ženy nezaujímajú. Keď sa Indiáni z provincie Cochua vzbúrili, Španieli
ich „spacifikovali“ tak, že predtým najosídlenejšia a najľudnatejšia provincia sa zmenila na najúbohejšiu v celej
zemi. Páchali na Indiánoch neslýchané ukrutnosti, odsekávali im nosy, ruky, nohy a hádzali ich do hlbokých jazier
s tekvicami priviazanými k nohám. Bodali do detí len preto, lebo nestačili kráčať tak rýchlo ako ich matky. [...]
Španieli sa ospravedlňujú tým, že ich bolo príliš málo na to, aby si podriadili také množstvo ľudí a že sa to
nedalo inak, než im nahnať strach hroznými trestami. Brat Jacobo de Testera, františkán, prišiel na Yucatán a začal
s výučbou katechizmu pre deti Indiánov. Španieli však chceli mladých chlapcov využívať na služby tak často, že im
nenechávali čas na to, aby sa naučili doktríny viery. Nemali radi mníchov aj preto, že ich karhali za ich nespravodlivé
zaobchádzanie s Indiánmi. Mnísi sa začali učiť miestny jazyk, čo bolo veľmi ťažké. Napísali v ňom Indiánom základy
kresťanskej vierouky. Španieli, ktorí tu boli absolútnymi pánmi, kládli mníchom mnoho prekážok, pretože chceli,
aby sa všetko dialo len za účelom zvýšenia ich ziskov a príjmov z daní. Zo strany Indiánov tu bola zase túžba zostať
pri svojej viere a opíjaní sa. Práca mníchov bola osobitne ťažká preto, že Indiáni boli rozpŕchnutí po lesoch. Španieli
ťažko niesli, keď videli, ako mnísi postavili kláštor. Preto im odháňali deti Indiánov od učenia sa viere, dokonca
dvakrát podpálili kláštor. Napokon mnísi museli ísť žiť medzi Indiánov. Táto nenávisť Španielov spôsobila, že Indiáni
mali s mníchmi dobré vzťahy. Videli totiž, že to robia bez osobného prospechu, iba v záujme oslobodiť ich. Dospelo
to až k tak ďaleko, že Indiáni nerobili žiadnu vec bez účasti mníchov alebo bez toho, aby ich nežiadali o radu.
Španieli im závideli a tvrdili, že Indiánom pomáhajú len preto, lebo chcú vládnuť. [...]
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4. keď dvaja hovoria
o kolonializme,
nemusia hovoriť to isté
Anotácia:
Hodina umožní žiakom zoznámiť sa s témami priemyselnej
revolúcie a kolonializmu
v 19. storočí – z rôznych
perspektív a uhlov pohľadu.
Žiaci sa dozvedia, akým
spôsobom kolonializmus
predurčil osudy celých generácií z rôznych častí sveta.

Odporúčaný ročník:
1. ročník SŠ.

Tematický celok:
Európska expanzia 1492 – 1914.

Výkonový štandard:

• Z hodnotiť hlavné dôsledky
zámorských objavov.

• Z dokumentovať rozdelenie
kolónií európskymi
veľmocami v novoveku.

od počtu žiakov, ktorí vytvoria
5 skupín podľa daných krajín;
obojstranná alebo papierová
(maskovacia) lepiaca páska.

Obsahový štandard:
Kolónie, kolonizátor, impérium.
Koloniálne ríše.

Pomôcky:
Dejepisné atlasy (kapitola –
koloniálne ríše v 19. storočí),
papierové kartičky (príloha –
pre každého žiaka kópia jednej
kartičky; kartičky sa opakujú),
otázky k hre (príloha č. 2,
1 kus pre učiteľa) – možno čítať
z príručky; kartičky s názvami
krajín (Francúzsko, Portugalsko,
Holandsko, Veľká Británia,
Nemecko) – ich počet závisí
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Ciele:

•p
 oukázať na príčiny
a dôsledky kolonializmu
v 19. storočí;
• v ymenovať a lokalizovať
na mape sveta koloniálne
impériá;
•o
 boznámiť sa s vplyvom
kolonializmu na osobné
osudy kolonizátorov
a kolonizovaných.

Čas:
45 minút.

Príprava:
•P
 red začiatkom hodiny na tabuľu napíšte pojmy: industrializácia, fabrika, nové
odvetvia priemyslu, čierne uhlie, železná ruda, obchod, zisk, doprava, rozvoj, odbyt,
prírodné bohatstvá, pracovná sila.
•P
 ojmy môžete mať pripravené aj na premietnutie cez projektor alebo vytlačené na
kartičkách.
•P
 red hodinou si tiež pripravte kartičky s názvami krajín. Ak máte v triede napríklad
20 žiakov, vytvoríte päť skupín, štyrom žiakom dáte kartičku „Francúzsko“, štyrom
„Nemecko“ atď.

10 MIN.

Postup:
EVOKÁCIA:

1. Na začiatku hodiny pripevnite lepiacou páskou kartičku s názvom vybranej krajiny na
chrbty žiakov.

Úlohou žiakov bude bez slov vytvoriť skupiny.
Spôsob, akým to urobia, ponechajte na nich. Vo vytvorených skupinách budú žiaci
pracovať počas celej aktivity.
6

2. Na tabuľu napíšte kľúčové pojmy: „kolónia” a „priemyselná revolúcia”.
Vyzvite žiakov, aby vysvetlili: čo majú spoločné krajiny, podľa ktorých ste vytvorili skupiny s pojmami na tabuli, čo boli kolónie, prečo a ako došlo k ich vzniku a aké dôsledky
priniesla priemyselná revolúcia.

4

3. Vyzvite žiakov, aby si pozreli historické atlasy alebo mapy v učebniciach.
Na základe nich vytvoria na papieri (alebo v zošite) tabuľku, ktorá obsahuje názvy kolónií,
ktoré patrili v 19. storočí k daným veľmociam – aj s označením kontinentu.
Každá skupina vyhľadáva kolónie len pre veľmoc, podľa ktorej vytvorili skupiny.
Výsledky ich práce sumarizujte na tabuľu.

20 MIN.
7

UVEDOMENIE:

4. Predstavte skupinám pojmy, ktoré máte pripravené (časť Príprava).
Vyzvite žiakov, aby pomocou pojmov sformulovali v bodoch hlavné príčiny koloniálnej
expanzie v 19. storočí. Vyzvite ich, aby pojmy doplnili súvislosťami.

5. Vyzvite skupiny, aby prezentovali výsledky, v prípade potreby ich komentujte a korigujte.
Podčiarknite fenomény ako: prístup k prírodným surovinám a lacnej pracovnej sile,
zabezpečenie trhu odbytu pre vlastnú produkciu, možnosť kariérneho a profesionálneho uplatnenia Európanov, vojenská a ekonomická dominancia Európy, industrializácia,
vynález železnice a rýchlych lodí, atď.
13

6. Vysvetlite, že s cieľom spoznať vplyv kolonializmu na osudy ľudí a celých spoločenstiev
sa prenesieme sa do Namíbie v 19. storočí, čiže do (toho času) Nemeckej Juhozápadnej Afriky. Pomôže nám v tom hra Krok dopredu, krok dozadu.
Môžete vyzvať žiakov, aby našli túto kolóniu na mape v atlase alebo v učebnici.
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Pravidlá hry:
ȫȫ Každý žiak si žrebuje po jednej kartičke s koloniálnou rolou, (príloha č. 1; napr. kolonizátor,
člen domorodého kmeňa, plantážnik atď.). Tieto roly (kartičky) si navzájom neukazujú.
ȫȫ Všetci sa postavia na jednu pomyselnú líniu, napríklad na jednom konci triedy.
ȫȫ Potom prečítate nasledujúce tvrdenia (príloha č. 2); ak je odpoveď danej osoby „áno“,
tak urobí krok dopredu, ak je však odpoveď „nie“, tak zostane stáť na svojom mieste.
ȫȫ Hra končí vyslovením poslednej tézy.
ȫȫ Následne sa pýtajte žiakov, ktorí sa posunuli najďalej, akú rolu si vyžrebovali a ako ich
ovplyvňovala v priebehu hry – prečo zašli tak ďaleko, ako z kolonizácie profitovali.
ȫȫ Potom podídete k tým žiakom, ktorí zostali vzadu a pýtajte sa ich analogické otázky – akú
rolu si vyžrebovali a aký to malo význam v priebehu hry – prečo nezašli tak ďaleko, aké
(negatívne) dôsledky kolonizácie pocítili.
15 MIN.

REFLEXIA:

7.

So žiakmi diskutujte:
ȫȫ Ako ste sa cítili počas aktivity? Aký pocit je byť v koži iného človeka?
ȫȫ Priniesol Owambom kontakt s Európanmi aj nejaké pozitíva? Aké? Prečo ich nevnímali?
ȫȫ Ako podľa vás kolonizácia ovplyvnila ekonomiku, sociálne vzťahy a politiku v Subsaharskej Afrike? Aké dôsledky, ktoré africké krajiny dodnes znášajú, to prinieslo?
ȫȫ Prečo podľa vás Afriku kolonizovali len niektoré európske krajiny?
ȫȫ Ako kolonializmus vplýval a vplýva rozdielne na osudy obyvateľov veľmocí a kolónií?

i

TIP PRE VÁS:

Aktivitu môžete doplniť alebo skombinovať aj s aktivitou Európsky zápas o Afriku (napr.
doplnením otázok v reflexii).

Poznámka:
Hra je zjednodušením vzťahov medzi veľmocami a kolóniami. Zámerom aktivity je
poukázať na dôsledky kolonializmu, preto je dôležité, aby ste v reflexii diskutovali
aj o tom, že nie každý obyvateľ kolónií vnímal situáciu rovnako. Môžete sa zamýšľať napríklad nad tým, či pevné cesty a železnice priniesli aj pozitívne dopady.
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PRÍLOHA Č. 1

✄

roly v hre
krok dopredu, krok dozadu

Plantážnik: Moja plantáž má niekoľko tisíc hektárov. Pracuje u mňa veľa roľníkov. Koloniálna administratíva ma podporuje
v každom predsavzatí. Ja a moji priatelia máme veľký vplyv na činnosť úradníkov. Úrady kolónie s nami stanovujú predpisy, ktoré
sa týkajú zamestnávania lokálnych obyvateľov, výšky platu a podmienok zamestnania. Zamestnanci nám vyčítajú chamtivosť
a nedostatok akýchkoľvek škrupúľ, ale predsa nepracujeme len pre seba; pracujeme aj pre našu domovinu. Produkty
dopestované na našej plantáži dodávame do Európy, vďaka čomu ich obyvatelia môžu využívať lacné produkty. Najvyššie
koloniálne orgány si cenia a podporujú našu prácu, keďže len vďaka nám kolónie prinášajú blahobyt krajinám v Európe. Vďaka
našej práci máme pekný dom, materiálne zabezpečenie a vzdelané deti.

✄

Misionár: V Afrike je veľa misionárov, sú tu anglické, francúzske a nemecké misie. Naša práca slúži Bohu a ľuďom. Učíme
obyvateľov a obyvateľky užitočné veci. Vzdelávame remeselníkov, roľníkov učíme ich nemecký, anglický alebo francúzsky jazyk.
Učíme Afričanov našu kultúru. Pripravujeme ich na život v dobre riadenej a organizovanej krajine. Kresťanstvo je viera a pokora;
lokálne orgány často využívajú tieto vlastnosti na podriadenie si miestneho obyvateľstva. Koloniálne orgány podporujú našu
činnosť a majú z nej osoh, pretože im uľahčuje budovanie koloniálnej administratívy. Často vystupujeme na ochranu lokálnych
ľudí a bránime ich pred vykorisťovaním plantážnikmi a bezduchými úradníkmi. Naše žaloby sa dostávajú dokonca do Európy,
ale stáva sa, že sme bezradní.

✄

Obchodník: Kolónie sú trhy odbytu a zdroj surovín a poľnohospodárskych produktov. My, kupci, spájame materskú krajinu
a jej zámorské územia. Vďaka našej činnosti materská krajina pociťuje výhody toho, že vlastní kolónie. Naším cieľom je prevzatie
celého koloniálneho trhu, v ceste k tomuto cieľu nám stoja lokálni obchodníci. Eliminujeme ich. Tešíme sa, že štátne orgány
a vojsko robia všetko, aby nám uľahčili obchod. Hovoria o nás, že sme lakomí, nenásytní, bezohľadní pri dobíjaní zisku, ale
predsa náš úspech znamená úspech celého nášho štátu.

✄

Koloniálny úradník: Nepatrím k aristokracii. Čo sa týka majetku, som príslušníkom strednej vrstvy. Získal som vzdelanie,
ktoré by som teraz chcel čo najlepšie využiť v prospech seba a mojej rodiny. Vláda mojej materskej krajiny povzbudzuje ľudí,
aby odchádzali do kolónií. Práca v kolóniách poskytuje atraktívne možnosti: niekoľkonásobne vyšší plat, rok práce sa do
praxe v odbore počíta dvojnásobne, budem mať právo na doživotný dôchodok už po 12 rokoch práce. Úradník dostane
zadarmo bývanie a veľa iných dávok, ako napr. zadarmo doprava železnicou. Je to veľmi atraktívna ponuka a veľká šanca pre
mňa. Plánujem si založiť rodinu. Takáto práca mi umožní zabezpečiť si byt, zaistí mi uspokojujúci štandard života a uľahčí mi
v budúcnosti vzdelávanie mojich detí.

✄

Zamestnanec plantáže:

Som Afričan, člen kmeňa Owambo. Život v našom kmeni nie je ľahký, ale spoločne
prekonávame ťažkosti všedných dní. Pracujeme, aby sme uspokojili životné potreby. Na naše územie prišiel biely človek. Napriek
našej vôli mení našu krajinu. Administratíva bielych núti členov nášho kmeňa do práce v ich prospech. Sú to rôzne odvetvia práce:
práca na plantážach, predovšetkým bavlny, ale tiež pri stavbe železníc a pevných ciest. Nedostávame odmenu, pracujeme od rána
do večera v zúfalých podmienkach. Obrábame vlastné polia, z ktorých úrodu nám berú bieli ľudia, platia nám za ňu len časť jej
hodnoty. Nie sme už pánmi vlastnej krajiny. Sme odsúvaní do rezervácií a ostatnú časť zeme zaberajú bieli.

✄

Náčelník kmeňa Owambo: Situácia nášho kmeňa je veľmi ťažká, podobný pohľad majú iní náčelníci nášho
spoločenstva. Stratili sme našu zem. Bieli od nás žiadajú, aby sme posielali našich súkmeňovcov do práce na plantážach a do
iných prác. Dochádza k tomu, že armáda berie robotníkov do práce násilím. Búrime sa, pripravujeme povstania. Platíme daňou
krvi, aby sme vydržali. Nie som si istý, či sa nám to podarí. Kedysi som bol schopný zabezpečiť dobrý život svojim ľuďom, teraz
nie som schopný ochrániť ich pred prívalom bielych ľudí.

✄

✄
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✄

Chlapec z kmeňa Owambo: Patrím do kmeňa Owambo, mám 15 rokov. Desia ma skutočnosti, ktoré sa dejú
okolo mňa. Bieli ľudia plienia našu zem. Riadia, obrábajú zem, obchodujú. Sú pekne oblečení, bývajú v pekných domoch,
vedia čítať a písať. Vyvyšujú sa, považujú sa za lepších. Chodím do misijnej školy, ale po jej skončení sa nemôžem stať
učiteľom ani lekárom. Dôvodom je farba mojej kože. Sme predurčení len na vykonávanie praktických povolaní, remesiel a na
robotnícke práce. Učia nás poslušnosti, dôslednosti, svedomitosti, pocitu povinnosti, aby sme boli dobrými poddanými. Práca
v administratíve, ktorá prináša lepší zárobok a prestíž, je pre nás nedosiahnuteľná, môžeme zastávať len najnižšie funkcie. Vo
vlastnej krajine môžem byť len človekom druhej kategórie.

PRÍLOHA Č. 2 – POMOCNÝ TEXT

otázky k hre
krok dopredu, krok dozadu
ȫȫ Mám perspektívu rozvoja svojej profesionálnej kariéry.
ȫȫ Mám veľkú šancu na dobrý zárobok.
ȫȫ Mám šancu zabezpečiť slušný život sebe a svojej rodine.
ȫȫ Mám reálnu šancu na rozvoj a znásobenie svojich príjmov.
ȫȫ Som vážený človek a moja práca je rešpektovaná a oceňovaná.
ȫȫ Štát podporuje moju činnosť.
ȫȫ Vo svojom živote nepoznám každodenný boj o existenciu
a prežitie.
ȫȫ Mohol som/mohla som bez prekážok získať dobré vzdelanie.
ȫȫ Som dobre finančne zabezpečený.
ȫȫ Dobrovoľne pracujem pre dobro iných.
ȫȫ Som spokojný s tým, ako žijem, som spokojný s mojou
životnou situáciou.

Zdroj: obsah cvičenia pripravený pomocou materiálu čerpaného z práce Marka Czaplińského:
„Biurokracja Niemieckiego Imperium Kolonialnego”, Prace Wrocławskiego Towarzystwa
Naukowego: Seria A [Ossolineum], s. 234, 1985.

29

5. dôsledky kolonializmu
z rôznych perspektív
Anotácia:
Európska expanzia v rokoch
1492 – 1914 azda najviac
predznamenala podobu
a charakter súčasného sveta.
Francúzsko a Veľká Británia patrili
medzi najväčšie koloniálne ríše.
Ciele i charakter ich kolonizačnej
politiky sa navzájom líšili,
dopad na život pôvodných
obyvateľov kolónii bol však
často podobný. Pomocou troch
historických prameňov sa žiaci
na kolonializmus pozrú z troch
rôznych perspektív.

Odporúčaný ročník:
1. ročník SŠ.

Tematický celok:
Európska expanzia 1492 – 1914.

Výkonový štandard:

• Zhodnotiť hlavné dôsledky
zámorských objavov.
• Zdokumentovať rozdelenie
kolónií európskymi
veľmocami v novoveku.

Obsahový štandard:
Objavitelia, dobyvatelia,
kolónie, kolonizátor, impérium,
koloniálne ríše, svetový obchod,
delenie sveta, stret kultúr,
rasizmus.

Pomôcky:
Slepá mapa sveta (zo samostatnej prílohy), príhovory
(príloha č. 1), schéma
„Dôsledky kolonializmu“
(príloha č. 2) – do každej
skupiny. Fixky alebo farbičky,
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dejepisný atlas sveta pre každú
skupinu jeden (napríklad: Svet
v premenách storočí).

Ciele:

•u
 viesť príklady kolónií Británie
a príklady kolónií Francúzska
v 19. storočí, vysvetliť pojem
koloniálna ríša;
•u
 viesť negatívne prípadne
pozitívne dôsledky toho, keď
je daná oblasť kolonizovaná
– pre kolonizované oblasti
i koloniálne veľmoci;
•d
 okázať formulovať v jednom
príklade svoj postoj ku
koloniálnej politike.

Čas:
45 minút.

Postup:
8 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Prečítajte nahlas prejav britského ekonóma Williama Stanley Johnsona zo zasadnu-

tia britského parlamentu, prejav francúzskeho poradcu Napoleona III. o kolonizačnom
posolstve Francúzska a prejav čínskych odporcov vplyvu Britov v krajine (príloha č. 1).

2. Diskutujte so žiakmi s použitím otázok:
ȫȫ O čom hovoria tieto prejavy? Čo vás na nich zaujalo?
ȫȫ Ako by ste na základe prejavu vlastnými slovami charakterizovali vtedajšiu britskú
ekonomiku a zásady jej fungovania?
ȫȫ Čím argumentoval francúzsky politik nutnosť kolonizačnej politiky Francúzska?
ȫȫ V čom sa líši britský a francúzsky pohľad na vzdialené krajiny?
ȫȫ Uveďte argumenty, ktoré povstalci v Číne použili s cieľom bojovať proti vplyvu Britov
vo svojej krajine?
23 MIN.

UVEDOMENIE:

3. Rozdajte žiakom a žiačkam rozdelených do dvojíc (alebo skupín po 3, či 4 žiakov) kópiu
slepej mapy sveta zo samostatnej prílohy – nájdete ju v záložke príručky.

Pomocou dejepisných máp v atlase a znalostí z geografie žiaci vytvoria mapu území,
ktoré získali Angličania a ktoré Francúzi v 16. – 19. storočí. Anglické územia žiaci vyznačia jednou farbou (napr. červenou) a francúzske druhou (napr. modrou).
Žiaci pracujú samostatne v skupinách a po skončení práce si úlohu trieda s učiteľom
skontroluje.

i

TIPY A POMÔCKY (ONLINE MAPY) PRE VÁS:

bit.ly/britske-kolonie (mapa z Wikimedie);
http://bit.ly/fr-kolonie-vsetky (mapa z Wikimedie – všetky francúzske kolónie);
bit.ly/francuzske-kolonie (mapa z Wikimedie, kolónie v rokoch 1919 – 1939).

4. Vyzvite jednu skupinu, aby prezentovala svoje výsledky. Ostatní sledujú prezentáciu
a v prípade, že to považujú za potrebné, odpovede doplnia.

5. Rozdajte žiakom do skupín schému o „Dôsledkoch kolonializmu“ (príloha č. 2). Úlohou
žiakov bude doplniť svoj pohľad na to, aké boli ekonomické, sociálne a kultúrne dôsledky kolonizácie – pre kolóniu i koloniálnu veľmoc.

6. Po práci vyzvite skupiny, aby svoje schémy umiestnili na stenu. Žiaci v tichosti prechádzajú po triede a prezerajú si jednotlivé schémy.

14 MIN.

REFLEXIA:

7.

Diskutujte so žiakmi s použitím otázok:
ȫȫ Ako sa vám pracovalo v skupinách? Bolo ťažké nájsť spoločné stanovisko a splniť úlohu?
ȫȫ Ktoré výstupy vás prekvapili a prečo?
ȫȫ Čo si myslíte o daných prejavoch?
ȫȫ Čo by sa vám páčilo/nepáčilo ako obyvateľom kolónií (na fakte, že ste kolonizovaní)?
ȫȫ Ako by ste hodnotili politiku rozširovania Británie a Francúzska v zámorí?
ȫȫ Myslíte si, že ak by Československo alebo Uhorsko v minulosti malo možnosť kolonizovať nejakú časť Afriky, urobilo by to? Aký by bol cieľ kolonizácie? Ako by sa naša
krajina správala k miestnemu obyvateľstvu?
ȫȫ Ako sa prejavujú dôsledky koloniálnej minulosti v súčasnosti? Uveďte príklady na
oboch stranách.
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PRÍLOHA Č. 1

výroky
Reč britského ekonóma
Williama Stanley Johnsona (1865)
Pláne Severnej Ameriky a Ruska sú našimi obilnými poľami. Chicago
a Odesa našimi sýpkami. Kanada a Balt našimi zásobárňami dreva,
v Austrálii máme ovčie farmy, v Argentíne a na západných prériách
Severnej Ameriky stáda dobytka, Peru nám posiela striebro, z Južnej Afriky
a Austrálie prúdi do Londýna zlato. Indovia a Číňania pre nás pestujú
čaj a naša káva, cukor a korenie rastú na plantážach v Indii. Španielsko
a Francúzsko sú našimi vinicami. Stredomorie naším ovocným sadom
a bavlníkové plantáže sa rozšírili do teplých oblastí sveta.

