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Vážené učiteľky, vážení učitelia,  

do rúk sa Vám dostala metodická príručka, ktorá je výstupom vzdelávacieho 
projektu OZ Človek v ohrození s názvom „Globálne rozvojové vzdelávanie na 
základných školách“.

Táto príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi oboha  li svoje 
hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a 
prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových 
ak  vít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných ak  vít spolu s 
dvadsia  mi ďalšími inšpira  vnymi námetmi, ktoré tema  cky korešpondujú 
s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov 
druhého stupňa základnej školy. 

Dúfame, že Vám a Vaším žiakom prinesie táto príručka mnoho príjemného 
spoločného interak  vneho učenia (sa), a  ež prispeje k obohateniu Vašich 
učiteľských skúsenos  .

S pozdravom za celý autorský  m

Ta  ana Cárová

Editorka, manažérka projektu
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1

ČO JE TO GLOBÁLNE VZDELÁVANIE?

Je to vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom 
globálneho vzdelávania dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach, 
k rozvoju kri  ckého myslenia, ako aj k hlbšiemu porozumeniu týmto fenoménom. 
Prináša zmenu postojov a poskytuje priestor na uvedomenie si vlastnej úlohy vo 
svete. Mo  vuje žiačky a žiakov k samostatnos  , zodpovednos   a k ak  vnemu 
(sveto)občianstvu.

Prečo je globálne vzdelávanie dôležité?
Žijeme vo svete, v ktorom nás voľný pohyb ľudí, fi nancií a informácií spája s ľuďmi žijúcimi 
vo vzdialených krajinách viac ako kedykoľvek predtým. Naše každodenné rozhodnu  a o 
tom, čo si oblečieme, čo zjeme, ako cestujeme do školy, či ako často použijeme mobilný 
telefón ovplyvňujú nielen našu budúcnosť, ale aj budúcnosť ľudí, ktorí naše oblečenie šijú, 
pestujú potraviny, čo máme každý deň na tanieri, či ťažia v baniach rudy potrebné na výrobu 
našich mobilných telefónov. Budúce smerovanie medzinárodného rozvoja, poli  ky či nášho 
zaobchádzania so životným prostredím závisí na našich každodenných rozhodnu  ach. Na  eto 
výzvy by mali v 21. storočí reagovať aj školy.

Všeobecné ciele globálneho vzdelávania 

Hlavným cieľom globálneho vzdelávania je sprostredkovať žiačkam a žiakom informácie, ktoré 
im môžu pomôcť pri formovaní všetkých súčas   postojov pre oblasť globálneho občianstva, 
a  ež aj rozvíjať ich kri  cké uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a 
poli  ckých procesov vo svete.
Čiastkové ciele možno rozdeliť na tri hlavné domény: afek  vne ciele (postoje a hodnoty), 
psychomotorické ciele (zručnos  , schopnos  ) a kogni  vne ciele (vedomos  ). V rámci 
globálneho vzdelávania sa za východiskové domény považujú afek  vne a psychomotorické 
ciele, pričom pri kogni  vnych cieľoch sa kladie dôraz najmä na myšlienkové operácie (napríklad 
hodnotenie a tvorenie).

Afektívne ciele globálneho vzdelávania

Žiačky a žiaci:
- rešpektujú odlišné názory a pohľady na svet
- prijímajú zodpovednosť za seba a uvedomujú si svoju úlohu vo svete, v ktorom žijú
- uvedomujú si výhody vzájomnej spolupráce
- solidarizujú s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach
- pociťujú mo  váciu, aby sa ak  vne podieľali na riešení miestnych problémov a prispievali 

k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni v situáciách, z 
ktorých im nevyplývajú priame výhody

- volia zodpovedné správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi
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Psychomotorické ciele globálneho vzdelávania