Reč francúzskeho politika – poradcu
Napoleona III., o kolonizačnom posolstve
Francúzska (niekedy medzi rokmi 1848 – 1870)
Rozšírenie Francúzska nemôže byť považované za výraz dobyvačnosti
či mocenskej politiky. Také rozširovanie naopak znamená, že jeden
z najstarších národov sveta spravodlivo šíri zásady civilizácie do cudzích
krajín, ktoré doteraz zostávali barbarskými. Je potrebné založiť mnoho
nových krajín, ktoré budú patriť Francúzsku, blízko aj ďaleko... Francúzska
expanzia mala civilizačný, náboženský aj misijný charakter. Kolonizačné
poslanie Francúzska je rovnako staré ako ich dejiny. Bolo francúzskou
tradíciou podať ruku národom, ktoré prešli oneskoreným vývojom.

Z výzvy čínskych povstalcov, rok 1900
Cudzí diabli prišli a svojím učením mnohých zviedli na protestantskú či
katolícku vieru. ... Neskutočne zneužívajú svoju silu. Až nakoniec skazili
všetkých dobrých úradníkov a urobili z nich svojich sluhov z túžby po
cudzom bohatstve. Bol zriadený telegraf a železnice, založili sa továrne
na zbrane a strelivo a to všetko napĺňa tých diablov radosťou plnou zla. ...
Dávajú sa nosiť na nosidlách, aj keď ich k tomu neoprávňuje ich stav. Ale
Čína ich považuje za barbarov, ktorých Boh chce zatratiť.

Zdroje:
Kodajová a kol: Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl.
Bratislava: SPN, 2012, s. 74. ISBN 978-80-10-02207-6.
Hroch: Dějiny novověku. Učebnice pro střední školy. Praha: SPL,
2001. s. 155. ISBN 80-86287-14-9.
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pre kolonizátorov

pre kolónie

pre kolónie

pre kolonizátorov

Kultúrne

Ekonomické

pre kolonizátorov

pre kolónie

Environmentálne

pre kolonizátorov

pre kolónie

Sociálne

dôsledky kolonializmu

PRÍLOHA Č. 2

dôsledky kolonializmu
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6. papier, tlačiareň
a osudy sveta
Anotácia:

Tematický celok:

Aktivita sa neviaže na žiadnu
konkrétnu etapu dejín,
môžete ju využiť v podstate
kedykoľvek, keď budete chcieť
demonštrovať, ako sú celé
dejiny ľudstva prepojené.
Počas hodín sa žiaci naučia
spájať udalosti z minulosti
s ich dôsledkami v dnešnom
svete. Okrem toho si uvedomia,
že výdobytky civilizácie, ktoré
dnes využívame, sú výsledkom
práce ľudí z mnohých kultúr
a generácií.

Regionálna a humánna
geografia.

Odporúčaný ročník:
1. ročník (alternatívne je možné
využitie vo všetkých ročníkoch
v rôznych TC).

Obsahový štandard:
Historik ako pátrač po
minulosti.

Výkonový štandard:
Rozpoznať zvláštnosti, osobitosti
histórie a dejepisu.

Pomôcky:
Príloha č. 1 – 4 kópie, slepé
mapy sveta (zo samostatnej
prílohy) – 4 kópie, veľké karty
s nápisom „pravda” a „nepravda”
– každý 1x; Papier – moje
každodenné návyky – 4x
(príloha č. 3), Zásada 3R – 1x
(príloha č. 5) – pre učiteľa.
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Ciele:

• vymenovať civilizácie
a epochy, v ktorých sa
zdokonaľovalo technické
myslenie tak, že vznikli
vynálezy, ktoré majú vplyv na
náš život, ako sú papier, tlač
a laserová tlačiareň;
• uvedomiť si a analyzovať
pozitívne aj negatívne
dôsledky objavov z minulosti
na súčasný svet;
• dozvedieť sa, akým
spôsobom je možné
obmedzovať spotrebu
papiera a čo je to
„rovnomerný rozvoj”.

Čas:
45 minút.

Postup:
5 MIN.
5

EVOKÁCIA:

1. Opýtajte sa žiakov, aká ich nedávna činnosť ovplyvnila to, čo robia alebo budú robiť dnes?
2. Potom sa ich spýtajte, aká ich činnosť z prvého stupňa ZŠ má doteraz vplyv na ich život.
3. Choďte ďalej a spýtajte sa, aké rozhodnutie rodičov ovplyvnilo ich život.
4. A neprestávajte. Choďte späť do ďalších a ďalších generácií a pátrajte po najdávnejšej
im známej činnosti ich predkov, ktorá má dopad na ich dnešný život.

30 MIN.
3

UVEDOMENIE:

5. Rozdeľte triedu na štyri skupiny. Každej rozdajte text z prílohy č. 1, s názvom „Papierové

osudy sveta”, ktorý rozstriháte a vyzvete ich, aby sa s ním oboznámili a usporiadali ho
podľa chronologického poradia.

5

6. Následne im do skupín rozdajte slepé mapy sveta (môžete použiť mapu, ktorá je
umiestnená aj samostatne v príručke) a vyzvite ich, aby označili tie územia, o ktorých
sa v texte hovorilo.

3

7.

Vyberte jednu alebo dve skupiny a vyzvite ich, aby prezentovali pred celou triedou
svoju prácu a dosiahnuté závery.
Na konci tohto cvičenia upriamte pozornosť žiakov na to, že vďaka obchodným kontaktom medzi rôznymi kultúrami prenikali nápady a vynálezy z jedného regiónu do iných
častí sveta a tam boli podrobené ďalšiemu pretváraniu a zlepšovaniu v nasledujúcich
storočiach.

7

8. Vyzvite každú skupinu, aby samostatne vymyslela dôsledky (pozitívne i negatívne) objavenia výroby papiera a tlače.

Každá zo skupín bude mať pridelenú inú kategóriu dôsledkov: a) sociálne, b) hospodárske, c) politické a d) týkajúce sa životného prostredia (environmentálne).
Výsledky práce prediskutujte v celej triede a následne spoločne odpovedzte na kľúčovú
otázku: Akým spôsobom objavy a vynálezy z minulosti vplývajú na súčasný svet?
Príklady odpovedí (pre učiteľa):
Sociálne dôsledky: vytváranie nových pracovných miest vo fabrikách, ktoré vyrábajú papier alebo v iných službách spojených s tlačou.
Hospodárske dôsledky: zníženie nákladov produkcie a skrátenie času vzniku
kníh, čo predpokladalo ľahší prístup k vzdelaniu a rozvoj inovácií.
Politické dôsledky: možnosť rýchleho presunu správ a nových, revolučných myšlienok vplývala na intelektuálnu výmenu a vzájomné čerpanie skúseností, pôsobiac na zmeny politického charakteru v rôznych častiach sveta.
Environmentálne dôsledky: vyrubovanie lesov v masovom meradle, znečistenie
životného prostredia spôsobené fabrikami, ktoré produkujú papier.
5

9. Vysvetlite žiakom, že nasledujúca aktivita sa týka otázky vplyvu výroby papiera na život-

né prostredie. S týmto cieľom zrealizujte kvíz (príloha č. 2, pomocný materiál pre vás sa
nachádza v prílohe č. 4). Môžete ho realizovať v dvoch variantoch:
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Variant 1:
Metóda vyžadujúca od žiakov a žiačok pohyb. Zaveste na stenu dve karty. Na
jednu napíšte „pravda” a na druhú „nepravda”. Prečítajte nasledujúce tvrdenia
a vyzvite žiakov, aby sa postavili pod tú kartu, ktorá obsahuje podľa nich správnu
odpoveď.
Variant 2:
Rozdajte vytlačené pracovné listy s kvízom a vyzvite žiakov, aby pri zodpovedaní
otázok pracovali individuálne alebo v dvojiciach.
Správne odpovede:
1. nepravda1 // 2. pravda // 3. pravda // 4. nepravda2 // 5. pravda //
6. nepravda3 // 7. pravda // 8. pravda
5

10. Rozdajte žiakom pracovné listy týkajúce sa každodenných návykov spojených s využí-

vaním papiera (príloha č. 3) a vyzvite ich, aby červenou farbou podčiarkli tie činnosti,
ktoré už vo svojich domácnostiach vykonávajú a zelenou tie, ktoré sa im zdajú byť
natoľko zaujímavé, že ich skúsia uskutočniť vo svojej domácnosti.
Urobte rýchly (štatistický) prehľad odpovedí žiakov, prípadne ho okomentujte.

2
10 MIN.
10

11. Prediskutujte so žiakmi ich prácu. Krátko predstavte, čo je zásada „3R” (príloha č. 6).
REFLEXIA:

12. Rozprávajte sa so žiakmi:
ȫȫ o tom, ako dávne skutky ovplyvňujú život človeka, rodiny, spoločnosti dnes;
ȫȫ o tom, že naše dnešné skutky sú „dávnou minulosťou“ našich vnukov a pravnukov – naše konanie môže ovplyvniť ich život;
ȫȫ o iných príkladoch objavov, vynálezov, rozhodnutí, udalostí, ktoré sa stali v dávnej
histórii a ovplyvňujú súčasnosť. Môžete ich zapisovať na tabuľu do dvoch stĺpcov:
pozitívny vplyv – negatívny vplyv.

Vysvetlivky:
1 Najväčšie úbytky lesov sa zaznamenali v Južnej Amerike (4,2 mil. ha ročne)
a v Afrike (4 mil. ha ročne).
2 V Afrike neprekračuje 8 kg na jedného obyvateľa.
3 Našťastie je to opačne, väčšina pochádza z legálnych výrubov, avšak žiaľ,
tých nelegálnych výrubov je tak veľa, že sú stále nebezpečné.
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PRÍLOHA Č. 1

papierové osudy sveta
✄

Papier bol po prvý raz vytvorený v Číne a to úplne náhodou. Vypracovanie technológie jeho
výroby sa pripisuje Cai Lunovi. Udáva sa aj približný dátum tejto udalosti, t. j. rok 107 n. l.
Pretože hodváb, čiže materiál, na ktorý Číňania písali skôr, bol veľmi drahý, Číňania rýchlo
využili tento nový objav. Umožňoval pripraviť oveľa lacnejší materiál pre pisárov, pretože
papierová masa sa vytvárala z použitých tkanín.

✄
Počas mnohých storočí sa darilo Číňanom uchovať tajomstvo výroby papiera. V polovici
8. storočia viedli vojnu s Arabmi a boli porazení v regióne Turkestan. Počas útoku na mesto
Samarkand (dnešný Uzbekistan) v roku 751 n. l. sa medzi zajatcami našli aj „papierníci“, ktorí
museli odhaliť víťazom svoje schopnosti a tajomstvo výroby papiera. Arabské manufaktúry
následne začali vznikať v Damašku, Bagdade a potom cez Káhiru prišli do arabských dŕžav
v Španielsku a na Sicílii.

✄
Papier, ktorý sa prostredníctvom Arabov dostal do Európy, sa na začiatku netešil veľkej
popularite. V porovnaní s pergamenom, ktorý používali Európania, bol výrazne menej trvanlivý.
Avšak bol oveľa lacnejší, takže pomaly, od konca 13. storočia, začali vznikať prvé „papierenské
mlyny” na území Talianska, Nemecka a Francúzska. Avšak skutočná hodnota papiera bola
ocenená až v 15. storočí, po vynájdení tlače Johannom Gutenbergom – tlačiarenská farba na
ňom rýchlo schla.

✄

Po čase potreba papiera vzrástla natoľko, že začali chýbať handry na jeho produkciu. Od
začiatku 19. storočia sa hľadali alternatívne suroviny. Po mnohých experimentoch sa ukázal
najvhodnejším a dostupným stromový ster a celulóza. V roku 1867 bolo na výstave v Paríži
predstavené zariadenie na produkciu strojového papiera z celulózy. Odvtedy sa produkcia
papiera stala masovou.

✄
V 20. storočí sa objavil ďalší vynález, ktorý viedol k zvýšeniu spotreby papiera. V 70-tych rokoch
sa v USA objavili prvé laserové tlačiarne. Boli to veľmi veľké a drahé stroje (stáli až 350-tisíc
dolárov), čo vylučovalo ich použitie v malej miestnosti a domácnostiach. Prešlo 10 rokov, keď
sa objavila prvá tlačiareň pre domáce používanie, avšak bola stále extrémne drahá – stála
tisíc dolárov. Éra domácich laserových tlačiarní sa začala spolu so zariadeniami HP zo série
LaserJet4, ktoré sa na trhu objavili v roku 1992. Od toho momentu začali laserové tlačiarne
predstavovať čoraz častejší, až nevyhnutný prvok vybavenia domácností.

✄

37

PRÍLOHA Č. 2

kvíz

– čo vieš o papieri?
Pravda či nepravda?

1. Najviac lesov je vyrubovaných v Európe a v Ázii.
2. Priemerný Američan spotrebuje ročne viac ako 220 kg papiera.
3. Lesy na Slovensku zaberajú asi 44 % povrchu krajiny.
4. Najnižšia spotreba papiera je v Subsaharskej Afrike – asi 50 kg
na obyvateľa.
5. Aby sa z dreva mohol vytvoriť papier, treba z neho najprv
získať celulózu.
6. Väčšia časť dreva pochádza z neudržateľných lesných zdrojov,
a je získavaná v dôsledku nezodpovedného zaobchádzania
s lesmi, vrátane nelegálnych výrubov a ničenia lesných zdrojov
s nenahraditeľnou prírodnou hodnotou.
7. Pri výrobe celulózovej masy a papiera sú spotrebované
obrovské množstvá vody a energie.
8. Životnému prostrediu najviac škodí výroba toaletného papiera
a hygienických vreckoviek. Pri ich výrobe sa totiž zväčša
používa bielenie celulózovej masy pomocou plynného chlóru
alebo zlúčenín chlóru.
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PRÍLOHA Č. 3 – PRACOVNÝ LIST

papier – moje každodenné
návyky
Používam viackrát použiteľné tašky
namiesto jednorazových.

Vyhýbam sa používaniu papierového
alebo plastového riadu.

Papier (a plasty, hliníkové plechovky...)
dávam do nádob na triedený,
recyklovateľný odpad.

Tlačím obojstranne vždy,
keď je to možné.

Keď idem na nákup, urobím si zoznam
potrebných tovarov, aby som kupoval
len to, čo je potrebné.

Vyhýbam sa kupovaniu tovarov
v dvojitom obale (napr. zubná pasta
v ďalšej lepenkovej škatuľke).

Čítam elektronické knihy a časopisy.

V každodennom živote používam
zásadu „3 R” (obmedzujem spotrebu,
opätovne používam, recyklujem).

PRÍLOHA Č. 4 – PRACOVNÝ LIST PRE UČITEĽOV

výroba papiera
Ročne vo svete ubudne asi toľko lesov, ako je rozloha Slovenska. Dôsledky súvisiace so stratou lesov
najbolestnejšie pociťujú ľudia, ktorí sa nachádzajú na kraji chudoby.
Svetová ročná spotreba papiera v roku 2010 bola 400 mil. ton. Priemerný Američan spotrebuje 220 kg
ročne a obyvateľ Západnej Európy okolo 125 kg. Najnižšia spotreba je v Subsaharskej Afrike, približne
8 kg na obyvateľa. Na Slovensku spotreba papiera stále rastie a dnes dosahuje asi 100 kg na jedného
obyvateľa. Technologický proces vyžaduje spotrebu obrovského množstva vody a energie.
Výroba papiera prináša so sebou aj iné nebezpečenstvá – papierenské fabriky produkujú veľa škodlivých
látok. Najškodlivejšou fázou pri produkcii papiera je bielenie celulózovej masy pomocou plynného chlóru
alebo zlúčenín chlóru, čo spôsobuje uvoľňovanie nebezpečných chlórovaných organických znečistení
do odtokov z papierenských fabrík. Organické zlúčeniny chlóru vystavované činnosti vysokých teplôt,
pri akých sa odohráva bielenie, sa často pretvoria na trvalé a toxické zlúčeniny nazývané dioxíny. Ako
ukazujú výskumy, tieto látky možno nájsť nielen v odpade z papierní, ale aj v samotných papierových
produktoch, vrátane produktov osobnej hygieny, ako je toaletný papier a papierové vreckovky.
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PRÍLOHA Č. 5

zásada 3r
Jedným z najdôležitejších elementov zmeny správania pri našej spotrebe je používanie
zásady 3R. Jej názov sa odvíja od troch prvých písmen anglických slov: reduce, reuse
a recycle, ktoré znamenajú: obmedzovanie, opätovné použitie, recyklovanie.

PRÍKLADY ZÁSADY „3R” V KAŽDODENNOM ŽIVOTE:

REDUCE: redukcia (obmedzovanie)
Redukcia v každodennom živote je obmedzovanie alebo zníženie množstva tvorených
odpadov na minimum, napr.:
ȫȫ namiesto používania plastových tašiek si môžeme zobrať na nákupy vlastnú,
napríklad bavlnenú tašku;
ȫȫ môžeme si vyberať výrobky, ktoré neobsahujú zbytočné obaly, napr. koláče na
váhu, sypané čaje, krájané syry a údeniny a nie balené;
ȫȫ vyhýbať sa kupovaniu „zbytočných“ vecí, napr. oblečenia, ktoré použijeme len raz
alebo len občas.

REUSE: opätovné použitie
Opätovné použitie znamená dávať druhý život a nové použitie rôznym predmetom, napr.:
ȫȫ „zbytočnosti“ z domácnosti nevyhadzovať, ale dať ich tým, ktorí ich potrebujú,
alebo mimovládnym organizáciám;
ȫȫ vyberať si výrobky vo vratných obaloch;
ȫȫ jednostranne potlačené papiere opätovne využiť, napr. na poznámky;
ȫȫ staré oblečenie skúšať prerobiť, vďaka tomu môžeme získať niečo originálne
za nízku cenu.

RECYCLE: recyklácia
Ak sa produkt nehodí na ďalšie použitie, môžu byť suroviny, z ktorých je vyrobený,
znovu použité. Recyklácia v každodennom živote, napr.:
ȫȫ obaly a predmety vhadzovať do kontajnerov označených na separáciu odpadu;
ȫȫ pamätať na stlačenie škatule alebo fľaše pred vyhodením;
ȫȫ ak je to možné, kompostovať.
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7. zlí turci?
Anotácia:
Naša interpretácia histórie je
často oveľa silnejšie ovplyvnená
legendami či kultúrnymi
odkazmi a obrazmi, ako
reálnymi udalosťami a faktami.
Z toho vznikajú i negatívne
obrazy, predsudky a stereotypy.
Na príklade historických textov
aktivita ukazuje, ako ľahko je
vytvoriť negatívny obraz nejakej
skupiny ľudí založený na
(vedomom alebo nevedomom)
ignorovaní časti reality. Rôzne
alternatívy aktivity umožňuje
realizovať ju v jednom z dvoch
tematických celkoch.

alebo Habsburská monarchia
v novoveku (alternatívne).

Výkonový štandard:

• Vystihnúť premeny
fungovania novovekého
hospodárstva a spoločnosti
v porovnaní so stredovekom.
• Zdokumentovať vývoj
ľudských a občianskych práv.
• Zhrnúť dôsledky tureckej
prítomnosti v Uhorsku.
• Analyzovať školské historické
pramene z daného obdobia.

Obsahový štandard:

počte, aby každý žiak (alebo
dvojica) dostal/a pravidlá
jednej spoločenskej vrstvy –
v prípade využitia alternatívy
1 z evokačnej časti aktivity.

Ciele:

• k riticky pracovať s historickými prameňmi;
• r eflektovať vlastné postoje;
•d
 iskutovať o tom, že jednoznačne negatívny obraz
nejakej skupiny ľudí, národa
alebo kultúry je väčšinou
založený na ignorovaní časti
reality.

Občan, revolúcia.

Čas:
Odporúčaný ročník:

Pomôcky:

2. ročník SŠ.

Príloha č. 1 – Historické
pramene pre každého žiaka;
príloha č. 4 – Pravidlá, v takom

Tematický celok:
Odkaz novoveku (odporúčané),
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45 minút.

Postup:
10 MIN.
10

EVOKÁCIA:
Alternatíva 1 (v prípade, že aktivitu zaradíte do TC Odkaz novoveku):

1. Vstúpte do triedy a povedzte žiakom, že v budúcnosti nebudete ku všetkým pristupovať

rovnako, pretože to podľa vás nie je spravodlivé. Rozdeľte ich žrebom (alebo iným spôsobom) do troch skupín. V prvej by malo byť najmenej žiakov, v druhej viac a najviac
v tretej skupine. Každej skupine odovzdajte ich pravidlá (príloha č. 4).
ȫȫ Najmenšia skupina bude patriť k triede nobilov.
ȫȫ O niečo väčšia skupina bude tvoriť triedu edukov.
ȫȫ Zvyšní (najpočetnejšia skupina) budú patriť k triede laborov.

2. Vyzvite jedného člena každej skupiny, aby nahlas a zreteľne prečítal pravidlá svojej
spoločenskej vrstvy.

3. Opýtajte sa žiakov, ako sa cítili v pridelenej skupine a čo im bolo čudné. Spýtajte sa ich,
či v tom rozdelení triedy s rôznymi úlohami, právami a povinnosťami spoznali niečo
z histórie. Cieľom je, aby identifikovali učenie o trojakom ľude, t. j. stavovské usporiadanie spoločnosti.
V ďalších minútach krátko diskutujte o súčasnom občianskom princípe usporiadaní
spoločnosti – o rovnakých zákonoch, právach a povinnostiach pre všetkých.

Alternatíva 2 (v prípade, že aktivitu zaradíte do TC Habsburská monarchia v novoveku):

1. Na začiatku hodiny sa postavte pred žiakov a dramatickým hlasom predneste báseň
Turčín Poničan (príloha č. 2), prednes doplňte gestami, aby ste zdôraznili bojovnú
údernosť básne.

2. Opýtajte sa žiakov, o čom bola báseň a ako prezentuje Turkov. Návrhy žiakov zapíšte

na tabuľu. Vyzvite ich, aby doplnili, čo im ešte napadne, ak sa povie Turci na Slovensku
či v Habsubrskej monarchii. Pravdepodobne zaznejú asociácie ako janičiar, krutosť,
vojna, lúpežné výpady a iné, ktoré sa tradične spájajú s obrazom Turkov v Uhorsku
v 16. storočí.

3. Spolu so žiakmi vyberte z asociácií tie, ktoré sú v súvislosti s Turkami pozitívne. Ak ich

bude minimálny počet alebo dokonca nezaznie žiadna, opýtajte sa, prečo je to podľa
nich tak.

25 MIN.
10

UVEDOMENIE:

4. Rozdeľte žiakov do dvojíc a každej rozdajte historické pramene z prílohy č. 1. Vyzvite
ich, aby si ich počas siedmich minút pozorne prečítali a aby si premysleli odpovede
na otázky:
ȫȫ O čom hovoria jednotlivé texty?
ȫȫ Aké spoločné znaky má spoločnosť opisovaná v niektorých dvoch alebo vo všetkých
troch textoch?

5. Po uplynutí času spoločne diskutujte o odpovediach na položené otázky. Najzaujíma-

vejšie myšlienky zapisujte na tabuľu. Dôležité je, aby žiaci (prípadne s vašou pomocou)
okrem iného identifikovali podobnosť medzi slovami Alexandra Hamiltona a stredovekou stavovskou spoločnosťou na jednej strane a medzi opisom tureckej spoločnosti
v úryvku Václava Budovca s opisom modernej občianskej spoločnosti v úryvku Thomasa Jeffersona. V diskusii si tiež všimnite, že Budovcov opis tureckej spoločnosti je o viac
ako storočie starší ako revolučná myšlienka T. Jeffersona. Na túto diskusiu si vyhraďte
desať minút.
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7

6.