Žiačky a žiaci:
- využívajú nástroje demokracie pri podieľaní sa na verejnom živote
- dokážu vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia a vybrať najvhodnejšie z nich, 

pričom využívajú svoje vlastné skúsenos   i skúsenos   ostatných
- dokážu odhadnúť svoje schopnos   a nachádzať ich uplatnenie pri riešení problémov
- uvedomujú si zodpovednosť za svoje rozhodnu  a pri riešení problémov
- efek  vne spolupracujú s ostatnými ľuďmi
- na základe analýzy informácií si vedia vytvoriť a zdôvodniť vlastný názor 
- dokážu prijať názory ostatných a upravovať svoj pôvodný názor
- empa  cky sa vciťujú do situácie ostatných
- myslia systémovo a hľadajú súvislos  

Kognitívne ciele globálneho vzdelávania 

Žiačky a žiaci:
- poznajú príčiny a dôsledky najzávažnejších globálnych problémov
- dokážu porovnať rôzne koncepcie chápania rozvojových teórií, ľudských práv, či globalizačných 

javov
- uvedomujú si rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych oblas-

 ach sveta
- kri  cky analyzujú príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych 

oblas  ach sveta 
- chápu vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblas   sveta a dimenzií rozvoja 
- poznajú hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a rôzne možnos  , ako môžu ak  vne prispieť 

k rozvoju na lokálnej i globálnej úrovni
- vedia prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová spolupráca

Kompetencie rozvíjané prostredníctvom globálneho vzdelávania

Pri defi novaní kompetencií, ktoré sa rozvíjajú u žiačok a žiakov, za najdôležitejšie považujeme  eto: 

• využívať nástroje demokracie pri ak  vnom zapájaní sa do verejného života

• vidieť javy a procesy vo vzájomných súvislos  ach

• analyzovať problém a hľadať spôsoby jeho riešenia

• využívať vlastné skúsenos  , vedomos   a skúsenos   iných pri výbere najop  málnejšieho 
riešenia problému

• vedieť spolupracovať s ostatnými pri riešení úloh

• vedieť spracovať informácie, vytvoriť si vlastný názor, argumentovať

• dokázať prijať názor iných
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• dokázať sa vcí  ť do situácie iných

• pociťovať za seba zodpovednosť a uvedomiť si svoju úlohu vo svete

• dobrovoľne a nezištne sa podieľať na riešení problémov

• uvedomovať si význam spolupráce

• tolerovať iných ľudí, rešpektovať odlišné názory

• prejavovať solidárnosť voči ľuďom nachádzajúcim sa v zložitých životných situáciách 
a podmienkach

Hlavné témy globálneho vzdelávania  

Pri defi novaní obsahu globálneho vzdelávania je potrebné reagovať na aktuálne výzvy vo svete, a 
preto je dôležité, aby ho bolo možné fl exibilne dopĺňať a upravovať. V tejto príručke sa prikláňame k 
vymedzeniu základných tema  ckých celkov a nimi zahrnutých čiastkových tém, ktoré sú defi nované 
v rámci súčasnej Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. 

Tematické celky GV:

Globalizácia a vzá jomná previazanosť – základný tema  cký celok a zároveň 
hlavný princíp globálneho vzdelávania. Prináša  uvedomenie si prepojenos   rozvinutých 
a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie sa.

Témy: aspekty globalizácie, ekonomická globalizácia - svetový obchod - e  cké podnikanie, 
udržateľný rozvoj, migrácia

Globálne problémy – tema  cký celok, ktorý zahŕňa rozvojové vzdelávanie ako dôležitú 
súčasť globálneho vzdelávania. Jednotlivé témy popisujú hlavné problémy súčasného 
sveta.

Témy: chudoba a nerovnosť, zdravie (HIV/AIDS, podvýživa, obezita), konfl ikty vo svete, 
rozvoj – poňa  e rozvoja – princípy, Miléniové rozvojové ciele, rozvojová a humanitárna 
pomoc SR a EÚ

Multikulturalizmus – tema  cký celok, ktorý je východiskom pre mul  kultúrnu/
interkultúrnu výchovu ako súčasť globálneho vzdelávania.