Potom žiakom stručne predstavte, ako bola usporiadaná turecká spoločnosť v 16. – 17.
storočí:
ȫȫ Štátne vlastníctvo všetkej pôdy (žiadne dedičné léna) – podobnosť so samoderžavím v Rusku alebo s orientálnou despociou.
ȫȫ Rovnosť všetkých ľudí pred zákonom, rovnaké práva, povinnosti i príležitosti pre
všetkých, úrad (a s ním dôchodky z majetku štátu) len na základe zásluh a schopností – náznak „prirodzenej aristokracie“.
ȫȫ Islamská viera ako podmienka priznania „občianskych“ práv – náboženstvo ako
cenzus pre nadobudnutie práv.

3

7.

5

8.

So žiakmi hovorte o tom, že je dôležité vedieť pri každej skupine ľudí, národe, či
príslušníkoch niektorého náboženstva vždy dobré aj zlé stránky. Nezjednodušovať
a prípadné vykresľovanie „dobrých“ a „zlých“ vždy podrobiť kritickému skúmaniu.
Táto časť hodiny by mala byť rýchla.
Potom vyzvite žiakov, aby uviedli ďalšie príklady z histórie alebo zo súčasnosti, kedy
sme zvyknutí vykresľovať ľudí, skupiny ľudí alebo národy ako „dobrých“ a „zlých“ – hoci
na presný obraz nemáme dostatok informácií.
Poznámka pre vás:
Pri tejto diskusii je potrebné vziať do úvahy riziko, že niektorí žiaci môžu ako
ďalšie príklady uvádzať podľa nich nesprávne negatívne hodnotenie režimov
smerujúcich k potlačovaniu ľudských práv. Tým sa môže diskusia dostať nebezpečne blízko skutkovej podstate trestných činov tzv. Osvienčimskej alebo
Jáchymovskej lži. V prípade, ak takýto vývoj diskusie predvídate, môžete zvážiť
vynechanie tejto časti hodiny, prípadne musíte naplánovať jednu z najbližších
nasledujúcich vyučovacích hodín tak, aby ste sa k diskusii vrátili a preukázali
nespornosť zločinov totalitných režimov.

10 MIN.

REFLEXIA:

2

9.

5

10. Potom vyzvite žiakov, aby jednou vetou alebo slovným spojením vyjadrili, čo ich na

Vyzvite žiakov, aby si v mysli prešli celú vyučovaciu hodinu. Pre uľahčenie tejto úlohy
im odporučte, aby zatvorili oči a pomaly hovorte o tom, čo všetko sa na hodine dialo,
o čom sa diskutovalo.

hodine najviac prekvapilo, čo ich najviac oslovilo, čo si z hodiny odnesú.

3

11. Napokon vyzvite aktívneho žiaka alebo žiačku, aby zhrnul/a hodinu (najdôležitejšie
poznatky, najsilnejšie myšlienky z diskusie) a zhrnutie napísal/a na tabuľu.
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PRÍLOHA Č. 1

historické pramene

... Medzi Turkami sú časté premeny medzi veľkými pánmi, niet medzi
nimi žiadnych rodov, nikto nemá žiadne dedičné statky (léna). Kto
je dnes pánom, zajtra môže byť mužíkom a kto je dnes mužíkom, zajtra
môže byť veľkým pánom. A tieto zmeny sa bežnému ľudu páčia, že to, čo
predtým nemal, môže čoskoro zase stratiť...“
Václav Budovec z Budova opisuje tureckú spoločnosť, 1614

Všetky spoločenstvá sa delia na menšinu a väčšinu. Menšinu tvoria
bohatí a urodzení, väčšinou je ľud. Bolo povedané, že hlas ľudu je
hlas Boží, ale ... to nie je pravda. Ľud je nedisciplinovaný a nestály, málokedy
berie do úvahy alebo zisťuje právo. Dajme preto prvej triede občanov podiel
na vláde. Budú zadržiavať nestálosť chudobných. ... Je jasné, že nemôžeme
mať dobrú výkonnú moc vytvorenú na demokratickom základe.“
Alexander Hamilton, koniec 18. storočia

Súhlasím s názorom, že medzi ľuďmi existuje prirodzená aristokracia. Dôvody na to sú zdatnosť a nadanie. ... Existuje tiež umelá
aristokracia, ktorá sa opiera o bohatstvo a pôvod bez ďalších schopností a zdatností. ... Prirodzenú aristokraciu považujem za najvzácnejší dar
prírody pre výchovu, zodpovedné postavenia, pre vládu a spoločnosť.“
Thomas Jefferson, 2. polovica 18. storočia
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PRÍLOHA Č. 2

samo chalupka:
turčín poničan
(úryvok)

J ajže, Bože, strach veliký:
padli Turci na Poniky;
padli, padli o polnoci:
Jajže, Bože, niet pomoci.
Ľudia Boží, utekajte,
zajať Turkom sa nedajte:
a čo mladô — zutekalo,
a čo starô — nevládalo.
Skočil Turčín bystrým skokom
do jelšiny nad potokom;
našiel on tam starú ženu,
medzi krovím učupenú.

Také on jej robí muky:
do železa dal jej ruky;
povraz hodil jej na šiju
a o koňa pripäl si ju.
Vláči Turčín starkú, vláči,
po hrobline, po bodliači:
starkej krev sa z nôžok leje,
a Turčín sa iba smeje.
A keď ona už ustáva,
kančukou ju pošibáva;
a keď ona na zem padá,
ostrohami v bok ju báda.
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PRÍLOHA Č. 3 – POMOCNÝ TEXT PRE UČITEĽOV

o spoločnosti osmanskej ríše
Osmanská ríša bola teokratickým islamským štátom. Najvyšším predstaviteľom svetskej i duchovnej moci bol
sultán. Jeho moc bola absolútna. Podliehala mu zložitá štruktúra štátneho aparátu, úzko prepojená s vojenskou hierarchiou. Armáda hrala v celom živote štátu dôležitú úlohu; osmanský štát bol založený na výbojoch.
Najvplyvnejšiu politickú skupinu na sultánovom dvore tvorili janičiari.
Sultánov dvor sa ako významná politická sila sformoval už za vlády sultána Mehmeda II. Z jeho úradníkov
a hodnostárov sa vytvorila nadnárodná byrokratická vrstva, ktorá sa sama začínala označovať ako Osmanci
(Osmanli). Vytvorilo sa tak skutočné mocenské centrum ovládajúce rozsiahlu ríšu.
Sultánovo postavenie posilňovalo aj to, že sa v Turecku nemohla vytvoriť rodová šľachta, ktorá by bola –
ako v európskych feudálnych štátoch – jeho mocenskou protiváhou. Vznik šľachty blokovala skutočnosť, že
majiteľom všetkej pôdy bol štát, ktorý ju iba dočasne prenajímal tým osobám, ktoré vykonávali štátnu službu,
a to len na čas ich služby. V praxi to znamenalo, že akékoľvek držanie pôdy, rovnako ako príjmy z daní, ciel
a pod., bolo viazané na priame sultánovo potvrdenie, ktoré sa muselo každoročne potvrdzovať. Držitelia lén sa
teda každoročne striedali.
V tom bol zásadný rozdiel oproti lénnemu systému v západoeurópskych krajinách, kde feudáli dostali lénom
samotnú pôdu a nielen výnosy z nej. Európsky šľachtic tiež nad zvereným lénom vykonával zvrchovanú
moc, vrátane moci súdnej, kým osmanský lénnik práve túto právomoc nemal. Tá zostala v rukách štátu
prostredníctvom zvláštnej inštitúcie sudcu (kádí).
Bol tu ale aj ďalší rozdiel. Prístup k štátnym úradom mal v Osmanskej ríši každý moslim. Spoločenský postup
nebol viazaný na rodový pôvod, ale len na vieru; podľa tureckého práva si boli všetci slobodní občania pred
zákonom rovní. Stávalo sa však, že jeden a ten istý úrad bol po dlhšiu dobu v držaní tej istej rodiny. Vznikala tak
skupina osôb, ktorých postavenie sa vskutku blížilo postaveniu európskeho feudála. Nikdy však nebolo právne
zakotvené a potvrdené.

PRÍLOHA Č. 4

pravidlá
Trieda nobilov
Vaše úlohy: zabezpečiť, aby každý v triede pracoval najlepšie ako vie, aby mal každý hotovú domácu úlohu
a aby každý rok čo najviac žiakov uspelo v predmetových súťažiach.
Vaše práva: dávať iným príkazy, vyžadovať od nich plnenie povinností, prijímať od iných jedlo a pitie, súdiť
spory medzi ľuďmi z vašej vrstvy a z vrstvy laborov.

Trieda edukov
Vaše úlohy: učiť ľudí čestnosti, vďačnosti a poriadku, poskytovať múdre rady nobilom a viesť k poslušnosti
laborov – za týmto účelom budete mať na začiatku každej hodiny trojminútový príhovor.
Vaše práva: vyjadrovať sa ku všetkým veciam v spoločnosti, radiť nobilom, prijímať jedlo a pitie od iných.

Trieda laborov
Vaše úlohy: pracovať podľa pokynov nobilov, rešpektovať ponaučenia edukov, robiť na hodinách podrobné
poznámky a rozmnožovať ich pre každého, na požiadanie poskytnúť nobilom a edukom jedlo a pitie, v prípade
akýchkoľvek sporov vyhľadať nobila, ktorý spor rozsúdi.
Vaše práva: požadovať od nobilov ochranu pred fyzickým násilím a požadovať od edukov rady a poučenia.
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8. žiadosti maďarského
národa
Anotácia:

Tematický celok:

Pomôcky:

Každý z nás chce, aby boli
uznávané naše práva, vrátane
práva na sebaurčenie národa.
Žiadosti slovenského národa
vnímame ako základný kameň
našej národnej emancipácie
a slovenskej štátnosti.
Aktivita ukazuje jeho obsah
v iných kontextoch a z iných
pohľadov a otvára otázku
multiperspektivity – teda
vnímanie dejinnej udalosti
očami iných – druhej strany.

Moderný slovenský národ.

Príloha č. 1 (Fiktívny program
politického hnutia), príloha č. 2
(pre každého žiaka alebo pre
dvojicu – podľa rozhodnutia
učiteľa), sken staršej učebnice
dejepisu pre 2. ročník
gymnázia alebo príloha č. 3.

Odporúčaný ročník:

Výkonový štandard:

•P
 osúdiť význam revolúcie
1848/49 z hľadiska hlavných
aktérov.
•P
 orovnať spoločné
a rozdielne spôsoby, výsledky
v činnosti troch generácií
slovenských vzdelancov.

Obsahový štandard:

•R
 evolúcia 1848/49.
• T ri generácie slovenských
vzdelancov.

2. ročník SŠ.

Ciele:

• k riticky myslieť, reflektovať
vlastné postoje;
•p
 omenovať rôzne pohľady
na tú istú dejinnú udalosť.

Čas:
45 minút.
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Postup:
5 MIN.
5

30 MIN.

EVOKÁCIA:

1.

Prečítajte alebo rozdajte žiakom fiktívny program politického hnutia z prílohy č. 1.
Zvážte, či necháte žiakov pracovať individuálne alebo vo dvojiciach. Vyzvite ich, aby
povedali, či považujú požiadavky politického hnutia za primerané. V tejto fáze hodiny
príliš neanalyzujte, nechajte zaznieť len prvotné pocity žiakov.

UVEDOMENIE:

5

2.

5

3.

5

4.

10

5.

Rozdajte každému žiakovi (alebo dvojici žiakov) prílohu č. 2 a dajte im 5 minút na jej
vyplnenie. Zdôraznite, že svoje odpovede nemusia zdôvodňovať, nech napíšu svoje
stanovisko aj na základe emócií, intuície... Zatiaľ rovnakú tabuľku, ako je v pracovnom
liste, vytvorte na tabuli (prípadne si ju vytvorte na zadnú stranu tabule ešte pred
vyučovacou hodinou).
Prechádzajte jednotlivé body a vyzvite žiakov, aby zdvihnutím ruky prezradili, aké
stanovisko zaujali. Počet žiakov zapíšte do pripravenej tabuľky na tabulu.
Vyberte tri až päť najzaujímavejších požiadaviek politického hnutia z tabuľky a vyzvite
žiakov, aby zdôvodnili svoje rozhodnutie v daných bodoch. Sledujte, do akej miery
majú svoje stanoviská argumentačne zdôvodnené a do akej miery hlasovali intuitívne, emocionálne či na základe predsudkov. Komentujte jednotlivé zistenia (napr.:
„Zaujímavé, že v tomto prípade ste všetci reagovali skôr intuitívne, bez hlbšieho rozumového zdôvodnenia“. Alebo: „Máte zaujímavé myšlienkové pochody – o chvíľu sa
bližšie pozrieme na to, do akej miery zodpovedajú faktom.“).
Potom rozdajte každému žiakovi alebo každej dvojici prílohu č. 3 (prípadne môžu
pracovať s učebnicou dejepisu pre 2. ročník gymnázia z roku 1994) a vyzvite ich,
aby si text prečítali.
Po prečítaní sa ich pýtajte, do akej miery sa im zdajú požiadavky Slovákov zo Žiadostí
oprávnené a spravodlivé, resp. ktoré z nich podľa ich názoru mali uhorské úrady
splniť a ktoré nie. Štatistiku opäť vpisujte do tej istej tabuľky. Najneskôr v tejto chvíli
žiaci zistia, že fiktívny politický program sú vlastne invertované Žiadosti slovenského
národa. Vtedy žiakom objasnite zámer: pozrieť sa na požiadavky Slovákov očami
štátotvorného národa (v Uhorsku sa za taký národ pokladali Maďari). Zdôraznite,
že materiál, s ktorým pracovali, je fiktívny a že neexistuje žiadne hnutie, ktoré by
s takýmito požiadavkami dnes alebo v minulosti vystupovalo.

5

6.

Pozrite sa na riadky tabuľky, v ktorých sa vyskytli najväčšie rozdiely v stanoviskách
žiakov. Diskutujte o tom, do akej miery sú rozdiely spôsobené fakticky odlišným
postavením Slovákov v Uhorsku v 19. storočí a Maďarov na Slovensku dnes a do
akej miery sú rozdiely dôsledkom našich predsudkov a neschopnosti pozrieť sa na
udalosti očami druhej strany.
Alternatíva:
Ak by sa vám podarilo postupovať rýchlejšie, môžete do fázy uvedomovania
zaradiť ešte diskusiu o tom, kde v súčasnom svete sa riešia spory o postavenie
a práva menšín (napr. Kurdi v Turecku, ale aj v Iraku a Sýrii; Tatari a Ukrajinci
na Kryme, Baskovia či Katalánci v Španielsku, Ujguri a Tibeťania v Číne a pod.).
Alebo zadajte žiakom dobrovoľnú domácu úlohu, aby skúsili spracovať prezentáciu o histórii a súčasnom stave niektorého z týchto sporov.

10 MIN.

REFLEXIA:

2

7.

3

8.

3
2

Vyzvite žiakov, aby si v mysli prehrali celú vyučovaciu hodinu. Pre uľahčenie tejto
úlohy im odporučte, aby zatvorili oči a pomaly hovorte o tom, čo všetko sa na hodine
dialo, o čom sa diskutovalo.
Potom vyzvite žiakov, aby jednou vetou alebo slovným spojením vyjadrili, čo ich na
hodine najviac prekvapilo, čo ich najviac oslovilo, čo si z hodiny odnesú.

9. Napokon zhrňte hodinu a zhrnutie napíšte na tabuľu.
10. Na záver sa ešte raz vráťte (alebo nanovo uveďte) tému podobných konfliktov
v súčasnom svete (viď posledný odsek v časti Uvedomenie).
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PRÍLOHA Č. 1

fiktívny program
politického hnutia

Maďarská národná rada
Horného Uhorska
mí Horného Uhorska,
My, Maďari žijúci na historickom úze
ho práva spravovanév súčasnosti na základe medzinárodné
nnym štátom, vznášaho Slovenskou republikou ako suveré
požiadavky:
me Vláde SR a Národnej rade SR tieto
ych ná1. Aby sa Slovensko zmenilo na krajinu rovnoprávn
rodov.
túpenie
2. Aby v Národnej rade SR mali rovnomerné zas
všetky národnosti.
ku mali svoj vlastný
Aby Maďari žijúci na južnom Slovens

3.

parlament.

4. Aby maďarčina bola úradným jazykom tam, kde

Maďari

tvoria podstatnú časť obyvateľstva.
dostali svoje národné
5. Aby Maďari v Slovenskej republike tu.
školy od základných až po univerzi
uznaná za národ6. Aby červeno-bielo-zelená zástava bolaubli
ke.
nú zástavu Maďarov v Slovenskej rep
ch pod7. Aby každý mohol na Slovensku voliť za rovnaký
mienok.
žďovania.
8. Aby bola rešpektovaná sloboda tlače a zhroma
h ľudí.
9. Zákon o slobode podnikania sa má týkať všetkýc
zoštátnené Maďarom
10. Aby boli vrátené všetky majetky réto
v po roku 1945.
na základe tzv. Benešových dek
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PRÍLOHA Č. 2 – PRACOVNÝ LIST
Splniť

Nesplniť

Už je
splnené

Aby sa Slovensko zmenilo na krajinu rovnoprávnych národov.
Aby v Národnej rade SR mali rovnomerné zastúpenie všetky národnosti.
Aby Maďari žijúci na južnom Slovensku mali svoj vlastný parlament.
Aby maďarčina bola úradným jazykom tam, kde Maďari tvoria podstatnú
časť obyvateľstva.
Aby Maďari v Slovenskej republike dostali svoje národné školy
od základných až po univerzitu.
Aby červeno-bielo-zelená zástava bola uznaná za národnú zástavu
Maďarov v Slovenskej republike.
Aby každý mohol na Slovensku voliť za rovnakých podmienok.
Aby bola rešpektovaná sloboda tlače a zhromažďovania.
Zákon o slobode podnikania sa má týkať všetkých ľudí.
Aby boli vrátené všetky majetky zoštátnené Maďarom na základe
tzv. Benešových dekrétov po roku 1945.

PRÍLOHA Č. 3

žiadosti slovenského národa
Žiadosti slovenského národa sú národno-revolučným programom Slovákov, ktorý bol vyhlásený
10. mája 1848 v Liptovskom sv. Mikuláši a adresovaný uhorskej vláde a snemu.
Ich tvorcami boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža, Ján Francisci,
Štefan Marko Daxner a iní.
V dôsledku odporu maďarských vládnucich kruhov požiadavky neboli splnené.
Žiadosti slovenského národa (11. mája 1848) obsahovali národné a demokratické požiadavky5:
ȫȫ Uhorsko sa malo stať krajinou rovnoprávnych národov;
ȫȫ v celouhorskom sneme mali mať rovnomerné zastúpenie všetky národnosti;
ȫȫ Slovensko malo mať svoj vlastný snem;
ȫȫ v slovenských stoliciach a obciach sa mala stať úradným jazykom slovenčina;
ȫȫ Slováci mali dostať vlastné školy, od ľudových až po univerzitu;
ȫȫ červeno-biela zástava sa mala uznať za národnú slovenskú zástavu;
ȫȫ v Uhorsku sa malo zaviesť všeobecné volebné právo;
ȫȫ mala byť vyhlásená úplná sloboda tlače a zhromažďovania;
ȫȫ Zákon o zrušení poddanstva sa mal rozšíriť na všetkých roľníkov a na všetku pôdu;
ȫȫ roľníkom sa mali vrátiť všetky pozemky, ktoré im zabrali zemepáni.

5 Kováč, D. – Kopčan, V. – Kratochvíl, V.: Slovensko na prahu nového veku,
Orbis Pictus Istropolitasna, Bratislava, 1994, ISBN 80-7158-032-5, s. 48
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9. európsky zápas
o afriku
Anotácia:
Berlínska konferencia v roku
1884 predurčila obraz Afriky
a jej dopady až do dnešného
dňa sú evidentné. Žiaci sa vcítia
do roly štátnikov koloniálnych
mocností a v modelovej
úlohe si v skupinách
„rozdelia“ Afriku. V reflexii
budú diskutovať o kolonizácii,
o práve kolonizovať, o tom,
aké dôsledky môžu mať umelo
vymedzené hranice niekdajších
kolónií pre fungovanie štátov
a ľudí, ktorí v nich žijú.

Obsahový štandard:

•K
 olónie, kolonizátor,
impérium.
•K
 oloniálne ríše.
•S
 vetový obchod.
•D
 elenie sveta, stret kultúr,
rasizmus.

Výkonový štandard:

• z dokumentovať rozdelenie
kolónií európskymi
veľmocami v novoveku;
• a nalyzovať školské historické
pramene z daného obdobia.

Pomôcky:
Odporúčaný ročník:
2. ročník SŠ.

Tematický celok:
Európska expanzia 1492 – 1914.

Farebné špagáty (ak nemáte
možnosť, môžu byť aj kusy
klasického špagátu), nožnice,
lepiaca páska, kópia opisu
záujmov európskych štátov
(príloha č. 1), vystrihnuté vlajky
z kópie (príloha č. 2) – v oboch
prípadoch pre každú skupinu.
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Doplnkové pomôcky:
notebook s pripojením na
internet a dataprojektor, mapa
Afriky v čase pred Berlínskou
konferenciou premietnutá cez
dataprojektor, ohnuté výkresy
s názvami európskych krajín
(ako na konferencii); atlas sveta
– geografický, nie dejepisný.

Ciele:

•o
 písať koloniálne rozdelenie
Afriky medzi európske
mocnosti po Berlínskej
konferencii;
•p
 omenovať niektoré príčiny
a dôsledky kolonializmu
v Afrike z pohľadu Európanov
a pôvodného obyvateľstva.

Čas:
45 minút.

Príprava:
Pripravte si 9 kusov špagátov v nasledujúcich farbách (alebo jedno farebný špagát
rozstrihajte na 9 kusov rovnakej dĺžky):
ȫȫ Červená: Veľká Británia a Belgicko
ȫȫ Modrá: Francúzsko a Nemecko
ȫȫ Zelená: Portugalsko, Španielsko a Taliansko
ȫȫ Čierna: Etiópia a Libéria
Jednotlivé špagáty môžu mať rovnakú dĺžku (napríklad dva metre) a skupiny ich môžu pri
vyznačovaní území skracovať nožnicami, prípadne si vypýtajú dlhší špagát. Alebo môžete
dĺžku určiť už vopred podľa ziskov jednotlivých území (napr. skupina Veľká Británia
dostane dlhší kus ako skupina Taliansko či Španielsko).
Pred samotnou aktivitou je nutné upraviť prostredie triedy tak, aby boli všetky lavice
presunuté bokom a uprostred vznikol dostatočne veľký voľný priestor. Všetky materiály,
ktoré môžete pri aktivite prezentovať cez dataprojektor, odporúčame mať pripravené
(otvorené) vo vašom internetovom prehliadači už pred začiatkom vyučovacej hodiny.
Ušetrí sa tým čas potrebný na ich vyhľadávanie v priebehu aktivity a zároveň je takto
možné aktivitu realizovať aj bez pripojenia na internet v triede.
Do stredu voľného priestoru dajte väčší kus papiera (napríklad spojené dva flipchartové
papiere alebo väčší kus baliaceho papiera) a nakreslite obrys afrického kontinentu. Obrys
sa nemusí dokonale zhodovať so skutočným tvarom kontinentu, je však vhodné snažiť sa
o jeho čo možno najvernejšiu podobu. Rovnakým spôsobom vyznačte ostrov Madagaskar.

Postup:
7 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Na vytvorenie úvodnej atmosféry môžete cez dataprojektor premietať ilustračnú histo-

rickú kresbu Berlínskej konferencie, ktorú nájdete napríklad aj na adrese http://bit.ly/
berlin1884. K nej môžete pustiť dobovú hudbu, prípadne začať úvod hodiny nemeckým privítaním. Na laviciach môžu byť pripravené konferenčné menovky s názvami
európskych mocností.

2. Opýtajte sa žiakov, kde si myslia, že sa ocitli a čo má mapa Afriky spoločné s európskymi

mocnosťami a dobovou fotografiou. Diskutujte so žiakmi, či už boli v situácii, kedy sa o niečom dohadovali a hľadali kompromisy s druhou stranou. Uveďte ich do témy hodiny.

3. Vyzvite žiakov, aby metódou brainstormingu uviedli, čo podľa nich motivovalo európske

mocnosti k ovládnutiu Afriky pred viac ako 130 rokmi. Všetky odpovede zapíšte na
tabuľu a následne diskutujte o tom, ktoré z týchto dôvodov považujú žiaci za najdôležitejšie a prečo.

28 MIN.

UVEDOMENIE:

4. Rozdeľte žiakov na sedem skupín a oznámte, že každá z nich bude predstavovať jednu

z európskych mocností na Berlínskej konferencii v rokoch 1884–85. Práve na tejto
konferencii došlo k ich vzájomnej dohode o rozdelení územia Afriky. V čase konferencie
ostávalo ešte 80 % územia Afriky bez nadvlády Európanov.

5. Jednotlivé skupiny si vyberú štáty, ktoré budú reprezentovať náhodným vytiahnutím

jedným z farebných špagátov z nádoby (v prípade jednofarebného špagátu si skupiny môžu vyžrebovať názov štátu a špagáty im rozdáte). Každá skupina bude mať
k dispozícii špagát a názov štátu. Môžu tiež pracovať s geografickým atlasom sveta (nie
dejepisným).

6. Po pridelení štátov rozdajte skupinám opis jeho záujmov v Afrike – pre každú skupi-

nu iný (príloha č. 1). Každá skupina dostane pre svoj štát zároveň aj kópie vlajok na
označovanie nimi zabraného územia (príloha č. 2), nožnice, lepiacu pásku a ak ich
máte, tak i školský atlas.
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7.

8.
9.

Žiakov informujte, že európske štáty majú v Afrike roku 1884 už viacero svojich kolónií. Vyvstala však potreba vysporiadať ich teritoriálne nároky a vymedziť sféry vplyvu.
V čase konferencie je pre mocenské chúťky Európanov dostupné prakticky celé územie Afriky s výnimkou dvoch štátov: Etiópia – kráľovstvo, ktoré existuje od 12. storočia a kde sa kresťanstvo udomácnilo už v 4. storočí, dávno predtým ako sa presadilo
v Európe a Libéria – od roku 1847 samostatný štát založený z otroctva oslobodenými černochmi, ktorí sa vrátili z Ameriky. Práve na príklade týchto dvoch štátov ukážte
žiakom, ako budú neskôr postupovať pri vymedzovaní územia svojich kolónií. Na už
predtým vytvorenej mape Afriky, označte dvomi kratšími špagátmi Etiópiu a Libériu.
Tieto štáty nie sú pri rozdeľovaní Afriky európskymi mocnosťami dostupné.
Skupiny majú za úlohu zvážiť, ktoré územia Afriky budú na konferencii pre svoj štát
vyžadovať. Ak žiaci niekdajšie koloniálne rozdelenie Afriky poznajú, zdôraznite, že
pri tejto aktivite sa nemusia týchto skutočností striktne pridržiavať, zastupujú záujmy
krajín v období, keď rozdelenie nebolo jasné.
Skupiny upozornite, že špagát, ktorý pre vymedzovanie svojho územia dostali, môžu
rozstrihať nožnicami aj na viacero menších častí v prípade územných nárokov v rôznych častiach Afriky.

10. Po 5 minútach potrebných na rozhodnutie sa pre konkrétne územia vyzvite skupiny, aby
pristúpili k obrysovej mape Afriky uprostred triedy a vyjadrili svoje teritoriálne nároky ohraničením nimi vybraných častí Afriky prideleným špagátom. Do stredu takto ohraničených
území môžu pre lepšiu prehľadnosť umiestniť aj svoju štátnu vlajku.

11. Počas práce skupín na zaberaní svojich území, medzi nimi s vysokou pravdepodob-

nosťou vzniknú „teritoriálne spory“. Nezasahujte do ich riešenia, pokiaľ neskĺznu do
nevyberaných spôsobov. Skupiny sa môžu vzájomne dohadovať a svoje nároky na
mape dodatočne presúvať. Nechajte priebeh tejto fázy aktivity na vynaliezavosti jednotlivých skupín. V momente, keď skupina reprezentujúca Taliansko zaberie svojim
špagátom na mape už ohraničenú Etiópiu, vstúpte do deja s tým, že podrobenie
Etiópie nebolo úspešné. Tento zásah simuluje bitku pri Adwe z roku 1896, v ktorej
boli Taliani porazení etiópskymi vojskami. Trvanie celého „zápasu“ o Afriku by nemalo
presiahnuť 15 minút.

12. Keď je už celá Afrika rozdelená medzi skupiny (európske štáty), spoločne so žiakmi
vyhodnoťte vytvorenú mapu a diskutujte so žiakmi:

ȫȫ Ako ste sa dokázali vzájomne dohodnúť (alebo nedohodnúť) na rozdelení územia?
ȫȫ Ktorému štátu (skupine) pripadla jej najväčšia časť?
ȫȫ Kolónie ktorých skupín sa obmedzovali len na určité oblasti Afriky?
ȫȫ Ktoré oblasti sa v skutočnosti kolonizovali najľahšie a medzi prvými (dopravne
dobre dostupné pobrežia, zdrojové oblasti nerastných a poľnohospodárskych surovín), a ktoré ako posledné (vnútrozemie, husto zalesnené a dopravne ťažko
dostupné oblasti, púšte)?
ȫȫ Ako reálne dopadlo delenie Afriky? Môžete im ukázať mapu z linku bit.ly/po-berlinkonferencii.
10 MIN.

REFLEXIA:

13. So žiakmi diskutujte:
ȫȫ Čo sa vám na aktivite páčilo? Čo bolo pre vás novým zistením?
ȫȫ Ako prebiehalo rozdelenie Afriky, kto sa ako správal? Ako podľa vás prebehli
reálne rokovania?
ȫȫ Aký alternatívny spôsob rokovania by ste navrhli?
ȫȫ Mali podľa vášho názoru európske štáty právo na zabratie cudzích území? Bolo
by niečo podobné možné aj v súčasnosti?
ȫȫ Pri zaberaní územia ste sa zamerali na vaše záujmy, mysleli ste však aj na záujmy
obyvateľov, ktorí v nich žijú? Svoju odpoveď zdôvodnite.
ȫȫ Ako sa v súčasných štátoch Afriky prejavuje vplyv (odkaz) ich bývalých kolonizátorov?
ȫȫ Aký vplyv by malo na spoločnosť i na váš osobný život, ak by ste sa ocitli v krajine,
ktorú by si rozdelili veľmoci?
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i

INFORMÁCIE PRE VÁS A ĎALŠIE NÁMETY K DISKUSII:

ȫȫ Sú hranice niektorých afrických štátov aj dnes totožné s hranicami bývalých kolónií,
z ktorých vznikli (DR Kongo, Angola, Mozambik, Namíbia, Sierra Leone...)?
ȫȫ V mnohých afrických štátoch je na rozdiel od štátov Európy veľmi pestré národnostné zloženie obyvateľstva. Národy žijúce v jednom štáte hovoria odlišným jazykom,
vyznávajú odlišné náboženstvo, zvyky a spôsob života. Táto rôznorodosť býva často
príčinou sporov o riadenie štátu, nakladanie s nerastným bohatstvom a pod.
ȫȫ Oficiálnym jazykom väčšiny afrických štátov je dodnes jazyk ich niekdajších kolonizátorov (v štátoch západnej Afriky ako napr. Senegal alebo Pobrežie Slonoviny je to francúzština, v Nigérii alebo Ghane angličtina a pre Mozambik s Angolou pre dodnes oficiálnym jazykom portugalčina). Kolonizátori za sebou zanechali aj prvky svojej kultúry
a náboženstvo. Hospodárstvo jednotlivých afrických štátov je dodnes v mnohých prípadoch najsilnejšie previazané práve so štátmi, ktoré ich v minulosti kolonizovali – cez
vzájomný obchod, investície, zahraničnú pomoc a pod. Z koloniálnych čias ostáva Afrika
dodnes pre európske štáty dôležitá najmä ako zdroj surovín, poľnohospodárskych produktov a prisťahovalcov.
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PRÍLOHA Č. 1

opisy záujmov európskych
štátov v afrike

S

te jednou z najstarších európskych koloniálnych mocností.
Už v 15. storočí ste sa ako vôbec prví Európania plavili popri
západnom pobreží Afriky, kde ste založili prístav a pevnosť
zálive.
Elmina na Zlatom pobreží (dnešná Ghana) pri Guinejskom
ktorých
Vašim záujmom bol obchod so zlatom a neskôr aj otrokmi,
váš rodák – Bartolomej Dias, ktorý
práve
to
Bol
ke.
Ameri
Južnej
v
ste potrebovali pre svoje kolónie
. V roku 1498 sa vám pozdĺž afrického
v roku 1488 dosiahol ako prvý Európan Mys dobrej nádeje
ať až do Indie, s ktorou ste nadviazali
pobrežia zásluhou Vasca Da Gamu podarilo loďami dopláv
obchod s korením.

tugalsko
Por

, cez Afriku a Indiu, až po Filipíny.
V čase najväčšej slávy siahala vaša koloniálna ríša od Brazílie
Ako prví Európania ste v 16. storočí
Vyše 500 rokov ste spravovali prístavné mesto Macao v Číne.
na konci 19. storočia, už nie ste tou
nadviazali kontakt s Japonskom. V čase Berlínskej konferencie
Ázii a v roku 1822 prišli o najdôležitejšiu
mocnosťou, čo kedysi. Stratili ste prakticky všetky kolónie v
– Brazíliu, ktorá vyhlásila samostatnosť.
si zachovať hrdosť a na kontinente
V mocenskom zápase o Afriku však nesmiete chýbať, musíte
dopravnú polohu. Obe ležia na úrovni
udržať aspoň vaše doterajšie kolónie, ktoré majú strategickú
pobreží Afriky. Aby ste o ne neprišli, je
Madagaskaru – jedna na západnom, druhá na východnom
nerastných surovín a úrodná pôda.
nutné rozšíriť ich o územia vo vnútrozemí, kde sú bohaté zdroje
tak čisto portugalský pás na juhu Afriky.
Ideálne by bolo zabrať všetko územie medzi nimi a utvoriť
Briti vám v tom budú chcieť určite zabrániť.

S

te najsilnejšou svetovou veľmocou s najväčšou námornou
flotilou a od toho sa odvíjajú aj vaše ambície v Afrike –
chcete najväčší kus z koláča! V roku 1783 ste stratili dôležité
severoamerické kolónie po vyhlásení ich nezávislosti a vzniku
USA, neskôr aj Kanadu. V čase Berlínskej konferencie v rokoch
1884 – 1885 stále ovládate viaceré kolónie v Karibiku, rozľahlú Indiu, Barmu, Malajziu, Austráliu
a mnohé ďalšie. Nie nadarmo sa hovorí, že nad Britskou ríšou slnko nikdy nezapadá.

Veľká
Británia

V Afrike ovládate prosperujúcu kolóniu Kapsko na úplnom juhu kontinentu, ktorú ste získali
od
Holanďanov. Nedávnou okupáciou ste získali Egypt spolu s kontrolou nad Suezským prieplavom
,
ktorý je jedným z najdôležitejších tepien svetového obchodu. Pre vašu ríšu je dôležitá aj prítomnos
ť
pri delte rieky Niger, odkiaľ ste vyvážali otrokov do amerických kolónií. Po zrušení otroctva v roku
1807 sa táto pobrežná oblasť Guinejského zálivu stala zdrojom, na európskych trhoch ceneného
,
palmového oleja. Vašim cieľom v Afrike je získať územie v súvislom páse od severu na juh, čím
by ste získali kontrolu takmer nad celým kontinentom. Už teraz plánujete železnicu z Káhiry až
po
Kapské mesto.
Oproti ostatným európskym štátom máte výhodu, že najlepšie poznáte africké vnútrozemie, ktoré
preskúmali vaši cestovatelia ako David Livingstone alebo Henry Stanley. Niektorí ľudia v Británii
veria, že okrem ovládnutia lacných zdrojov obrovského nerastných surovín a zakladania plantáží
na
pestovanie poľnohospodárskych plodín, je vašou povinnosťou aj civilizovať africké obyvateľstvo
–
„pokresťanštiť“ ho, priniesť mu kultúru a pozdvihnúť ho zo zaostalosti. Nezabúdajte však, v prvom
rade ide o zdroje a biznis.
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S

polu s Veľkou Britániou ste po stáročia súperili o titul
najsilnejšej svetovej veľmoci. V dobách Berlínskej
konferencie v rokoch 1884 – 1885 však ťaháte za kratší
koniec. V roku 1763 ste v prospech Británie stratili severoamerickú
kolóniu Kanada (Nové Francúzsko), neskôr väčšinu svojich dŕžav
v Indii a v roku 1803 predali kolóniu Louisiana novovzniknutým USA. Stále spravujete niekoľko
kolónií v Karibiku a Tichomorí, V Južnej Amerike vám patrí Francúzska Guayana a v juhovýchodnej
Ázii ovládate Vietnam a Kambodžu.

ncúzsko
Fra

Koncom 19. storočia sa vo Francúzsku stupňuje nostalgia za imperiálnou ríšou, práve pri delení
Afriky sa naskytá šanca získať nové územia. Cieľom je ich získaním čo najviac krajine prinavrátiť jej
niekdajší lesk. Zároveň treba zabezpečiť zdroje nerastných surovín a poľnohospodárskych plodín.
Už dlhšie ovládate africké ostrovy v Indickom oceáne – Réunion a Komory, na ktorých máte
plantáže cukrovej trstiny a krátko okupujete severoafrické Tunisko s Alžírskom. Svoje záujmy
presadzujete aj v západnej Afrike – pri jej najzápadnejšom výbežku v Senegale a v Pobreží
Slonoviny pri Guinejskom zálive.
Vašim záujmom na Berlínskej konferencii a v najbližších rokoch, ktoré budú po nej nasledovať
je podmanenie severnej Afriky od Stredozemného mora až po Guinejský záliv. Ideálnym by
bol celistvý pás územia prechádzajúci od západného až po východné pobrežie Afriky. Zo
strategických dôvodov je vhodné aj zaistenie najväčšieho afrického ostrova, pri ktorom už máte
kolónie Réunion a Komory.

P

očas Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 1885 patríte
medzi najmladšie kráľovstvá Európy. V čase vášho vzniku
už dávno vlastnia najsilnejšie európske štáty zámorské
kolónie a protektoráty, z ktorých získavajú nerastné bohatstvo
a poľnohospodárske plodiny. Zároveň do nich vyvážajú svoje
výrobky, čo prospieva ich ekonomike. Oproti tradičným koloniálnym mocnostiam je vaša pozícia
pri rozdeľovaní Afriky oveľa skromnejšia, určite však nechcete vyjsť naprázdno.

Belgicko

Zastupujete kráľa Leopolda II., ktorý so svojimi plánmi na kolonizovanie Afriky vo svojej krajine
veľa prívržencov nezískal. Preto sa rozhodol, že spravovanie africkej kolónie bude jeho súkromný
obchod. Ak majú kolónie ostatné kráľovstvá, on bude jediným kráľom vo svojej vlastnej. Túžba
kráľa po území v Afrike sa odráža aj v jeho výroku – „Nechcem riskovať stratu príležitosti na získanie
i,
kúska z tohto veľkolepého afrického koláča“. Partnerov na Berlínskej konferencii ste presvedčil
že vašim cieľom je zlepšenie života domorodých obyvateľov, v skutočnosti máte záujem o zisk
z bohatých zásob kaučukovníka, slonoviny a minerálov.

Vašim záujmom je získať rozľahlé územie najväčšej africkej panvy, o ktoré ostatné európske
mocnosti neprejavujú väčší záujem. Jej názov je odvodený od rieky, ktorá ňou preteká. Po rieke
pomenujete aj svoju kolóniu.
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B

– 1885
erlínska konferencia, na ktorej si v rokoch 1884
rozdeľujete
spoločne s ďalšími európskymi mocnosťami
prvého
ním
vede
pod
Afriku, sa koná na vašej pôde
, čo
Zatiaľ
.
arcka
kancelára zjednotenej Nemeckej ríše Otta von Bism
čia,
storo
až 16.
iné európske mocnosti získavali kolónie už od 15.
l čas, aby ste po zjednotení ríše vstúpili do hry
vy ste stáli v úzadí. Práve pri rozdeľovaní Afriky nasta
zdroj surovín pre váš rozrastajúci sa priemysel,
o zámorské územia. Tie môžu zaistiť nielen lacný
ale aj odbyt pre časť jeho produkcie.

Nemecko

j Británie alebo Francúzska, vaším záujmom je
Koloniálne ambície ríše nie sú na úrovni Veľke
oblastiach Afriky. Pre ríšu získajte územie na
však získať aspoň niekoľko kolónií v rôznych
žne v púšti na sever od Kapska. Ako druhé sa
juhozápadnom pobreží, ktoré sa rozprestiera preva
dnom pobreží Afriky, ktorá bude siahať až po
pokúste získať územie pre budúcu kolóniu na výcho
nika. Na tomto území sa nachádza aj najvyšší
oblasť Veľkých jazier – Viktóriino jazero a jazero Tanga
východnom pobreží Guinejského zálivu, ktoré
vrch kontinentu. Ako posledné získajte územie pri
vysočinu.
bude vo vnútrozemí zasahovať až cez Adamauskú

V

období Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 1885 je
zjednotené Talianske kráľovstvo stále mladým štátom –
vzniklo až v roku 1861. Európske mocnosti, ako sú Veľká
Británia, Francúzsko, Portugalsko alebo Španielsko, ovládali svoje
zámorské územie (kolónie) už po stáročia. Rozdrobené talianske
kráľovstvá a republiky ostávali v tomto súboji bokom. Benátska republika ovládala len niekoľko
menších území pri pobreží Stredozemného a Jadranského mora, žiadne z nich nebolo mimo Európy.

Taliansko

Rozdeľovanie Afriky je pre vás šancou získať kolónie, ktoré by potvrdili vašu rastúci silu a posilnili
národnú hrdosť na zjednotené Taliansko medzi jeho obyvateľmi. Vaša pozícia na konferencii je
však oproti iným štátom veľmi slabá. Musíte sa uspokojiť len s odrobinkami, ktoré ostanú potom,
čo si Afriku rozkúskujú silnejšie mocnosti.
Keď sa už zdá, že zápas o Afriku medzi európskymi mocnosťami je skončený – ovládnite malé
územie na juhu Červeného mora. Odtiaľ získajte susednú Etiópiu. Pre svoje kráľovstvo zaberte aj
východnú časť Afrického rohu. Na záver získajte severoafrické územie, ktoré leží presne na juh od
vášho domovského Talianska.

V

období Berlínskej konferencie v rokoch 1884 – 1885 už nie
ste svetovou veľmocou. Už len spomínate na časy, kedy ste
od 16. storočia ovládali množstvo kolónií v Amerike, vďaka
ktorým sa vaša krajina stala jednou z najbohatších na svete. V prvej
polovici 19. storočia ste stratili všetky americké kolónie okrem Kuby
a Portorika. Vo východnej Ázii spravujete kolóniu Filipíny.

ie
Špan lsko

Z rozdeľovania Afriky sa vám veľa neujde, nedokážete zabezpečiť fungovanie veľkých a vzdialených
kolónií. Musíte počkať, kým sa pre svoje územia rozhodnú silnejšie európske štáty a v samom
závere zápasu o Afriku si podmaniť aspoň niekoľko pre vás zaujímavých území, ktoré zostali bez
európskej nadvlády. Máte záujem najmä o úzky pás severoafrického pobrežia oproti španielskym
brehom a územie pri pobreží Atlantického oceánu zasahujúce až do najzápadnejšej časti púšte
Sahara. Okrem týchto blízkych území, máte šancu získať malé územie na východnom pobreží
Guinejského zálivu, severne od rovníka.
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štátne vlajky
na označenie území

Portugalsko

Portugalsko

Francúzsko

Francúzsko

Francúzsko

Francúzsko

Francúzsko

Francúzsko

Nemecko

Nemecko

Nemecko

Belgicko

Španielsko

Španielsko

Španielsko

Taliansko

Taliansko

Taliansko

Veľká Británia

Veľká Británia

Veľká Británia

Veľká Británia

Veľká Británia

Veľká Británia

Poznámka:
Štátne vlajky sú z obdobia Berlínskej konferencie.
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10. kto je tu barbar?
Anotácia:
Boxerské povstanie v Číne
na konci 19. storočia nemusí
na nás, napriek svojej dobovej
a regionálnej významnosti,
pôsobiť ako jedna z kľúčových
udalostí svetovej histórie.
Aktivita, v ktorej sa pracuje
s historickými textami z druhej
polovice 19. storočia je
ale výborným príkladom
toho, ako sa vyvíjali vzťahy,
udalosti a procesy a ako sa
prehlbovala priepasť medzi
viacerými stranami, ktoré
neskôr, takmer nezvratne,
viedli ku krvavému konfliktu
a následnej nevraživosti. Žiaci
budú diskutovať o fenoméne

imperializmu a o tom, čo
robiť, aby sa predišlo budúcim
konfliktom.

Odporúčaný ročník:

Pomôcky:
Historické pramene (Príloha č. 1),
pracovný list (Príloha č. 2),
(z každého po 12-18 kópií –
3 kópie pre každú skupinu).

2. alebo 3. ročník SŠ.

Ciele:
Tematický celok:
Na ceste k 1. svetovej vojne.

Výkonový štandard:

• Z hrnúť podstatné znaky
imperializmu.
•A
 nalyzovať školské
historické pramene.

• identifikovať perspektívu
oboch strán v konflikte –
mulitperspektvita;
• v nímať rozdielnosť hodnôt
a životných štýlov ako
potenciálny zdroj konfliktu;
•d
 iskutovať o tom, ako je
možné vyhnúť sa konfliktu
pri strete záujmov.

Obsahový štandard:
Imperializmus.

Čas:
45 minút.
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Príprava:
Dohodnite sa so štyrmi žiakmi s výrazným (dramatickým) prejavom najneskôr na začiatku
dňa na tom, že hodinu začnete malou inscenáciou. Zároveň ich vyzvite, aby zachovali
tajomstvo a neprezradili zámer spolužiakom.

Postup:
15 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Na začiatku hodiny napíšte na tabuľu veľkými písmenami: „50-te roky 19. storočia“.
Pred tabuľu si sadnú prví dvaja „dohodnutí“ žiaci a formou dialógu prednesú prvé dva
texty historických prameňov z prílohy 1 (diplomat Lindau a tlmočník Meadows).
Poznámka
Ak vám to čas a možnosti dovolia, môžete dotvoriť scénu – kreslá, čaj, dobové
oblečenie – a môžete popracovať na dramatizácii, teda pretransformovať texty do
podoby dialógu so vsunutými vetami; dbajte však, aby kľúčové formulácie a celý
obsah zostali nezmenené.

2. Hneď potom zmažte nápis na tabuli a napíšte: „1900“.
Kým budete písať, prví dvaja žiaci odídu (prípadne odstránia scénu).
Ďalší žiak príde a prečíta prejav nemeckého cisára.
Hneď po ňom posledný zo štvorice prednesie výzvu čínskych boxerov.