Témy: stereotypy a predsudky, xenofóbia – rasizmus – intolerancia, kultúrna iden  ta – 
kultúrne  rozdiely, interkultúrny a interreligiózny dialóg

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty – tema  cký celok, ktorý 
tvorí súčasť environmentálnej výchovy, dôležitej zložky globálneho vzdelávania.

Témy: zmena klímy, odpady, environmentálna migrácia, vzduch – voda – pôda, využívanie 
prírodných zdrojov, alterna  vne zdroje energií

Ľudské práva – tema  cký celok, ktorý je východiskom výchovy k ľudským právam 
s cieľom ich ochrany a rešpektovania.

Témy: ľudské práva a občianske práva – práva dieťaťa, rodová rovnosť, demokracia 
a dobré vládnu  e

1

2

3

4

5
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METODICKÉ TIPY K PRÁCI S PRÍRUČKOU
Ako už bolo spomenuté v úvode, táto štvordielna príručka vznikla preto, aby učiteľkám a učiteľom uľahčila 
proces včleňovania tém glob. vzdelávania do vyučovacích hodín vybraných konkrétnych predmetov. 
Nájdete v nej desať ak  vít – dve pre každý ročník 2. stupňa základných škôl so zameraním na päť 
tema  ckých celkov glob. vzdelávania, ktoré sú priradené k jednotlivým ročníkom v takomto poradí:

• 5. ročník – tema  cký celok Životné prostredie

• 6. ročník – tema  cký celok Globálne problémy a rozvojová spolupráca

• 7. ročník – tema  cký celok Multikulturalizmus

• 8. ročník – tema  cký celok Ľudské práva

• 9. ročník – tema  cký celok Globalizácia a vzájomná previazanosť

Okrem dvoch podrobne rozpracovaných ak  vít na každý z tema  ckých celkov globálneho vzdelávania 
Vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú ak  vitu na základe stručne opísaných 
námetov, ktoré v príručke uvádzame ku každému ročníku hneď za dvomi hlavnými ročníkovými 
ak  vitami. Námety sa zameriavajú na ďalšie štyri tema  cké celky, ktoré sú priradené k ostatným 
ročníkom, pričom účelom ich zaradenia do príručky je umožniť Vám oboznámenie žiačok a žiakov so 
všetkými pia  mi tema  ckými celkami globálneho vzdelávania v rámci jedného školského roka.

ČO JE TO AKTIVITA? Je to ucelený 
45-minútový workshop s E-U-R 
štruktúrou (evokácia, uvedomenie, 
refl exia), ktorý je v príručke do detailov 
opísaný a obsahuje aj pracovné listy.

ČO JE TO NÁMET? Je to stručne 
opísaný nápad na celohodinové 
ak  vity, resp. je to návrh na krátky 
vstup, ktorý môžete jednoducho 
včleniť do Vašej vyučovacej hodiny.

V rámci inštruktážnej čas   k ak  vitám sa nachádzajú informácie o odporúčanom ročníku, tema  ckom 
celku (a niekedy aj o téme) školského vzdelávacieho programu, ako aj o hlavnom tema  ckom zameraní 
ak  vity z pohľadu globálneho vzdelávania. Opis ďalej zahŕňa informáciu o približnom trvaní ak  vity, 
o pomôckach, ktoré na jej úspešné zvládnu  e budete potrebovať, a  ež o cieľoch, na dosiahnu  e 
ktorých je ak  vita zameraná. Vedenie ak  vity na hodine Vám uľahčí podrobne formulovaný postup, 
rozdelený na tri kľúčové čas  :

• EVOKÁCIA tvorí prvú časť ak  vity, pričom jej cieľom je uviesť  tému a mo  vovať žiačky a 
žiakov k ak  vnej par  cipácii na hodine. Pomáha žiačkam a žiakom spomenúť si (evokovať), čo 
už o téme vedia, čo sa domnievajú, že vedia, aké v nich daná téma vyvoláva otázky či myšlienky.