3. Po skončení prejavov sa pýtajte žiakov:
ȫȫ O akých národoch sa hovorilo?
ȫȫ Kde sa pravdepodobne odohrával dej?
ȫȫ Aké vlastnosti boli jednotlivým národom pripisované?
Potom sa opýtajte žiakov na ich prežívanie:
ȫȫ Ako ste sa pri prejavoch cítili?
ȫȫ S čím ste súhlasili a s čím naopak nie?
ȫȫ Čo vás zaujalo prípadne rozhorčilo?
20 MIN.

UVEDOMENIE:

4. Na tabuľu napíšte slovo IMPERIALIZMUS a vyzvite žiakov, aby hovorili svoje prvé asociácie/definície. Niektoré z odpovedí zapíšte.

5. Stručne (najviac v troch minútach) žiakom objasnite, čo bolo „Boxerské povstanie“
(link: http://bit.ly/boxerske-sme).

V krátkej diskusii sa pýtajte žiakov, ako prečítaný text súvisí s pojmom, ktorí definovali
predtým. Žiaci sa môžu vyjadriť k obom stranám daného konfliktu, k reakcii v podobe
povstania. Povedzte, že táto udalosť sama o sebe nie je až taká dôležitá na zapamätanie. Dôležité je však porozumieť, ako sa ľudia k sebe správajú a ako by sa mohli správať.
A tiež porozumieť pojmu imperializmus.

6. Žiakov rozdeľte do šiestich skupín. Jeden žiak nebude zaradený do žiadnej skupiny, ale
bude vaším asistentom. Mal by to byť žiak, ktorý je schopný aktívne počúvať a sumarizovať.

Vysvetlite žiakom zadanie: dostanú všetky texty, ktoré ich spolužiaci prednášali v úvodnej časti hodiny. Úlohou skupín je pozorne prečítať texty a sformulovať odpovede na
otázky z pracovného listu. Čas na prácu bude 5 minút, preto netreba strácať čas.
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Ak si myslíte, že v niektorej triede žiaci nestihnú celý pracovný list za 5 minút, môžete
určiť každej skupine iba jednu otázku, a to tak, aby každú otázku dostali zadanú práve
dve skupiny.
Úlohou asistenta je chodiť spolu s vami pomedzi skupiny, počúvať ich rozhovory, zachytávať zaujímavé myšlienky k jednotlivým otázkam.
ȫȫ Ako súvisia texty z 50-tych rokov 19. storočia s výzvami k boju z roku 1900?
ȫȫ Prečo politiku Nemcov nazývame imperializmom, ale politiku čínskych povstalcov nie?
ȫȫ Čo by sa malo stať medzi rokmi 1860 a 1900, aby v roku 1900 nedošlo ku krviprelievaniu?

7.

Po piatich minútach vyzvite skupiny, aby prezentovali svoje odpovede. Vyzvite jednu
skupinu, aby predstavila svoju odpoveď na prvú otázku. Ostatné skupiny môžu odpoveď dopĺňať, problematizovať, navrhovať iné odpovede.
Vy a váš asistent môže dopĺňať zaujímavé myšlienky, ktoré ste zachytili počas práce skupín. Vašou úlohou je predovšetkým riadiť diskusiu v triede a strážiť čas (na každú otázku
asi 4 minúty). Úlohou asistenta je zapisovať najzaujímavejšie myšlienky na tabuľu.
Na konci tejto časti hodiny máme na tabuli zapísané zhrnutie zaujímavých myšlienok
k trom otázkam pracovného listu.

10 MIN.
7

REFLEXIA:

8. Diskutujte so žiakmi o týchto otázkach (nemusíte obsiahnuť všetky – sústreďte sa na
tie, ku ktorým smerovala diskusia na hodine – čas na diskusiu máte 7 minút):

ȫȫ Čo vás počas hodiny oslovilo? Ktorú myšlienku považujete za najzaujímavejšiu?
ȫȫ Zdalo sa vám v prečítaných úryvkoch niečo nelogické, očividne nepravdivé? Prečo
sa to nezdalo nepravdivé a nelogické ľuďom vtedy?
ȫȫ Vnímate v súčasnosti niektoré prejavy ľudí, ktoré sa podobajú na tie z niektorého
úryvku z úvodu hodiny? Ktoré sú to? Kto ich hovorí? Vedeli by ste na také prejavy
reagovať?
ȫȫ Pozorujete podobný tip konfliktu aj v súčasnom svete? Aké dôsledky by mohol mať?
3

9.

Na záver zhrňte, čo ste sa dnes naučili:
ȫȫ Že významné udalosti sa v dejinách obvykle nestanú z ničoho nič, ale obvykle majú
dlhý vývoj (desaťročia, storočia).
ȫȫ Že tento vývoj je možné ovplyvniť, pričom obvykle je potrebné ho ovplyvňovať z viacerých strán.
ȫȫ Čo znamená slovo imperializmus a ako sa imperializmus prejavuje.

Zdroj:
Hroch: Dějiny novověku. Učebnice pro střední školy. Praha: SPL,
2001. s. 155. ISBN 80-86287-14-9.
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historické pramene
Európan, ktorý sa častejšie stýkal s Indmi, Malajcami, Vietnamcami, Číňanmi a Japoncami, nemôže považovať tieto
hnedé a žlté deti človeka za rovných sebe. Blahovoľný a vzdelaný beloch sa však na nich dokáže pozerať zhora a mnohí, ktorí
sú tvrdšej nátury, zaobchádzajú s domorodcami s veľkou tvrdosťou a neskrývaným pohŕdaním. (...) Títo ľudia majú mnoho
dobrých vlastností; väčšina východoázijčanov sa vyznačuje napríklad podmanivou zdvorilosťou a ovládajú jemné formy
spoločenského styku. (...) Čína a Japonsko sú staré kultúrne štáty a obyvatelia týchto krajín ovládajú nezanedbateľný poklad
praktickej životnej múdrosti a mechanickej obratnosti.“
Nemecký diplomat Lindau, 1859
Číňania obvykle nazývajú Európanov barbarmi. Majú tým na mysli národy v hrubom, necivilizovanom a mravne ani
duchovne nekultivovanom stave. (...) Číňania, ktorí mali bezprostrednú príležitosť zoznámiť sa s našimi zvykmi a kultúrou (...)
sa domnievajú, že stojíme v mravnej a duchovnej kultúre nižšie ako ich národ.“
Britský tlmočník Meadows, 1852
Tak, ako si Huni pred tisíc rokmi pod kráľom Attilom urobili takú povesť, že ich meno ešte dnes v príbehoch a rozprávkach vyvoláva hrôzu, tak nech sa meno Nemec usadí v Číne vaším pričinením na tisíc rokov tak, aby sa v budúcnosti
žiadny Číňan neodvážil hoci len krivo pozrieť na Nemca.“
Cisár Viliam II. v prejave k vojakom odchádzajúcim bojovať proti boxerskému povstaniu, 1900
Cudzí diabli prišli a svojím učením mnohých zviedli k svojej rímskej či protestantskej viere. (...) Bezmedzne zneužívali svoju
silu, až nakoniec porobili všetkých dobrých úradníkov a urobili ich svojimi sluhami z túžby po cudzom bohatstve. Bol zriadený
telegraf a železnice, založili sa továrne na zbrane a strelivo a to všetko napĺňa tých diablov radosťou plnou zla. (...) Dávajú sa
nosiť v nosidlách, hoci ich k tomu neoprávňuje ich stav. Ale Čína ich považuje za barbarov, ktorých Boh hodlá zatratiť.“
Z výzvy čínskych povstalcov – boxerov, 1900

✄
Európan, ktorý sa častejšie stýkal s Indmi, Malajcami, Vietnamcami, Číňanmi a Japoncami, nemôže považovať tieto
hnedé a žlté deti človeka za rovných sebe. Blahovoľný a vzdelaný beloch sa však na nich dokáže pozerať zhora a mnohí, ktorí
sú tvrdšej nátury, zaobchádzajú s domorodcami s veľkou tvrdosťou a neskrývaným pohŕdaním. (...) Títo ľudia majú mnoho
dobrých vlastností; väčšina východoázijčanov sa vyznačuje napríklad podmanivou zdvorilosťou a ovládajú jemné formy
spoločenského styku. (...) Čína a Japonsko sú staré kultúrne štáty a obyvatelia týchto krajín ovládajú nezanedbateľný poklad
praktickej životnej múdrosti a mechanickej obratnosti.“
Nemecký diplomat Lindau, 1859
Číňania obvykle nazývajú Európanov barbarmi. Majú tým na mysli národy v hrubom, necivilizovanom a mravne ani
duchovne nekultivovanom stave. (...) Číňania, ktorí mali bezprostrednú príležitosť zoznámiť sa s našimi zvykmi a kultúrou (...)
sa domnievajú, že stojíme v mravnej a duchovnej kultúre nižšie ako ich národ.“
Britský tlmočník Meadows, 1852
Tak, ako si Huni pred tisíc rokmi pod kráľom Attilom urobili takú povesť, že ich meno ešte dnes v príbehoch a rozprávkach vyvoláva hrôzu, tak nech sa meno Nemec usadí v Číne vaším pričinením na tisíc rokov tak, aby sa v budúcnosti
žiadny Číňan neodvážil hoci len krivo pozrieť na Nemca.“
Cisár Viliam II. v prejave k vojakom odchádzajúcim bojovať proti boxerskému povstaniu, 1900
Cudzí diabli prišli a svojím učením mnohých zviedli k svojej rímskej či protestantskej viere. (...) Bezmedzne zneužívali svoju
silu, až nakoniec porobili všetkých dobrých úradníkov a urobili ich svojimi sluhami z túžby po cudzom bohatstve. Bol zriadený
telegraf a železnice, založili sa továrne na zbrane a strelivo a to všetko napĺňa tých diablov radosťou plnou zla. (...) Dávajú sa
nosiť v nosidlách, hoci ich k tomu neoprávňuje ich stav. Ale Čína ich považuje za barbarov, ktorých Boh hodlá zatratiť.“
Z výzvy čínskych povstalcov – boxerov, 1900
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PRÍLOHA Č. 2 – PRACOVNÝ LIST
Ako súvisia texty z 50-tych rokov 19. storočia s výzvami k boju z roku 1900?

Prečo politiku Nemcov nazývame imperializmom, ale politiku Číňanov nie?

Čo by sa malo stať medzi rokmi 1860 a 1900, aby v roku 1900 nedošlo ku krviprelievaniu?

Zdroj: voľne upravené a krátené podľa http://www.theguardian.com/world/ng-interactive/2013/nov/walls

✄
Ako súvisia texty z 50-tych rokov 19. storočia s výzvami k boju z roku 1900?

Prečo politiku Nemcov nazývame imperializmom, ale politiku Číňanov nie?

Čo by sa malo stať medzi rokmi 1860 a 1900, aby v roku 1900 nedošlo ku krviprelievaniu?
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11. bojuje celý svet
Anotácia:
Aktivita približuje žiakom
„svetovosť“ 2. svetovej vojny
– popisuje jej aktérov, udalosti
a konflikty, o ktorých mnohí
z nás nikdy nepočuli, napriek
tomu, že v tejto vojne často
zohrali významnú rolu. Žiaci
budú v skupinách pracovať
s textami a mapami, ktoré im
pomôžu vytvoriť si komplexný
obraz o tomto globálnom
konflikte.

Odporúčaný ročník:
3. ročník SŠ.

Tematický celok:
Druhá svetová vojna.

Výkonový štandard:

•R
 ozpoznať útrapy ľudí na
fronte a v zázemí.

•Š
 pecifikovať dôsledky druhej
svetovej vojny.

Obsahový štandard:
Protifašistický odboj.

Pomôcky:
Okopírovaná mapa sveta
z prílohy pre každú skupinu
(počet teda závisí od počtu
vytvorených skupín – pozri
postup) , texty pre skupinovú
prácu (prílohy), loptička, fixky
dvoch farieb.
V ideálnom prípade, no nie
je podmienkou – ukážka
z portálu youtube.com
(nájdete pod heslom: Les
soldats marocains 2eme GM
- Campagne d'Italie - Monte
Cassino alebo na http://
bit.ly/vojaci-hory), počítač,
dataprojektor,
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Ciele:

• š pecifikovať dôsledky 2.
svetovej vojny aj na krajiny
mimo Európy, ktoré neboli
hlavnými aktérmi vojny;
•u
 kázať globálnu previazanosť
medzi krajinami a svetadielmi
pomocou jednej
z najvýznamnejších dejinných
udalostí;
•d
 iskutovať o eurocentrickom
vnímaní svetových dejín.

Čas:
45 minút.

Príprava:
Pripravte si vopred mapy sveta zo samostatnej prílohy – odkopírujte pre každú dvojicu
(prípadne menšiu skupinu žiakov) jednu mapku. Na stenu alebo tabuľu nalepte jednu
veľkú slepú mapu (aspoň veľkosť flipchartového papiera) s obrysmi štátov.

i

TIP PRE VÁS:

Mapu si môžete jednoducho vytvoriť tak, že na stenu, napr. papierovú, umiestnite –
maliarskou, maskovacou páskou, veľký kus papiera (napr. flipchartový alebo aj baliaci).
Následne si na internete nájdite obrysovú mapu sveta (napr. http://bitly.com/mapasveta) a cez projektor si ju premietnite na papier na stene. Potom už len jednoducho
a rýchlo prekreslíte obrysy mapy na papier. Použite čiernu fixku, ale nie „permanentnú“.
Mapu si tiež môžete vytlačiť na niekoľko papierov formátu A4 a následne zlepiť. Použite
na to program http://www.blockposters.com.

Postup:
10 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Na úvod hodiny napíšte na tabuľu: „2. svetová vojna“.
Rozdeľte žiakov do malých skupín, ktorým rozdáte okopírované mapy sveta. Veľkú
mapu nalepte na stenu alebo tabuľu.

2. Vysvetlite žiakom, že postupne budete jednotlivým skupinám hádzať loptičku. Skupina,

ktorá bude mať práve loptičku, vymenuje dve krajiny, ktoré boli vojensky zapojené do
druhej svetovej vojny. Zástupca zo skupiny zakreslí jednotlivé krajiny do mapy. Krajiny
môžete zaznačovať dvomi farbami podľa toho, či daná krajina patrí do Osi (fašistická
koalícia) alebo k Spojencom (protifašistická koalícia). Pokračujte dovtedy, kým budú
skupiny vedieť menovať nejaké štáty.

25 MIN.

UVEDOMENIE:

3. Pustite žiakom ukážku z youtube.com, resp. z http://bit.ly/vojaci-hory (pozri pomôcky).
Ukážku pustite od času 0:06 a zastavte ju v čase 0:24 (zastavené video nechajte cez
projektor na premietacej stene).
Poznámka pre vás:
Ukážka ukazuje presun marockých vojakov cez talianske hory v zimnom období.
Marockí vojaci boli súčasťou spojencov.

4. Po ukončení ukážky veďte riadený rozhovor k ukážke?
ȫȫ V ktorom štáte sa podľa vás odohráva ukážka?
ȫȫ Kto je na nej zachytený? V čom sú títo vojaci „iní“? (Na stene je záber na vojaka
v turbane.)
ȫȫ Z akej krajiny boli daní vojaci?
Ak sa žiaci nedostanú k odpovedi, prezraďte im, že sa jedná o marockých vojakov v Taliansku. Pokračujte v otázkach:
ȫȫ Prečo a ako sa dostali marockí vojaci do Talianska?
ȫȫ Čo bolo ich zámerom?
ȫȫ Prečo bolo Maroko zapojené do vojny?
Po krátkej diskusii zakreslite Maroko do mapy farbou, ktorá patrí spojencom.
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5. Rozdeľte žiakov do skupín. Každej skupine dajte text a otázky k nemu (príloha). Skupinám dajte 7 – 10 minút na prípravu (prečítanie textu a prípravu odpovedí).

6. Po uplynutí časového limitu vyzvite každú skupinu, aby prezentovala svoju prácu.
Po každej prezentácii dokreslite krajiny, o ktorých sa v textoch píše, na mapu sveta.

10 MIN.

REFLEXIA:

7.

So žiakmi spoločne diskutujte:
ȫȫ Čo zaujímavé ste sa dozvedeli počas hodiny? Čo vás prekvapilo?
ȫȫ Akým spôsobom sa jednotlivé štáty sveta zapájali do vojny? V čom sa líšila ich
účasť od krajín, ktoré boli hlavnými aktérmi vojny?
ȫȫ Účasť ktorých štátov, o ktorých sme na dnešnej hodine hovorili, bola pre vás
prekvapením? Z akého dôvodu?
ȫȫ Postoj akého štátu alebo štátov vás prekvapil a prečo?
ȫȫ Aké dôsledky mala vojna pre ľudí v spomínaných krajinách?
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PRÍLOHA

text č.1
Po prečítaní budete zvyšným skupinám prezentovať odpovede na tri otázky pod textom.
Ráno 10. júla 1945 sa medzi rybárskymi člnmi pri argentínskom Mar del Plata vynorila nemecká ponorka, ktorú kapitán
Otto Wermuth odovzdal miestnym úradom. Argentínčania si až vtedy uvedomili, že vojna, ktorá sa v Európe skončila pred
dvoma mesiacmi, k nim doliehala iba oneskorene ako vzdialená ozvena.
Druhá svetová vojna zasiahla Južnú Ameriku nepriamo, hneď na jej začiatku. V decembri 1939 bol v bitke o ústie Rio de
La Plata, v blízkosti argentínskeho a uruguajského pobrežia po zrážke s tromi britskými loďami ľahko poškodený krížnik
Admiral Graf Spee s tisíc mužmi na palube. Následne doplával do Montevidea, hlavného mesta Uruguaja, s cieľom vykonania opráv a liečenia zranených členov posádky. Hoci bol Uruguaj vo vojne neutrálny, prechovával priateľské vzťahy
s Veľkou Britániou. Podľa Hágskej konvencie mal krížnik na opravu na neutrálnom území len 72 hodín, inak mohol byť,
až do konca vojny, inervovaný. Škoda sa však nedala opraviť za taký krátky čas, preto sa kapitán rozhodol dať krížnik v blízkosti pobrežia potopiť. Spolu s posádkou bol následne odvedený do Argentíny, kde v hotelovej izbe spáchal samovraždu.
Nálada v Argentíne bola na začiatku vojny skôr pronemecká. Vojenské kruhy videli v USA predovšetkým súpera v zápase
o vplyv v Južnej Amerike a armáda sa riadila podľa prusko-nemeckého vzoru. Na vojenskej akadémii učili nemeckí učitelia
a nemecké zbrojovky sem vo veľkom vyvážali najmä leteckú techniku. V júni 1943 vypukol v Argentíne puč, ktorým sa moci
ujala vláda naklonená Nemecku. Diplomatické styky s Nemeckom prerušila Argentína až v januári 1944 na nátlak USA
a v marci 1945 mu ako posledná krajina na svete vyhlásila vojnu.
Upravené podľa http://www.historickarevue.com/archiv_11.html

ȫȫ O akej krajine (krajinách) sa hovorí v texte?
ȫȫ Ako danú krajinu (krajiny) zasiahla druhá svetová vojna?
ȫȫ Čo vás na ukážke prekvapilo?

text č.2
Po prečítaní budete zvyšným skupinám prezentovať odpovede na tri otázky pod textom.
19. februára 1942 ráno odštartovalo zo štyroch japonských lietadlových lodí 188 lietadiel. K nim sa v druhej vlne pridalo
54 bombardérov, ktoré vzlietli z pozemných základní v Tichomorí – z Ambonu a Kendari, ostrovov ležiacich v dnešnej
Indonézii, ktoré po začiatku vojny obsadila japonská armáda. Cieľom leteckej flotily bolo austrálske mesto Darwin, ležiace
na jej severnom pobreží. Zámerom bolo zničiť letiská a techniku, ktorá mohla Japoncom spôsobiť problémy pri obsadzovaní tichomorských ostrovov Jáva a Timor. Nálet na Darwin bol prvý a dosiaľ najväčší útok proti Austrálii a prvý z viac než
100 náletov v rokoch 1942 – 1943.
Proti tejto vojenskej sile bolo na austrálskej strane nasadených okrem protilietadlových diel len 11 stíhačiek. Okrem toho,
neexistovali žiadne plány, ako majú lode reagovať na prípadný letecký útok. V prístave boli ukotvené a usporiadané tesne vedľa seba, čo ich robilo ľahkým cieľom pre japonské bombardéry. V prístave boli i dve americké zásobovacie lode
a niekoľko filipínskych vojenských lodí.
Okrem prístavného zariadenia bolo zničených 30 lietadiel a 11 lodí a ďalších 25 bolo poškodených. Na japonskej strane
boli zostrelené len štyri lietadlá. Kým spojenecké sily zaznamenali straty asi 243 životov (neoficiálne údaje uvádzajú až
dvojnásobok) a ďalších 300 až 400 ľudí, vrátane civilistov, bolo zranených, japonská strana mala len dve ľudské obete.
Po nálete opustila Darwin polovica civilného obyvateľstva. Územie mesta a severnej Austrálie zaznamenalo do konca
roka 1943 ešte 62 náletov. O štyri mesiace neskôr, v bitke o Midway, boli potopené všetky štyri japonské lietadlové lode,
ktoré sa zapojili do útoku na Darwin. Bitka o Midway sa považuje za zlomový moment, ktorý rozhodol o priebehu vojny
v Tichomorí.

ȫȫ O akej krajine (krajinách) sa hovorí v texte?
ȫȫ Ako danú krajinu (krajiny) zasiahla druhá svetová vojna?
ȫȫ Čo vás na ukážke prekvapilo?
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text č.3
Po prečítaní budete zvyšným skupinám prezentovať odpovede na tri otázky pod textom.
Kanada získala nezávislosť od Veľkej Británie krátko pred začiatkom druhej svetovej vojny, v roku 1931. Napriek tomu,
vzťahy a väzby na Britániu boli aj po rokoch nadštandardné. Aj preto kanadský parlament 10. septembra 1939 rozhodol
o vyhlásení vojny Nemecku, rovnako, ako v prvej svetovej vojne.
Na konci vojny slúžilo v armáde až milión Kanaďanov, z celkového predvojnového počtu 11 miliónov obyvateľov. Kanada
mala štvrté najrozsiahlejšie letectvo a piate najväčšie námorníctvo vo vtedajšom svete. Krajina stratila vo vojne až 45-tisíc
vojakov, ďalších 54-tisíc bolo zranených.
Po porážke Francúzska čelilo Hitlerovi len Britské impérium, čím sa Kanada stala najvýznamnejším partnerom Británie
vo vojnovom ťažení. Nerátajúc obranu Hongkongu, až v roku 1943 sa kanadské sily prvýkrát od začiatku vojny zapojili
do významnejšej operácie, vylodenia na Sicílii. Počas oslobodzovania Talianska stratili kanadské vojská až 25-tisíc mužov.
Kanaďania sa podieľali aj na vylodení v Normandii (operácia Overlord), neskôr zohrali kľúčovú rolu pri oslobodzovaní
Holandska. Na konci vojny poslali Holanďania, ako prejav vďaky kanadským vojakom, 100-tisíc ručne pozbieraných tulipánových cibuliek.
Kanadské vojská sa zapojili i do operácii v Tichomorí a Juhovýchodnej Ázii a počas vojny zabezpečovali časť obchodných
ciest medzi Veľkou Britániou a USA, a to aj v blízkosti Grónska.

ȫȫ O akej krajine (krajinách) sa hovorí v texte?
ȫȫ Ako danú krajinu (krajiny) zasiahla druhá svetová vojna?
ȫȫ Čo vás na ukážke prekvapilo?

text č.4
Po prečítaní budete zvyšným skupinám prezentovať odpovede na tri otázky pod textom.
V rokoch 1895–1896 zaznamenali talianske vojská potupnú porážku v tzv. Prvej taliansko-etiópskej vojne. Etiópia si tak
zachovala nezávislosť a pred druhou svetovou vojnou bola jednou zo štyroch nezávislých afrických krajín – zvyšok územia
kontinentu tvorili kolónie európskych veľmocí.
Dobytím Etiópie chcel Mussolini prepojiť svoje kolónie – na severe s Eritreou a na juhu s talianskym Somálskom (Somalilandom) – vytvorením tzv. Africa Orientale Italiana, čím by tiež získal dobrú strategickú pozíciu voči Britom.
Od jesene 1934 sa Taliani začali pripravovať na útok. Do svojich kolónii, Eritreje a talianskeho Somálska, začali prepravovať vojenský materiál, lietadlá a tanky, opravovali letiská, prístavy, železnice a cesty. Postupne začali provokovať krvavé
pohraničné konflikty na hraniciach s Etiópiou.
V októbri zaútočilo Taliansko bez toho, aby Etiópii vyhlásila vojnu. Ich armáda mala vo východnej Afrike asi 685 tisíc mužov, Etiópia asi 800 tisíc. Prevaha vo vybavení však bola obrovská. Etiópska armáda bola slabo vyzbrojená, mala len 13
lietadiel a 4 tanky, kým talianska armáda 595 lietadiel a 795 tankov. Jasná prevaha Talianov bola i na strane delostrelectva
a guľometov. Na etiópskej strane taktiež chýbalo pravidelné zásobovanie a lekárska starostlivosť.
Taliani použili pri leteckých útokoch i bojový plyn (Yperit – horčičný plyn), ktorý bol v tom čase zakázaný Ženevskou
konvenciou. Presný počet obetí bojového plynu na etiópskej strane je neznámy, odhaduje sa až na 100 tisíc. Vojna si vyžiadala asi 10-tisíc obetí na talianskej strane a odhadom 275-tisíc na etiópskej strane. V máji 1936 vpochodovali talianske
jednotky do etiópskeho hlavného mesta Addis Abeby.
Aj po týchto udalostiach však boj pokračoval. Etiópčania ustúpili do hôr a tam pokračovali po celú dobu talianskej okupácie v partizánskom boji. Tieto partizánske jednotky na seba viazali cez 50 plukov pravidelnej talianskej armády a vytvorili
základ síl, o ktoré sa opreli Briti pri opätovnom oslobodení Etiópie.

ȫȫ O akej krajine (krajinách) sa hovorí v texte?
ȫȫ Ako danú krajinu (krajiny) zasiahla druhá svetová vojna?
ȫȫ Čo vás na ukážke prekvapilo?
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12. olympijské hry
Anotácia:

Tematický celok:

Aktivita reflektuje dôležité
politické udalosti 20. storočia,
ktoré majú prepojenie
s novodobými olympijskými
hrami (OH). Počas týchto
historických udalostí boli
olympijské hry využité alebo
zneužité na zviditeľnenie
alebo propagáciu nejakého
politického názoru. Žiaci
budú pracovať s obrazovými
a textovými prílohami
a pomocou nich budú
analyzovať príčiny týchto
udalostí a ich hlbšie politické
pozadie.

Konflikt ideológií.

Odporúčaný ročník:
3. ročník SŠ.

Výkonový štandard:
Zdokumentovať podstatné
príklady krízových javov
rozdeleného sveta
(1956 – 1989).

Obsahový štandard:
Studená vojna, sovietizácia,
dekolonizácia.

Pomôcky:
Texty o udalostiach spojených
s OH (príloha č. 1), fotografie
(príloha č. 2), notebooky (žiaci
môžu používať aj telefóny
s internetom pri vyhľadávaní
informácií o jednotlivých
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udalostiach), väčšie kusy papiera
(napr. polovice flipchartového
papiera alebo dve spojené A4),
kartičky s uvedenými športovými
disciplínami z pôvodných OH.

Ciele:

•p
 omenovať príčiny a dôsledky
vybraných politických
udalostiach 20. storočia;
•d
 iskutovať o význame
olympijských hier;
•u
 viesť príklady prepojenia
významnej športovej udalosti
s politickými a spoločenskými
udalosťami.

Čas:
45 minút.

Postup:
15 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Pripravte si kartičky s názvami športov (zo zoznamu nižšie). Na každej bude jeden
z názvov. Žiakom ešte neprezraďte tému vyučovacej hodiny.

1. skok do diaľky, 2. zápas, 3. beh ťažkoodencov, 4. pankration (kombinácia boxu
a zápasu), 5. hod oštepom.
3

2. Rozdeľte žiakov na 5 skupín (4 – 5 v jednej skupiny, ak máte viac žiakov v triede, môžu

mať dve skupiny aj tú istú kartičku). Skupinám vysvetlite, že dostanú kartičky a ich úlohou bude vytvoriť živé sochy, teda zobraziť daný pojem vlastnými telami. Do tvorby by
sa mali zapojiť všetci členovia skupiny. Na tvorbu budú mať 3 minúty.
Metóda Živých sôch slúži na predstavenie určitého javu, osoby alebo situácie – bez
slova a pohybu.
Pravidlá:
ȫȫ používate len svoje telá;
ȫȫ ak nájdete vhodnú pomôcku (predmet, oblečenie), môžete ju použiť;
ȫȫ každý sa zapojí a je súčasťou danej sochy;
ȫȫ nerozprávate sa – sochy nehovoria;
ȫȫ nehýbete sa – je to predsa socha;
ȫȫ pred tvorbou sochy príliš nepremýšľajte. Sochu vytvorte rýchlo.

8

3. Po vytvorení sôch budú žiaci navzájom hádať, čo ich sochy zobrazujú. Po vymenovaní
športov ich napíšte na tabuľu. Diskutujte so žiakmi o starovekých olympijských hrách.

4

4. Evokáciu ukončite krátkym brainstormingom o tom, aké asociácie sa im spájajú s modernými olympijskými hrami a aké momenty OH si pamätajú.

20 MIN.

UVEDOMENIE:

5. Rozdeľte žiakov do šiestich skupín. Do každej skupiny rozdajte jednu zo šiestich fotografií.

Krátko so žiakmi diskutujte o tom, čo vidia na obrázkoch. Žiaci len opisujú obrázky. Pýtajte
sa ich, ako podľa nich súvisia fotografie so športom. Diskutujte zatiaľ len o fotografiách.

6. Skupinám rozdajte texty k fotografiám (nájdete ich v prílohe 1, očíslované podľa foto-

grafií). Vyzvite skupiny, aby si texty prečítali a pripravili si krátku prezentáciu na väčší kus
papiera. Úlohou skupín bude:
ȫȫ zaradiť danú udalosť do správneho roka a miesta konania olympijských hier;
ȫȫ pomenovať politické pozadie danej udalosti;
ȫȫ pomenovať príčiny danej udalosti;
ȫȫ zamyslieť sa nad tým, aký dopad mala udalosť na dané olympijské hry.
Každá skupina bude mať na prácu 10 minút. Môžu používať smartfóny, tablety alebo
notebooky, podľa toho, čo je k dispozícii.

7.

Po ukončení činnosti každá skupina umiestni svoje práce po triede. Žiakom umožnite,
aby sa medzi jednotlivými prácami prešli a prečítali si jednotlivé udalosti.
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8. Na tabuľu napíšte jednotlivé roky od 1936 do 1984 a skupiny dopĺňajú miesto olympijských hier a v krátkosti povedia politické pozadie.
Text 1: OH Melbourne 1956
Text 2: OH Montreal 1976
Text 3: OH Mexiko 1968
Text 4: OH Mníchov 1972
Text 5: OH Los Angeles 1984
Text 6: OH Berlín 1936
10 MIN.

REFLEXIA:
Diskutujte so žiakmi o otázkach:
ȫȫ Čo bolo pre vás zaujímavé alebo nové? Čo vás prekvapilo?
ȫȫ Ako ovplyvnili dané politické udalosti športové podujatia?
ȫȫ Aké ďalšie športové podujatia by ste spomenuli ako príklady prepojenia športovej udalosti s ľudsko-právnymi a politickými témami? (Napr. OH v Pekingu, futbalový šampionát v Katare a pod.).
ȫȫ Ako by ste riešili dilemu pridelenia OH nedemokratickým krajinám?
ȫȫ Ak športovci dávajú najavo svoje politické presvedčenie a vyjadrujú angažované postoje
– je to podľa vás skôr pozitívne alebo negatívne?
ȫȫ Aký význam mali olympijské hry v minulosti a aký v súčasnosti?
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PRÍLOHA Č. 1
Text 1
Maďarskí pólisti, ktorí obhajovali zlato z olympiády 1952 v Helsinkách, boli v tom čase na dlhodobom sústredení v Československu. Aby mali pokoj na prípravu. O tom, čo sa deje v Budapešti, sa dozvedeli až v čase, keď už boli na ceste do Austrálie. Z novín,
ktoré si pri prestupovaní z lietadla do lietadla kúpil jediný hráč, ktorý ako-tak vedel po anglicky. „Čítal nám, že sa Rusi vrátili, že je
koniec našej revolúcie a všetko je tu znova. Potom ich zložil a dodal, že sa domov už nemieni vrátiť,“ spomínal Ervin Zádor, najmladší člen maďarského družstva. Už úvod melbournského duelu veštil problémy. Maďarský kapitán si s ruským odmietol podať
ruku. Navyše maďarská časť publika sa počas sovietskej hymny ostentatívne otočila chrbtom. Väčšina melbournských divákov bola
jasne na strane Maďarov. „To nebolo vodné pólo. To bol box vo vode,“ prezradil austrálskemu denníku Sydney Morning Herald
Zádor. Minútu pred koncom mu ruský hráč Valentin Prokopov po úmyselnom údere lakťom do oka roztrhol obočie. Po tomto
momente sa aj hľadisko plné maďarských emigrantov rozhodlo Zádora pomstiť. Na Rusov pľuli a hrozili im päsťami. Tí pred nimi
museli za asistencie polície utiecť do šatní.

Text 2
V Montreale neštartovali športovci z 26 afrických krajín. Čo sa stalo? Všetko sa točilo okolo výpravy Nového Zélandu. Niekoľko
olympijských výborov z afrických krajín vznieslo tesne pred začiatkom hier protest proti tomu, že ragbyový tím tejto krajiny prišiel
do Juhoafrickej republiky (JAR), aby tam hral sériu priateľských zápasov. JAR už bola predtým vylúčená zo všetkých športových
udalostí svetového významu. Juhoafrickí športovci súťažili naposledy pred 12 rokmi (1964). Potom ich Medzinárodný olympijský
výbor kvôli rasistickému systému (apartheidu) v ich krajine vylúčil. V Montreale viaceré africké štáty žiadali vylúčenie novozélandskej výpravy, čo olympijský výbor neschválil, a tak africké krajiny (okrem Senegalu a Pobrežia Slonoviny), ako i Irak a Guyana, hry
bojkotovali.

Text 3
Svoj politický názor pri odovzdávaní medailí prejavili americkí černošskí bežci na 200 metrov Tommie Smith a John Carlos. Pri
americkej hymne, na stupni víťazov, sklonili hlavu a zdvihli ruku so zaťatou päsťou v čiernej rukavici. „Biela Amerika nás dokáže oceniť len ako víťazov, vtedy sme Američania. Keď urobíme niečo, čo sa im nepáči, sme pre nich proste neger. Sme čierni
a sme na to hrdí. Čierna Amerika pochopí, čo sme dnes urobili,“ poznamenal k situácii neskôr Carlos. „Sťažujete sa, že sme do
olympijskej dediny vniesli politiku, ale tá už je dávno prítomná... prečo je pre nás dôležité poraziť Sovietov, prečo proti sebe stoja
dve rozdelené Nemecká a snažia sa poraziť jedno druhé?“ Obaja atléti boli následne z Olympijských hier vylúčení. Do vyjadrenia
postoja sa zapojil i Austrálčan Peter Norma, ktorý sa umiestnil v preteku na druhom mieste. Ten prejavil s oboma Američanmi
solidaritu tým, že si spolu s nimi na dres pripevnil odznak „Olympijského projektu pre ľudské práva“. Kvôli tomu nebol národným
olympijským výborom kvalifikovaný na najbližšie olympijské hry, hoci niekoľkokrát splnil kvalifikačné limity. Austrálsky parlament
sa mu v roku 2012, 6 rokov po jeho smrti, ospravedlnil.

Text 4
Izraelskí športovci a realizačný tím boli ubytovaní na prízemí. Osem palestínskych teroristov nemalo problém preliezť nestrážený
plot olympijskej dediny a dostať sa do ubytovne, kde Izraelčania bývali. Teroristi ich previezli na letisko Fürstenfeldbruck, odkiaľ
chceli odletieť preč. Hoci nemecká protiteroristická jednotka bola pripravená k zásahu, všetko sa skončilo masakrom. Ozbrojený
Palestínec stihol hodiť granáty do helikoptér, v ktorých sedeli spútaní Izraelčania. Výsledkom celého útoku bolo 17 mŕtvych.
Organizačný výbor následne uvažoval o predčasnom ukončení hier, ale napokon sa v nich rozhodol pokračovať. Podľa šéfa
Medzinárodného olympijského výboru: „Hry musia pokračovať a my musíme pokračovať v úsilí urobiť ich čistými a úprimnými.“

Text 5
Československý olympijsky výbor po vzore ZSSR odhlasoval nevyslať na OH výpravu. Oficiálnym dôvodom neúčasti bolo údajné
nedostatočné zaistenie bezpečnosti a nerešpektovanie dôstojnosti športovcov. Pravou príčinou bola odveta za bojkot za predchádzajúce OH v Moskve a bojkot (alebo neúčasť z rôznych dôvodov) 65 štátov. Pre športovcov to bola vtedy veľká rana, pretože
mnohí boli vo vrcholnej forme. Niektorí z československých športovcov vtedy podľahli tlaku komunistických funkcionárov a verejne bojkot podporili. Napríklad jedna z kandidátok na zlato, guliarka Fibingerová v televíznom prejave hovorila o svojej tvrdej
príprave na OH v Los Angeles, ale nakoniec sa naplno postavila za stanovisko Československého olympijského výboru, pretože
vraj v určitých kruhoch vznikla abnormálna situácia, „ktorá nezaručuje čistotu olympijskej myšlienky“.

Text 6
Nemecko mohli na olympiáde reprezentovať iba príslušníci „árijskej rasy“, no organizátori starostlivo zametali dôkazy o porušovaní
ľudských práv v ich krajine. Z centier miest síce odstraňovali nápisy „Židom vstup zakázaný“, ale napríklad nemecký minister vnútra
poveril šéfa berlínskej polície, aby jeho podriadení zatkli všetkých Rómov v Berlíne a umiestnili ich v špeciálnom izolovanom tábore. Fašistická propaganda pracovala na plné obrátky, jej cieľom bolo presvedčiť všetkých návštevníkov Berlína, že v štáte vládne
poriadok a mier. Hitler veril, že nemeckí atléti budú na Hrách dominovať a víťaziť. Nacistická propaganda totiž hlásala koncept
„nadradenej árijskej rasy“ a černochov a príslušníkov iných etník považovala za „menejcenných“. Túto teóriu však pred všetkými
vyvrátil americký atlét čiernej pleti, Jesse Owens, ktorý získal štyri zlaté olympijské medaily v najsledovanejších disciplínach.
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PRÍLOHA Č. 2

1.

Úlohy:
ȫȫ zaraďte danú udalosť do
správneho roku a miesta
konania olympijských hier;
ȫȫ pomenujte príčiny (politické
pozadie) danej udalosti;
ȫȫ definujte, aký dopad mala
podľa vás udalosť na dané
olympijské hry.

Zdroj:
http://nla.gov.au/nla.pic-vn4278496-s287-v
(http://bit.ly/madarsko-polo)

2.
Úlohy:
ȫȫ zaraďte danú udalosť do
správneho roku a miesta
konania olympijských hier;
ȫȫ pomenujte príčiny (politické
pozadie) danej udalosti;
ȫȫ definujte, aký dopad mala
podľa vás udalosť na dané
olympijské hry.
Zdroj:
Wikimedia Commons
(http://bit.ly/JAR-segregacia).
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3.
Úlohy:
ȫȫ zaraďte danú udalosť do
správneho roku a miesta
konania olympijských hier;
ȫȫ pomenujte príčiny (politické
pozadie) danej udalosti;
ȫȫ definujte, aký dopad mala
podľa vás udalosť na dané
olympijské hry.

Zdroj:
Wikimedia Commons
(http://bit.ly/olympiada-1968)

4.
Úlohy:
ȫȫ zaraďte danú udalosť do
správneho roku a miesta
konania olympijských hier;
ȫȫ pomenujte príčiny (politické
pozadie) danej udalosti;
ȫȫ definujte, aký dopad mala
podľa vás udalosť na dané
olympijské hry.

Zdroj:
http://bit.ly/mnichov-1972
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5.

Úlohy:
ȫȫ zaraďte danú udalosť do
správneho roku a miesta
konania olympijských hier;
ȫȫ pomenujte príčiny (politické
pozadie) danej udalosti;
ȫȫ definujte, aký dopad mala
podľa vás udalosť na dané
olympijské hry.

Zdroj:
http://bit.ly/newsweek-1980

6.
Úlohy:
ȫȫ zaraďte danú udalosť do
správneho roku a miesta
konania olympijských hier;
ȫȫ pomenujte príčiny (politické
pozadie) danej udalosti;
ȫȫ definujte, aký dopad mala
podľa vás udalosť na dané
olympijské hry.

Zdroj:
Wikimedia Commons (http://bit.ly/jesse-owens)
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13. akým spôsobom
vplývajú nové
technológie
na revolúcie?
Anotácia:

Výkonový štandard:

Aktivita približuje žiakom
a žiačkam spôsob, akým
vynálezy a nové technológie
vplývajú na revolúciu – tak
v minulosti ako aj v súčasnosti.
Okrem toho, že sa zamyslia
nad tým, ako technologický
vývoj mení súčasný svet, budú
mať možnosť pouvažovať aj
nad prednosťami a rizikami
tohto javu.

Obsahový štandard:

• s poznať vynálezy 19. storočia
a zhodnotiť ich význam;
•p
 oukázať na vplyv vynálezov
na správanie sa ľudí počas
dôležitých politických
udalostí;
• z vážiť prínosy a riziká
technologickej revolúcie;
•d
 ozvedieť sa, čo bola Jar
národov a čo sa označuje
názvom Arabská jar.

Informačná explózia, mediálny
svet, globálna dedina.

Čas:

Odporúčaný ročník:

• Z dokumentovať krízové javy
v Európe i vo svete po roku
1989.
•Š
 pecifikovať globálne
problémy súčasného sveta.
• Z dokumentovať na konkrétnych príkladoch klady
a zápory globalizačných
tendencií.

3. ročník SŠ.

45 minút.

Pomôcky:
Tematický celok:
Európska integrácia.

Ciele:

Prílohy č. 1. a 3. – 1x; príloha
č. 2 – pre každého žiaka alebo
dvojicu žiakov.
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Postup:
5 MIN.

EVOKÁCIA:

1.
2.
3.
25 MIN.

Spýtajte sa žiakov, či vedia, čo sú pomaturitné stretávky. Ak niekto bude vedieť, nech
to ostatným vysvetlí. Ak nevie nikto, vysvetlite vy.
Zadajte úlohu: porovnajte, ako budete zvolávať svoju stretávku vy (aké prostriedky na
to použijete), ako ju asi zvolávali vaši rodičia a ako starí rodičia?
Krátko zhodnoťte, ako technický pokrok uľahčuje prípravu spoločných akcií pre viacerých ľudí.

UVEDOMENIE:

3

4.

7

5.

Prečítajte nahlas (alebo navrhnite, aby to urobili ochotní žiaci) dva texty: jeden o Jari
národov druhý o Arabskej jari (príloha č. 1).
Následne rozdajte všetkým žiakom (alebo dvojiciam) pracovné listy (príloha č. 2).
Vysvetlite im, že ich úlohou bude pričleniť k ilustráciám tie vynálezy, ktoré by mohli
mať vplyv na jednu alebo druhú udalosť – Jar národov a Arabskú jar (dva obrázky
nesúvisia s ani jednou udalosťou).
Opýtajte sa, akým spôsobom predmety, ktoré vybrali, mohli vplývať na udalosti, ku
ktorým ich pričlenili.
Poznámka pre vás:
Vysvetlite žiakom význam vynálezov a nových technológií. Príčiny takéhoto rozšírenia revolúcií po krajinách Európy spočívajú v zmene spôsobu sprostredkovania informácií a pohybu ľudí.
Napríklad telegraf spôsobil rýchlu výmenu informácií, ktoré boli ihneď vytlačené
v dennej tlači. Takýmto spôsobom udalosti jednej krajiny inšpirovali ľudí v inej
krajine. Objavenie železníc zas umožnilo rýchlu dopravu ľudí, čo rôznym revolucionárom umožnilo zúčastniť sa na mnohých udalostiach v rôznych krajinách.
Podobnú úlohu v Arabskej jari odohrali internetové spoločenské médiá a mobilné telefóny. Informovalo sa vďaka nim o plánovaných udalostiach, napríklad
sa pripravovali a propagovali demonštrácie.

15

25 MIN.

6.

Uskutočnite v triede kvíz s názvom „Nové technológie a revolúcie” (prílohy č. 3 a 4).
Priebežne žiakom prezrádzajte správne odpovede spolu s komentárom.

REFLEXIA:

7.
8.
9.

Spýtajte sa žiakov, čo ich na dnešnej hodine prekvapilo.
Diskutujte o tom, v čom všetkom sa dve spomínané revolúcie líšili a čo mali spoločné.
Urobte názorovú škálu s otázkou, či je pre svet dobré, že technológie umožňujú tak
ľahko robiť revolúcie. Diskutujte o tom. (Názorová škála: protiľahlé steny v miestnosti
predstavujú póly – „je to dobre“ a „je to zle“; žiaci si vyberú miesto na škále medzi
stenami podľa toho, aký je ich názor.)

10. Hovorte o tom, ako sa cez médiá môžu šíriť aj vymyslené správy. Diskutujte o mož-

ných dôsledkoch, napríklad, že ľudia s falošnými cieľmi klamnou informáciou získajú
dostatočnú podporu ľudí. Je táto situácia vrcholom demokracie (štát nijako nekontroluje informácie), alebo jej ohrozením?

77

PRÍLOHA Č. 1

jar národov
Francúzsky politický mysliteľ Alexis de Tocqueville si na začiatku roku 1848 zapísal: „...spíme na vulkáne (...). Vanie vietor revolúcie, búrku vidieť na horizonte.” A skutočne, 22. februára toho roku bol v uliciach Paríža zorganizovaný tzv.
protivládny banket. Pretože ho vláda nepovolila a poslala proti zhromaždeným
vojsko, v meste ihneď povstali barikády a začali sa bitky na uliciach. V dôsledku
týchto udalostí abdikoval kráľ Ľudovít Filip a Francúzsko vyhlásilo republiku. Po
správach o udalostiach vo Francúzsku sa 18. marca začali bitky v uliciach Berlína
– masa demonštrantov uvoľnila politických väzňov. Medzi 14. a 25. marcom sa
začali odohrávať pouličné boje vo Viedni, v dôsledku ktorých sa cisár Ferdinand
rozhodol odvolať z funkcie nenávideného kancelára Metternicha. V dôsledku
marcových demonštrácii v Dánsku kráľ sľúbil vydať novú ústavu. Posledná vlna
revolúcie sa rozšírila po celej Európe, vynechala len Rusko a Veľkú Britániu.

arabská jar
Arabská jar, nazývaná aj Arabské prebudenie, je označenie protestov a bojov, ktoré v roku 2010 trvali niekoľko mesiacov a zahrnuli arabské krajiny.
Začiatok týchto udalostí spôsobil protest tuniského pouličného predavača Mohameda Bouaziziho, ktorý sa v decembri 2010 upálil preto, lebo
mu miestne úrady zhabali tovar a šikanovali ho. V dôsledku demonštrácie, ktorá sa zmenila na stret s políciou, podal demisiu dlhoročný prezident Zajn al-Abidin Ben Ali. Udalosti v Tunisku inšpirovali Egypťanov,
ktorí o mesiac neskôr, v januári 2011, vyšli do ulíc, aby protestovali proti
vláde prezidenta Husního Mubaraka. Po 18 dňoch demonštrácií a stretov
demonštrantov a demonštrantiek s políciou, bol Mubarak donútený odstúpiť. Arabská jar sa rozšírila na mnoho ďalších arabských krajín; demonštrácie sa odohrávali aj v Alžírsku, Jordánsku, Jemene, Bahrajne a Líbyi, ale
v každej tejto krajine vyzerala situácia ináč. Dodnes s dôsledkami Arabskej
jari zápasí okrem iného Sýria, v ktorej sa odohráva občianska vojna.
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PRÍLOHA Č. 2 – IKONOGRAFICKÝ MATERIÁL

revolúcie, vynálezy
a nové technológie

Pozrite si reprodukcie, ktoré predstavujú Jar národov a Arabskú jar.
Zamyslite sa, či a ktorý z predstavených vynálezov mohol mať vplyv
na tieto udalosti, a následne ich spojte šípkami.
Februárová revolúcia,
Henri Félix Emmanuel
Philippoteaux
(1815–1884)
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lar9_philippo_001z.jpg#mediaviewer/
Plik:Lar9_philippo_001z.jpg

Arabská jar
Zdroj: http://i.telegraph.co.uk/
multimedia/archive/02066/
sign_2066490b.jpg
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PRÍLOHA Č. 3 – PRACOVNÝ LIST

kvíz – nové technológie
a revolúcie

Pravda či nepravda?
1. Na začiatku 19. storočia uverejnili noviny, ako novinku,
správu z európskych udalostí spred dvoch týždňov.
2. V napoleonskej epoche sa po prvýkrát používal
optický telegraf, ktorý zrýchlil odovzdávanie správ.
3. Tlač mala v prvej polovici 19. storočia elitárny charakter.
Bola dostupná len v kluboch a pre predplatiteľov.
4. Jedným z faktorov, ktoré povzbudzovali k činnosti počas
Arabskej jari boli amatérske filmy, ktoré ukazovali priebeh
demonštrácií.
5. Počas Arabskej jari, v priebehu 12 mesiacov, počet
publikovaných správ na Twitteri (sociálna sieť)
v arabskom jazyku vzrástol až o 2146 %.
6. Vládne orgány si neuvedomovali úlohu sociálnych médií
v Arabskej jari.
7. Internet sa stal tiež dokonalým nástrojom pre arabské ženy,
ktoré sa pripojili k zápasu o demokraciu.
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PRÍLOHA Č. 4 – PRACOVNÝ LIST

kvíz – správne odpovede
s komentárom
1. Pravda. Správy sa vtedy doručovali prostredníctvom poslov a to tempom,
akým sa pohybovali chodci a jazdci na koňoch.
2. Nepravda. Optický telegraf uľahčoval len pohybovanie sa vojsk, v odovzdávaní informácií nemal význam. Optický telegraf spočíval na pozorovaní znakov, ktoré vysielali iní (napríklad ohňom).
3. Pravda. Práve použitie telegrafu a rýchle odovzdávanie správ viedli k vytvoreniu väčšieho počtu titulov adresovaných rôznym spoločenským skupinám.
4. Pravda. Veľkú úlohu odohrali filmy natočené mobilnými telefónmi a umiestňované na internete.
5. Pravda. Twitter sa osvedčil ako virtuálny informátor, teda niečo, čo možno
využívať, keď máme prístup k mobilným technológiám.
6. Nepravda. Vládne orgány si uvedomovali úlohu spoločenských médií
a v mnohých krajinách, ktoré sa nachádzali v revolúcii, postupovali kroky,
aby znemožnili prístup k internetu alebo k vybraným stránkam. Napríklad
v januári 2011 egyptské orgány úplne zablokovali prístup k Facebooku a mikroblogy na Twitteri. Blokáda bola reakcia na demonštrácie proti prezidentovi
Husnímu Mubarakovi; bola to snaha oslabiť revolučné ašpirácie mladých
Egypťanov. Ako sa ukázalo, veľmi rýchlo sa im podarilo obísť ich pomocou
systému, ktorý vypracovala firma Google spolu s Twitterom, pričom využívali prostredníctvo troch medzinárodných čísel. Sieť bola tiež zablokovaná aj
v Sýrii v novembri 2012.
7. Pravda. Ženy boli nezvyčajne aktívne účastníčky revolúcie, angažovali sa
v nej aj prostredníctvom Facebooku a blogov. Bol to nepochybne ďalší fenomén spojený s Arabskou jarou národov. Jedna zo žien, ktoré sa najaktívnejšie zúčastňovali v revolúcii, bola jemenská novinárka Tawakkul Karman, ktorá
za svoju činnosť dostala v roku 2011 Nobelovu cenu za mier. Jemenská
aktivistka bola zaangažovaná v nekrvavej vojne v prospech bezpečnosti žien
a ich plnoprávnej účasti v procese budovania pokoja. Práve ona spoluorganizovala študentské protesty v hlavnom meste – Saná, v januári 2011.

Zdroj:
Informácie o Arabskej jari na základe kapitoly:
Godziński Marcin, „Wpływ mediów społecznościowych na rozwój Arabskiej Wiosny Ludów” v:
Cyberprzestrzeń w krajach Orientu: wolność
i zniewolenie, http://kbwipa.uni.lodz.pl/download/Cyberprzestrzen_2.pdf.
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14. tak im treba?
Anotácia:
Neexistujú v dejinách tragickejšie
udalosti ako sú genocídy.
Ľudstvo o tom vie, žiaci sa
o nich učia v školách, a predsa
sa odohrávajú. Odohrávali sa
v celom dvadsiatom storočí
a o genocíde Jezídov v Sýrii
a Iraku sme čítali aj v druhom
desaťročí 21. storočia. Preto
je o genocídach potrebné
hovoriť. Táto aktivita svojou
zážitkovou formou privedie
žiakov k najhlbšiemu jadru
toho, čo genocída je a z akých
stavebných kameňov sa skladá.
Zážitková forma má na jednej
strane obrovský edukačný
potenciál, zároveň však v sebe
nesie isté riziko – zážitok sa
môže stať príliš silným.
Prosíme učiteľov, aby k tejto
aktivite pristupovali s veľkou
pokorou, prípadne aj po

konzultácii s kolegom etikárom
či školským psychológom.
Dobre treba zvažovať aj to,
v akej triede je možné aktivitu
použiť, odporúčame ju
realizovať so žiakmi, ktorých
veľmi dobre poznáte.

Odporúčaný ročník:
4. ročník SŠ (seminár).

Tematický celok:

vopred vyznačiť jeho repliky),
príloha č. 2 – pokyny pre
„mlčiacich pozorovateľov“
(pre každého jeden), príloha
č. 3 – informácie o vybraných
genocídach v 20. storočí (pre
každú dvojicu), príloha č. 4 –
úlohy pre žiakov (jeden hárok
pre každú skupinu), príloha
č. 5 – zoznam genocíd v 20.
storočí, príloha č. 6 – tabuľka
„Štádiá genocídy“.

Dejiny 20. storočia.

Ciele:
Katalóg cieľových
požiadaviek: :

•V
 ysvetliť holokaust, šoa.
•Š
 pecifikovať globálne
problémy súčasného sveta.

Pomôcky:
Príloha č. 1 – scenár evokačnej
aktivity (7 ks – 1 pre učiteľa
a 6 pre zapojených žiakov
– každému treba fixkou
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•p
 orozumieť okolnostiam,
ktoré predchádzajú
genocídam alebo môžu viesť
ku genocídam;
• r eflektovať vlastné postoje;
•u
 vedomiť si vplyv správania
jednotlivca na vývoj
spoločenských javov.

Čas:
90 minút.

Postup:
25 MIN.

EVOKÁCIA:

1. Vyberte približne 15 – 25 % žiakov žrebom alebo podľa určeného znaku. Môžete žiakom na tričko nalepiť nálepky rôznych farieb a takto ich zaradíte do skupín.

2. Po príchode do triedy vyzvite žiakov s vybraným znakom (15 – 25 % žiakov), aby sa

postavili k tabuli. Tvárte sa, že robíte nejakú administratívnu činnosť a počkajte si na
prejavy nespokojnosti, nepochopenia či nedisciplinovanosti tých, ktorí sú pred tabuľou.
Raz alebo dvakrát ich rázne napomeňte, aby sa utíšili. Potom im prikážte, aby sa otočili
čelom k tabuli a stáli bez pohnutia.

3. Zvyšných žiakov v triede vyzvite, aby sa pri nasledujúcej aktivite zdržali akýchkoľvek

komentárov a plnili len to, čo dostanú za úlohu (zdvihnite papiere v rukách na znak,
že úlohu budú mať na papieri). Na žiakov pred tabuľou zvýšte hlas, s tým, že majú stáť
otočení k tabuli a nie sa vrtieť. Poverte dvoch žiakov, aby dohliadali na dodržiavanie
tohto pravidla.
Šiestim žiakom rozdajte scenár (príloha č. 1) s vyznačenými replikami, ktoré majú čítať
(môžete ich napríklad vyznačiť žltým zvýrazňovačom). Zvyšným žiakom rozdajte pokyny pre „mlčiacich pozorovateľov“ (príloha č. 2).
Žiakov pri tabuli môžete opäť stroho napomenúť, ak je na to dôvod.
Poznámka:
Ešte pred aktivitou dobre zvážte, ktorý žiak bude mať akú úlohu. Medzi žiakmi
pri tabuli by nemal byť taký, ktorý je v triede považovaný za outsidera, alebo je
„úzkostný“. Pri rozdávaní scenárov dbajte na to, aby žiaci so sklonmi k agresivite
nemali úlohu agresorov.

4. Bez slov a nenápadne dajte pokyn prvému žiakovi, aby začal svojou replikou. Ďalej by

malo všetko pokračovať podľa scenára – sledujte to a v prípade potreby nenápadne
usmerňujte priebeh.

5. Po tom, čo prebehne celý scenár, vyzvite žiakov pri tabuli, aby si sadli na miesto. Je
ideálne alebo žiaduce, aby všetci žiaci sedeli v kruhu a videli na seba.

6.
7.

55 MIN.
5

Vyzvite žiakov, aby vyjadrili svoje pocity, doprajte im dostatok času, po úvodnej aktivite
môžu byť emócie silné. Pýtajte sa ich, ako sa cítili v danej role, či im to bolo príjemné,
čo prežívali.
Opýtajte sa ich, aké roly boli v danej scénke zastúpené. Riadeným rozhovorom sa
dostaňte k pomenovaniu rol: obete, páchatelia, obhajcovia, mlčiaci pozorovatelia. Tieto
roly môžete napísať na tabuľu. Diskutujte o tom, kto predstavoval dané roly v scénke.
Riaďte debatu tak, aby žiaci opísali aj typické javy postupujúcej dehumanizáci – strach
obhajcov a mlčiacich pozorovateľov, strach obetí, postupné narastanie agresivity, banalizácia a pod.

UVEDOMENIE:

8. Vysvetlite žiakom kľúčové pojmy „vyčlenená skupina“ a „dehumanizácia“. Tým im po-

môžete pomenovať to, čo zažili v časti evokácia. Vysvetlite im, že týmito dvoma javmi
sa začína každá genocída. Opýtajte sa žiakov, aké genocídy z histórie poznajú.

i

TIP PRE UČITEĽA:

Ak žiaci nebudú vedieť nejaké genocídy vymenovať, využite prílohu č. 5 a niektoré im
vymenujte.
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10

9.

15

10. Potom prechádzajte jednotlivými prípadmi genocídy. Vždy jedného žiaka vyzvite, aby

Rozdeľte žiakov do dvojíc a každej dvojici prideľte jednu konkrétnu genocídu, ku ktorej
im poskytnete študijný text (príloha č. 3). Zároveň im rozdajte pracovný list (príloha č. 4).
Vyzvite ich, aby si prečítali text a vyplnili pracovný list čo najstručnejšie, ale zároveň čo
najpresnejšie a najvýstižnejšie.

stručne prerozprával okolnosti a priebeh genocídy, o ktorej čítal. Potom spoločne diskutujte o tom, ako vyplnili svoje pracovné listy.

5

11. Položte im otázku, či poznajú vo svete alebo v blízkom okolí prípady, kde dochádza

k vyčleňovaniu skupiny obyvateľstva a zároveň k náznakom či otvoreným prejavom
dehumanizácie vyčlenenej skupiny.
Vyrieknuté a triedou (alebo vami) odsúhlasené prípady zapisujte na tabuľu do dvoch
stĺpcov: vo svete a v mojom okolí.

10

12. Rozdeľte žiakov na 4 až 6-členné skupiny a vyzvite ich, aby opísali, ako by oni v súčas-

nosti alebo v blízkej budúcnosti mohli konať, aby znížili riziko konfliktu s vyčlenenou
skupinou, ktorý by mohol prerásť do katastrofy.

10

Rozprávajte sa o ich podnetoch a nápadoch.
Alternatíva:
Na prácu podľa bodu 10 využite tabuľku „Štádiá genocídy“ z prílohy č. 6. Sústreďte sa na to, že individuálna aktivita jednotlivca je najúčinnejšia v raných štádiách,
preto je potrebné reagovať už na prvé signály.

10 MIN.

REFLEXIA:

13. Vyzvite žiakov, aby si v mysli prešli celú aktivitu a povedali, čo sa ich najviac dotklo,
ktoré momenty boli pre nich najsilnejšie, čo nové sa dozvedeli a či sa v nich niečo
zmenilo.

14. Najdôležitejšie myšlienky vyslovené žiakmi napíšte na tabuľu.
Celkom na záver si so žiakmi zopakujte pojmy „vyčlenená skupina“, „dehumanizácia“, „genocída“ a spoločne vysvetlite, ako tieto pojmy spolu súvisia.

15. Pri odchode z triedy sa pristavte pri žiakoch, ktorí na začiatku seminára tvorili „vy-

členenú skupinu“. Poďakujte im za trpezlivosť v náročnej úlohe. Ubezpečte ich, že
voči nim neprechovávate nijaké negatívne postoje, prípadne sa im ospravedlňte za
spôsobený diskomfort. Dôležité je povedať im, že v prípade, že by rolová hra mala
akékoľvek neželané dozvuky v triede, nesmú sa ostýchať, ale musia prísť za vami,
aby ste to spoločne riešili.
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PRÍLOHA Č. 1

scenár evokačnej aktivity
(pre žiakov)
Scenár rozdajte 6 žiakom. Každému vyznačte žltým zvýrazňovačom prislúchajúce vety. Napríklad Žiak 1 dostane hárok s vyznačenými vetami: Hehe, stoja
tam ako panáci! Hehe, žeby sa ich evolúcia zastavila o krôčik skôr? No vidíš,
ako pekne ti to dochádza. Keby si okolo toho zbytočne nemeditoval, už sme
mohli mať jednu maturitnú tému zopakovanú. Však, pani učiteľka?

✄
Poznámka pre teba:
Tvoje repliky sú vyznačené žltou farbou, prečítaš ich, keď bude rad na tebe. Repliky môžeš
predniesť s primeraným dramatickým výrazom.
Žiak 1:

Hehe, stoja tam ako panáci!

Žiak 2:

Ale vážne, prečo ste ich tam nechali tak stáť? Nech sa k nám pridajú.

Žiak 3:

Nie, bez nich to pôjde ľahšie.

Žiak 4:

Náhodou, je to sranda.

Žiak 5:

Nie je to neľudské?

Žiak 4:

Akože neľudské? S každým musíš zaobchádzať tak, ako si zaslúži.

Žiak 2:

A čo si akože zaslúžia?

Žiak 3:

No určite nie to isté ako my...

Žiak 2:

Ale neblbnite... Dobre, možno sú divní. Ale toto?

Žiak 4:

Ale čo stále máš? Veď sa len pozri, už od pohľadu sú iní ako my. Vidíš [...]*

Žiak 1:

Hehe, žeby sa ich evolúcia zastavila o krôčik skôr?

Žiak 5:

Tebe už načisto šibe? Veď ešte včera sme tu normálne fungovali, bavili sme sa spolu...

Žiak 2:

Ja neviem, tak im aspoň dovoľme si tam zobrať stoličky.

Žiak 3:

Ale veď sú mladí, nech si postoja.

Žiak 2:

No dobre, tak poďme už niečo robiť. Nakoniec, je to pravda – sú mladí, vydržia chvíľu stáť...

Žiak 6:

Akože poďme niečo robiť? A to akože ich necháme stáť celý čas pred tabuľou?

Žiak 5:

No a? A čo by si s nimi akože chcel robiť?

Žiak 2:

Veď majú asi pravdu, oni si o niečo takéto už dlhšie koledovali, možno sa poučia.

Žiak 1:

No vidíš, ako pekne ti to dochádza. Keby si okolo toho zbytočne nemeditoval, už sme mohli
mať jednu maturitnú tému zopakovanú. Však, pani učiteľka?

Učiteľ/ka:

Ďakujem. Koniec. Môžete si všetci sadnúť. Ideme sa trochu porozprávať o tom, čo sme teraz
zažili.

* Perom dopíšte znak, na základe ktorého ste skupinu pri tabuli vyčlenili.
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scenár evokačnej aktivity
(pre učiteľa)
Páchateľ 1 (Žiak 1):

Hehe, stoja tam ako panáci!

Obhajca 1 (Žiak 2):

Ale vážne, prečo ste ich tam nechali tak stáť? Nech sa k nám pridajú.

Páchateľ 2 (Žiak 3):

Nie, bez nich to pôjde ľahšie.

Páchateľ 3 (Žiak 4):

Náhodou, je to sranda.

Obhajca 2 (Žiak 5):

Nie je to neľudské?

Páchateľ 3 (Žiak 4):

Akože neľudské? S každým musíš zaobchádzať tak, ako si zaslúži.

Obhajca 1 (Žiak 2):

A čo si akože zaslúžia?

Páchateľ 2 (Žiak 3):

No určite nie to isté ako my...

Obhajca 1 (Žiak 2):

Ale neblbnite... Dobre, možno sú divní. Ale toto?

Páchateľ 3 (Žiak 4):

Ale čo stále máš? Veď sa len pozri, už od pohľadu sú iní ako my. Vidíš [...]*

Páchateľ 1 (Žiak 1):

Hehe, žeby sa ich evolúcia zastavila o krôčik skôr?

Obhajca 2 (Žiak 5):

Tebe už načisto šibe? Veď ešte včera sme tu normálne fungovali, bavili sme sa spolu...

Obhajca 1 (Žiak 2):

Ja neviem, tak im aspoň dovoľme si tam zobrať stoličky.

Páchateľ 2 (Žiak 3):

Ale veď sú mladí, nech si postoja.

Obhajca 1 (Žiak 2):
		

No dobre, tak poďme už niečo robiť. Nakoniec, je to pravda – sú mladí, vydržia
chvíľu stáť...

Obhajca 3 (Žiak 6):

Akože poďme niečo robiť? A to akože ich necháme stáť celý čas pred tabuľou?

Páchateľ 3 (Žiak 4):

No a? A čo by si s nimi akože chcel robiť?

Obhajca 1 (Žiak 2):

Veď majú asi pravdu, oni si o niečo takéto už dlhšie koledovali, možno sa poučia.

Páchateľ 1 (Žiak 1):
		

No vidíš, ako pekne ti to dochádza. Keby si okolo toho zbytočne nemeditoval,
už sme mohli mať jednu maturitnú tému zopakovanú. Však, pani učiteľka?

Učiteľ/ka:			
		

Ďakujem. Koniec. Môžete si všetci sadnúť. Ideme sa trochu porozprávať o tom,
čo sme teraz zažili.

* Perom dopíšte znak, na základe ktorého ste skupinu pri tabuli vyčlenili.
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PRÍLOHA Č. 3

informácie o genocídach
Arménska genocída
„Arméni sa stali nebezpečnými mikróbmi v tele tejto krajiny.
A, samozrejme, je povinnosťou lekára zabiť baktérie.”
Dr Mehmed Reshid (1873–1919),
guvernér mesta Diyarbekir počas genocídy

Kým na konci 19. storočia sa Osmanská ríša rozprestierala na troch kontinentoch, tesne pred
1. svetovou vojnou stratila takmer celý Balkán a rozsiahle územia v Ázii i Afrike. Bola to stále prevažne poľnohospodárska spoločnosť, v ktorej sa miestni vládcovia tešili značnej miere autonómie. Žili
v nej rozsiahle etnické i náboženské menšiny.
Tesne pred 1. svetovou vojnou sa v upadajúcej ríši dostalo k moci nacionalistické hnutie Mladoturkov. Ich cieľom bolo vrátiť bývalej veľmoci niekdajšiu slávu a nové územia. Vhodný moment sa
naskytol vyhlásením prvej svetovej vojny, kedy Turecko, spojenec Rakúsko-Uhorska i Nemecka,
vyhlásilo vojnu Británii a Francúzsku. Turecko napadlo územia Ruska, kde žilo turecky (azerbajdžansky) hovoriace obyvateľstvo – dnešný Azerbajdžan, ale najskôr Arménsko, ktoré „stálo“ medzi
Osmanskou ríšou a Azerbajdžanom.
Plán Mladoturkov však stroskotal – už v Arménsku utrpeli ťažké straty a ďalšie útoky priniesli ešte
horšie vojenské výsledky. Turecká vláda sa snažila po tomto zlyhaní predhodiť vinníka. Tým podľa nich bola práve arménska menšina žijúca v Turecku. Turecká nacionalistická propaganda obviňovala Arménov z vlastizrady (vyzradenia štátneho tajomstva Rusom), šírila hrôzostrašné príbehy
o údajných zločinoch arménskych aktivistov. Dôsledky boli takmer okamžité. Arménske noviny boli
zrušené, nacionalistická propaganda vyzývala na bojkot arménskych obchodov – s pokračujúcimi
vojenskými neúspechmi rástla aj ich perzekúcia.
Osmanskí Arméni boli heterogénnou komunitou: bohatí arménski obchodníci v Istanbule dominovali v obchode i bankovníctve ríše, mali vzdelanie, bohatstvo, cestovali do zahraničia a hovorili
viacerými jazykmi. Chudobní arménski sedliaci z regiónu Východnej Anatólie patrili k ekonomicky
nižšej vrstve.
Situácia rýchlo eskalovala a v apríli 1915 bolo uväznených asi 2300 arménskych intelektuálov
a vplyvných osobností. Väčšina z nich bola skôr alebo neskôr zabitá. V máji 1915 vydali osmanské
autority rozkaz o deportácii Arménov, čo viedlo k rozsiahlym pochodom smrti – stovky tisíc ich
bolo odvlečených do púští dnešnej Sýrie, kde väčšina z nich zahynula hladom, smädom, vplyvom
chorôb alebo horúčav. Rabovanie, násilie a znásilňovanie žien boli sprievodným javom tejto ľudskej
katastrofy. Odhaduje sa, že 800-tisíc až 1,8 milióna Arménov genocídu neprežilo. Väčšina tých,
ktorým sa podarilo prežiť, emigrovali do rôznych častí sveta, najčastejšie do ruskej časti Arménska.
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Genocída v Rwande
Rwandská genocída predstavuje masové vraždenie, ku ktorému došlo v období od 6. apríla do 4.
júla 1994. Pri masových vraždách zahynulo viac než 800-tisíc Tutsiov a umiernených Hutuov.
Určité napätie medzi Hutuami a Tutsiami sprevádza dejiny Rwandy pomerne dlho, vzájomná nevraživosť avšak vzrástla po roku 1959, kedy sa po protikoloniálnom prevrate moci chopili Hutuovia.
Tutsiovia boli od tej doby diskriminovaní a odchádzali v státisícoch do zahraničia, predovšetkým
do susedných štátov Burundi a Uganda. Podnety na plánovanie masových vrážd tutsijského obyvateľstva dali rwandskému prezidentovi Habyarimanovi politické rokovania zo začiatku 90. rokov,
ktoré zdôrazňovali nutnosť demokratických reforiem v krajine. Demokratické reformy žiadala aj
rada rwandských Hutuov. V snahe odvrátiť pozornosť od svojej autoritárskej vlády a hospodárskych
ťažkostí krajiny začal Habyarimana plánovať genocídu od roku 1992 v rámci skupiny Akazu („malý
dom“), ktorej členmi bola jeho manželka a niekoľko blízkych spolupracovníkov. Prípravy genocídy sa
vyznačovali vysokou mierou koordinácie a presnosti, ktoré neskôr umožnili nebývalý rozsah vrážd.
Bola založená rozhlasová a televízna stanica Hutu Power a noviny KANGURU. V oboch týchto médiách, ktoré mali za úlohu šíriť rasistické myšlienky a propagandu vládnej strany, boli financované
zo strany Akazu. V oboch médiách sa taktiež rozvíjal zvláštny slovník rwandskej genocídy – Tutsiovia
boli prezývaní ako „šváby“ (inyenzi), hovorilo sa o „konečnom riešení“ nazvanom tiež „umuganda“
(výraz pre spoločnú poľnohospodársku prácu – odburinenie).
Vlastný podnet k mäsovým vraždám dala smrť prezidentov Habyarimana (Rwanda) a Ntaryamiru
(Burundi) 6. apríla 1994. Ich lietadlo bolo zostrelené v blízkosti hlavného mesta Kigali. V nasledujúcich mesiacoch bolo zavraždených 800-tisíc až 1 milión Tutsiov a politicky umiernených Hutuov.
Symbolom genocídy sa stalo rádio a mačeta. Dokonalú organizáciu príprav dokazuje aj fakt, že
značná časť mačiet a strelných zbraní bola zakúpená hromadne a ďalej distribuovaná najmä medzi
jednotky Interahamwe.
Zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rwandská_genocida
a https://sk.wikipedia.org/wiki/Rwandská_genoc%C3%ADda
(upravené, krátené)
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Genocída v Kambodži
Organizácia Červení Kméri začala vznikať na začiatku 50. rokov v Paríži, kedy kambodžskí študenti
na čele s Pol Potom, úplne v zajatí marxistickej a maoistickej ideológie, vytvorili medzi vysokoškolákmi ľavičiarsku sektu. V júni 1951 sa skupina stala súčasťou komunistickej Ľudovej strany Kméru,
v roku 1960 už bola známa ako Červení Kméri a bola jej vedúcou frakciou. Ľudovú stranu Kméru
premenovala na Komunistickú stranu Kambodže a Pol Pot nastúpil do funkcie generálneho tajomníka. Kambodžania začali prežívať hrozné obdobie, v ktorom Červení Kméri uplatňovali teórie
o revolúcii podľa svojich extrémnych predstáv dovedených k teroru proti vlastnému národu.
Snažili sa vytvoriť spoločnosť bez konkurencie a súťaženia v ktorej ľudia pracujú pre spoločné dobro.
Verili, že všetci ľudia musia pracovať ako robotníci v jednej veľkej federácii kolektívnych fariem. Opozícia, za ktorú boli považovaní všetci intelektuáli a vzdelaní ľudia, lebo boli poškvrnení „západnými
myšlienkami,“ museli byť eliminovaní spoločne so všetkými nekomunistickými aspektmi tradičnej
spoločnosti Kambodže. Začala genocída. Nasledovalo vyľudnenie veľkých miest Kambodže. Evakuovali hlavné mesto Phnom Penh a ostatné veľké mestá. Obyvateľom bolo povedané, že evakuácia
je kvôli závažnej hrozbe amerického bombardovania a nebude trvať dlhšie ako niekoľko dní. Pod
hrozbou smrti boli obyvatelia nútení opustiť mestá a ísť na vidiek pracovať na farmách. Chorí, postihnutí, starí aj veľmi mladí boli vyhnaní rovnako, bez ohľadu na ich fyzický stav: nikto sa nevyhol
exodu. Ľudia, ktorí neuposlúchli, boli zabití, ako aj tí, ktorí neodišli dosť rýchlo.
Červení Kméri umiestnili ľudí do kolektívnych celkov – obcí – a nariadili „prevýchovné“ programy na podporu kolektívneho životného štýlu. Tí, čo odmietli „prevýchovu“, boli zabití a pochovaní
v masových hroboch v okolitých poliach. Podľa lídrov Červených Kmérov museli byť eliminovaní,
lebo to boli „nepriatelia ľudí“. Všetky občianske a politické práva boli zrušené. Deti boli zobraté od
svojich rodičov a boli umiestnené v separátnych pracovných táboroch. Továrne, školy, univerzity
a aj nemocnice boli zavreté. Právnici, doktori, učitelia, inžinieri, vedci a profesionáli v hocijakom
obore (nevynímajúc armádu) boli zavraždení spolu s ich rodinami. Náboženstvo bolo zakázané.
Všetci vedúci Budhistickí mnísi, kresťania a moslimovia boli zavraždení a skoro všetky chrámy zničené. Hudba a rádio boli zakázané. Mohli ste byť zastrelený už len preto, že viete cudzí jazyk, nosíte
okuliare, smejete sa alebo plačete. Ľudia, ktorí sa vyhli zabitiu, sa stali neplatenými robotníkmi,
pracujúcimi dlhé hodiny na minimálnych prídeloch. Osobné vzťahy neboli podporované, tak isto
ako aj prejavy citov. Ľudia rýchlo slabli z hladovania a prepracovania a potom ochoreli. Neexistoval
žiadny liek, okrem smrti.
Červení Kméri hlásali cez štátne rádio, že k vybudovaniu agrárnej komunistickej utópie je potrebných len 1 – 2 milióny ľudí. Na zvyšku im nezáležalo. Státisíce ľudí si kopali vlastné masové hroby.
Väčšinou ich vojaci zabili, no niekedy ich pochovali zaživa. Tieto masové hroby sa často nazývajú
„Vražedné polia“. Civilné obete v tomto období sa odhadujú na viac ako 2 milióny obetí (viac ako
pätina obyvateľov krajiny). Ľudia, ktorí vtedy zabíjali, ešte dnes slobodne žijú bez trestu a súdu medzi bežnými obyvateľmi Kambodže.
Zdroje: Červený Kmér – kambodžský symbol skazy
– publikované v denníku SME dňa 20.6.1997
a http://mare.sk/GENOCIDA-V-KAMBODZI-POL-POT-KHMER-ROUGE/ (kompilované)
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Holokaust (šoa)
Slovo holokaust pochádza z gréckeho slova holo, čo znamená celý a kaustos – spáliť. Tento výraz
sa najužšie spája s úmyselným pokusom vyhladiť židovské obyvateľstvo v Európe v rokoch 1941
až 1945. Bol to pravdepodobne najšokujúcejší a najďalekosiahlejší čin tej doby. Hitler chápal Židov
ako zlo, nezmieriteľných nepriateľov Nemecka, ktorých treba vyhnať z krajiny.
Hitler prevzal moc v Nemecku v januári 1933 a začal pomalý proces obmedzovania občianskych
práv a hospodárskeho postavenia pol milióna Židov v Nemecku. Židia boli v rokoch 1933 – 1934
vyhadzovaní zo štátnych úradov a z mnohých profesií, ich obchody a podniky boli bojkotované. Tisíce
z nich utiekli do zahraničia a do roku 1939 ich zostalo v Nemecku menej ako polovica. V septembri
1935 neslávne známe norimberské zákony zbavovali Židov nemeckého občianstva a zakazovali sa
manželstvá alebo pohlavné styky medzi nemeckými Židmi a etnickými Nemcami, čiže „Árijcami“.
Roku 1936 bol spustený program, ktorý zabavoval židovský majetok, a keď vypukla vojna, väčšinu
židovského majetku si privlastnil štát alebo ho kupoval za smiešne nízke ceny a predával „árijským“
vlastníkom. Už pred novembrom 1938 boli Židia vystavovaní rozšírenému násiliu. Pogrom, známy
ako Kristallnacht (Krištáľová noc), viedol k zničeniu 7500 obchodov a smrti 91 Židov. Následne
bolo 8000 Židov vyhnaných z Berlína a okolo 25 000 židovských mužov sa po krátkom čase ocitlo
v koncentračných táboroch, kde boli vystavení brutálnemu režimu trestov a práce.
Spočiatku bolo Hitlerovým cieľom vyhnať Židov z Nemecka. Nacisti uzavreli dohodu so sionistickým hnutím, aby sa urýchlilo vysťahovanie Židov do Palestíny. Keď sa však roku 1939 dostali pod
nemeckú kontrolu ďalšie tisíce Židov z Rakúska a územia Československa, ukázalo sa náročné, aby
ostatné krajiny prijali židovských migrantov. Na porade v Eviane, vo Francúzsku v júli 1938, ktorá
sa týkala otázky utečencov, iba dva štáty z 32 prítomných súhlasili s prijatím vyšších kvót Židov.
Navyše, Veľká Británia obmedzila židovský prístup do Palestíny, v dôsledku silnejúcej občianskej vojny medzi arabským obyvateľstvom a židovskými osadníkmi. Poslední emigranti opustili Nemecko
v roku 1941.
Nemecká invázia do západného Poľska v septembri 1939 a do Sovietskeho zväzu v júni 1941 radikálne a tragicky zmenila antisemitskú politiku Nemecka. 3,1 milióna Židov v Poľsku a 2,7 milióna
v západnej časti ZSSR, ako aj viac než milión Židov v okupovanom Francúzsku, Holandsku, na Balkáne a v Škandinávii znamenalo, že nacistické úrady sa už nemohli spoliehať na emigráciu a útoky
v malom rozsahu s cieľom „zbaviť sa“ Židov. V Poľsku Einsatzgruppen (úderné jednotky tvorené
členmi SS – elitného jadra nacistickej strany, ktorých velitelia kontrolovali políciu a bezpečnosť)
nahnali Židov do vyhradených častí miest známych ako getá. Ďalšie tisíce poslali do pracovných
táborov, kde pracovali v prospech nemeckej vojnovej mašinérie. Keď nemecké vojská vstúpili do
ZSSR, SS zastrelila alebo udusila plynom z nákladných automobilov všetkých Židov, ktorých našla.
20. januára 1942 šéf gestapa Reinhard Heydrich nariadil, aby Židia boli transportovaní do táborov vo východnej Európe, kde mali pracovať až na smrť alebo mali byť zabití. Do táborov smrti
v Osvienčime, Belzeci, Chlemne, Majdaneku, Sobibóre a Treblinke smerovali nákladné vlaky plné
Židov z okupovaných území aj území európskych členov Osi okrem Bulharska, ktorého kráľ odmietol spolupracovať, a Dánska.
Zdroj: http://mozgovna.pravda.sk/spolocnost/
clanok/19381-co-je-to-holokaust/
(krátené, upravené)
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PRÍLOHA Č. 4 – PRACOVNÝ LIST PRE ŽIAKOV

Kto bol vyčlenenou skupinou vo vašom prípade? Na základe čoho (akého znaku) boli vyčlenení?

Kto boli páchatelia? Kde sa to stalo? (Ak je to možné, nájdite miesto aj na mape.)

Čo bolo zdôvodnením genocídy vo vašom prípade?

Boli prítomné znaky dehumanizácie? Aké?

Keby ste v tom čase v tej krajine žili, čo by ste mohli urobiť preto, aby ku genocíde nedošlo?
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PRÍLOHA Č. 5

časová os – vybrané genocídy
v 20. storočí
1933 – 1945
Holokaust, Európa

1932 – 1933
„Holodomor“,
Ukrajina

Poznámka:
Neexistuje oficiálny, všeobecne
platný a akceptovaný zoznam
genocíd. Preto sú v zozname vyššie
uvedené aj niektoré udalosti, ktoré
sa v iných zdrojochza genocídu
nepovažujú (a naopak). Viac
napr. na http://bit.ly/genocidy
(v angličtine).

Nemeckí nacisti vyhladili
15 miliónov Židov, Rómov
a príslušníkov ďalších
národov a etník.

Stalin spôsobil
hladomor,
ktorému podľahlo
3 – 7 miliónov
Ukrajincov.

1937 – 1938 Čína
Japonskí vojaci vyvraždili počas druhej
čínsko-japonskej vojny 300 tisíc
obyvateľov mesta Nanjin.

1975 – 1979 Kambodža
Za účelom „čistky“ obyvateľstva
Červení Kméri vyvraždili
2 milióny ľudí.

1936 – 1937
Veľká čistka, Sovietsky zväz
Veľká čistka; odstránenie
Stalinových oponentov –
681 692 ľudí.

1986 – 1989
Operácia Anfal, Irak
Režim Saddáma Husajna
nechal vyvraždiť 100 tisíc
Kurdov v severnom Iraku.

1941 – 1945 Chorvátsko
Chorvátske hnutie Ustašovcov
vyvraždilo 350 tisíc židovských
a rómskych obyvateľov.

1915 – 1916
Turecko

1994 Rwanda

1947 – 1952
Pozemková reforma, Čína

Osmanská ríša
„deportovala“
500 tisíc – 1,5
milióna Arménov.

Počas 100 dní predstavitelia
majoritného etnika Hutuov
vyvraždili 800 tisíc príslušníkov
etnika Tutsiov.

Pod vedením Mao Ce-Tunga bola
statkárom násilne odobraná pôda
a prerozdelená ľudu, dôsledkom
čoho zomrelo 245 tisíc až 1,1
milióna obyvateľov.

2003 – 2010
Darfúr, Sudán
Vládou podporovaná
vojenská jednotka
„Janjaweed“ zabila
300 tisíc civilistov
v západnom Sudáne.

1950 – 1953 Čína
Pri potlačení
„kontrarevolúcie“
bolo zabitých
700 tisíc obyvateľov.

1910

1920

1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010 15

Zdroj: The Economist; Reiss Institute: China's Bloody Century, R. Rummel a Life and Terror in Stalins Russia, 1934–1941, R.Thurston.
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PRÍLOHA Č. 6

štádiá genocídy
Stupeň

Charakteristika

Preventívne opatrenia

1. Klasifikácia

Ľudia sa delia na „my a oni“.

Hlavným preventívnym opatrením v tomto
ranom štádiu je vyvinúť spoločné inštitúcie,
ktoré premostia oddeľované skupiny.

2. Symbolizácia

V kombinácii s nenávisťou sa
členom vyčlenených skupín
pripisujú isté symboly,
s ktorými oni nesúhlasia.

Zákaz symbolov nenávisti.

3. Dehumanizácia

Jedna skupina popiera ľudskosť
druhej skupiny. Členovia sú
prirovnávaní k zvieratám,
hmyzu alebo chorobe.

Miestni a medzinárodní predstavitelia by
mali odsúdiť používanie prejavov nenávisti.
Vodcovia, ktorí podnecujú genocídu by mali
byť vylúčení z medzinárodných kontaktov
a ich peniaze v zahraničí majú byť zmrazené.

4. Organizácia

Genocída je vždy organizovaná.
Organizujú sa zvláštne armádne
jednotky alebo milície.

OSN by mala uložiť zbrojné embargo na vlády
a občanov krajín zapojených do prípravy
genocídnych masakrov a vytvárať vyšetrovacie
komisie.

5. Polarizácia

Šíri sa nenávistná propaganda.

Prevencia môže znamenať zabezpečenie
ochrany pre umiernených vodcov či pomoci
skupinám na podporu ľudských práv.

6. Príprava

Obete sú označené a oddelené
z dôvodu ich etnickej alebo
náboženskej identity.

V tejto fáze musí byť nebezpečenstvo genocídy
jasne pomenované.

Vrahovia nazývajú genocídne
vraždenie „vyhladením“, lebo
neveria, že ich obete sú ľuďmi.

V tejto fáze len rýchly a mohutný ozbrojený
zásah môže zastaviť genocídu. Pre obete musia
byť vytvorené skutočne bezpečné zóny alebo
únikové koridory a tieto musia byť mohutne
vojensky chránené.

Páchatelia popierajú, že sa
dopustili nejakých zločinov.

Odozva na popretie je trest medzinárodným
tribunálom alebo vnútroštátnymi súdmi.

7. Vyhladzovanie

8. Popieranie

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide
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slovník
pojmov

Banalizácia – zjednodušovanie problému.

Imperializmus je pojem používaný na označenie veľmocenskej, dobyvačnej, expanzívnej a militantnej politiky, za ktorou stojí snaha o rozšírenie vplyvu jedného
štátu nad inými s cieľom vytvorenia veľmoci alebo snaha
o získanie dominantného vplyvu nad územím, na ktoré si
tento štát robí nárok z historických, nacionálnych, náboženských, ekonomických alebo politických dôvodov (prírodné bohatstvo, lacná pracovná sila, strategické body).
Pôvodne bol pojem používaný na označenie rastu a upevňovanie britského impéria, ktoré svoju expanzívnu politiku
zdôvodňovalo pozitívnym dopadom (šírenie civilizácie,
kultúry, ekonomickej prosperity, ľudských práv alebo demokracie).

Berlínska konferencia bola medzinárodná konferencia o sporných otázkach, ktoré vznikli medzi európskymi
mocnosťami pri kolonizačnej expanzii v Afrike. V Berlíne
sa jej na prelome roka 1884 a 1885 zúčastnilo 14 najmocnejších európskych štátov. Konferencia okrem iného priznala belgickému kráľovi Leopoldovi II. právo na
založenie tzv. slobodného štátu Kongo a vyhlásila zákaz
obchodu s otrokmi. Jej výsledkom bola všeobecná dohoda o definitívnom rozdelení územia Afriky medzi tieto
mocnosti.
Civilizácia je úroveň spoločenského vývoja, ktorý dosiahla určitá spoločnosť, súhrn jej materiálnych a duchovných výdobytkov.

Kolónia je územie, ktoré je politicky kontrolované silnejšou krajinou a zároveň je často geograficky od tejto krajiny
vzdialené. V histórii sa slovom kolónie označovali odlišné
formy vzdialeného osídľovania. V modernom poňatí považujeme kolónie za zámorské „dŕžavy“ vzdialených území,
ktoré „materská“ krajina obsadila, trvalo ovládala svojimi
úradníkmi a ekonomicky vykorisťovala. Takéto kolónie začali vznikať od 15. storočia po celom svete a sú spojené
s kolonializmom.

Dehumanizácia či odľudšťovanie je psychologický proces a opisuje popretie „ľudskosti“ vzhľadom na ostatných
ľudí. Pomáha zbavovať sa pocitu viny, pravidelne sprevádza genocídy a občianskej vojny, potláča empatiu a súcit,
umožňuje ľahšie zabíjať alebo nechať zabíjať, prípadne
súhlasiť s masovým vyhladzovaním bez morálnych zábran
a výčitiek svedomia.
Emigrácia – (z lat. ex-migrare, vysťahovať sa) je opustenie krajiny pôvodu a presťahovanie sa do inej krajiny.
Podobne, imigrácia znamená prisťahovanie, čiže to isté,
ale z pohľadu cieľovej krajiny.

Kolonializmus predstavuje rozširovanie zvrchovanosti
určitého národa na teritórium a ľud mimo vlastných hraníc, často za účelom zlepšenia vlastnej ekonomiky prostredníctvom využívania miestnych prírodných zdrojov,
pracovnej sily a trhu. Jedná sa o súbor nerovných vzťahov
medzi koloniálnymi mocnosťami a kolóniami.

Genocída je čiastočné alebo úplné vyvraždenie skupiny
osôb alebo jej ťažké duševné či telesné poškodenie s cieľom zničiť ju, zvyčajne z náboženských, rasových, jazykových, národnostných, niekedy aj kultúrnych či politických
príčin. Známa je napríklad genocída židovského obyvateľstva počas druhej svetovej vojny. Podľa medzinárodného
práva je genocída nepremlčateľný medzinárodný zločin.

Orientálna despocia je výraz, ktorým sa označujú najstaršie štáty v povodí veľkých riek. Najdôležitejším znakom
je neobmedzená moc vládcu (despotu), ktorý je považovaný za boha, za jeho zástupcu alebo nástupcu. Celé
územie štátu je osobným vlastníctvom despotu.
Pankration je bojové umenie pochádzajúce z čias antického Grécka. Prelínajú sa v ňom prvky helénskeho boxu,
zápasenia a širokej škály ďalších bojových techník. Prvá
písomná zmienka o tejto športovej disciplíne je z roku
648 pred Kristom, kedy sa stala súčasťou antických olympijských hier. Do čias Rímskej ríše, kedy sa pri boxe začali
na pästiach používať tvrdé kožené remenice, sa pokladal
pankration za najdrsnejšiu olympijskú disciplínu.

Globálny Sever a globálny Juh je jeden zo spôsobov
rozdelenia súčasného sveta. Globálny Sever zahŕňa štáty
USA, Kanadu a bohaté rozvinuté krajiny Európy, Juh je
súhrnným označením tzv. rozvojového sveta situovaného
prevažne na juh a juhovýchod od Európy. Tento spôsob
rozdelenia je ale niekedy kritizovaný, lebo na juhu (Austrália, Nový Zéland) i na severe (Haiti, Mongolsko) možno
nájsť výnimky. V súčasnosti sa tieto pojmy začínajú čoraz
častejšie používať na úkor pojmov ako „rozvojové“ a „rozvinuté“ krajiny.
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Subsaharská Afrika je, geograficky, územie afrického
kontinentu, ktoré leží na juh od púšte Sahara. Politicky pozostáva zo všetkých afrických krajín, ktoré sa nachádzajú,
úplne alebo čiastočne, na juh od Sahary (výnimkou je Sudán). Severná časť Afriky sa považuje za časť arabského
sveta. Somálsko, Džibutsko, Komory a Mauritánia sú geograficky takisto časťou Subsaharskej Afriky, ale tiež časťou
arabského sveta.
Vyčlenená skupina je skupina, v ktorej je ľuďom pripísaná vrodená inakosť. Vzniká ako dôsledok evolučne
vyvinutej potreby ľudí triediť javy či osoby na „bezpečné”
a „nebezpečné”. V dôsledku potreby rýchleho rozlišovania majú ľudia sklon kategorizovať iných na základe farby
pokožky, jazyka či inak rozpoznateľných čŕt. Skupina „my”
k črtám, ktoré majú iní, vytvára nálepku pre „oni”. Pripísanie „nebezpečnosti” ku skupine "oni" môže postupne
viesť ku konaniu, ktoré má za cieľ sa od vyčlenenej skupiny „očistiť", t.j. urobiť „čistky”.
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Učíme (sa) v globálnych súvislostiach (World-class
Teaching) je medzinárodný projekt, ktorý sa zameriava na učiteľky a učiteľov stredných škôl a podporuje
ich pri systematickom začleňovaní globálnej dimenzie
do vzdelávacích programov jednotlivých predmetov,
a to v kontexte oficiálne existujúceho kurikula.
V rámci slovenskej časti projektu vytvárali učitelia
vzdelávacie materiály, ktoré pomáhajú rozvíjať
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