• UVEDOMENIE je druhá fáza ak  vity, v ktorej žiačky a žiaci získavajú nové informácie na 
spracovanie. Tie si následne zaraďujú do vlastného systému poznania (čiže medzi pôvodné 
informácie, ktoré si vybavili a utriedili v priebehu evokácie).

• REFLEXIA je tre  a časť ak  vity, a najdôležitejšia fáza procesu učenia sa. Jej zmyslom je 
refl ektovať nadobudnuté informácie, skúsenos   a proces, ktorým sa k zážitkom a poznaniu 
žiačky a žiaci počas ak  vity dopracovali, a to v záujme efek  vneho zužitkovania nových 
poznatkov a zážitkov v budúcnos  . Refl exia je najčastejšie vynechávanou časťou ak  vít 
(najmä z dôvodu nedostatku času), čo však môže mať za následok nedokončenie a narušenie 
procesu učenia sa a rozvíjania kľúčových kompetencií u žiačok a žiakov. Bez refl exie je ak  vita 
iba zábavnou hrou, ktorá neprináša ani hlbšie poznanie, ani naplnenie stanovených cieľov. 

(Z dôvodu kľúčového významu tejto čas   ak  vít uvádzame na konci metodických  pov k práci 
s príručkou konkrétne prak  cké  py na vedenie refl exie – pozn. editorky)
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Po inštruktážnej čas   ak  vít sa v opise často nachádzajú poznámky pre učiteľky a učiteľov 
v podobe bodov „Tip od autorského tímu“ a „Zdroje“. Cieľom prvej vsuvky je upozorniť 
na úskalia, ďalšie možnos   a alterna  vne spracovania ak  vity. Druhá pripomienka slúži na 
oboznámenie učiteliek a učiteľov so zdrojmi a zaujímavými odkazmi, ktoré si v prípade záujmu 
môžu k téme ak  vity ďalej naštudovať.

1

2

3

4

PRAKTICKÉ TIPY NA VEDENIE REFLEXIE V AKTIVITÁCH

Vyťaženie poučenia z ak  vity si vyžaduje viac než len otázku „Čo ste sa naučili?“, pretože 
bez samotnej refl exie sa žiačky a žiaci nemuseli za  aľ naučiť vôbec nič. Refl exia je proces 
vyvodzovania zmyslu zo skúsenos  /zážitku, ktorý žiačkam a žiakom umožňuje zamyslieť sa 
zámerne, cielene a kri  cky nad prežitou skúsenosťou, a tak spojiť teore  cké vedomos   s 
prak  ckou aplikáciou.

Zásadou refl exie je, že prebieha interak  vne a spoločne v rámci skupiny za nápomocného 
vedenia učiteľky alebo učiteľa bez toho, aby v nej dochádzalo k jednostrannému hodnoteniu 
práce/učenia sa skupiny zo strany autority.

Poznáme niekoľko modelov efek  vneho vedenia refl exie, ale väčšina z nich sleduje rovnaký 
postup kladenia otázok žiačkam a žiakom:

Reakcia:  Získajte reakcie skupiny na zážitok: Ako sa žiačky a žiaci cí  a? Ako na nich 
zážitok zapôsobil? Čo si všimli, zažili, počuli, videli?

Tieto otázky majú žiačky a žiakov priviesť k opätovnému zamysleniu sa nad zážitkom 
a pripraviť ich na ďalší krok. Cieľom je získať opisné odpovede o zažitých pocitoch 
a udalos  ach, ktoré sa odohrali. 

Vysvetlenie:  Zis  te, prečo sa ak  vita odohrala tak, ako sa odohrala: Prečo žiačky 
a žiaci reagovali tak, ako reagovali? Aké boli ich dôvody?

Tieto otázky by mali slúžiť na postupné vyvodenie zmyslu z prežitej a zdieľanej skúsenos  . 
Sústreďujú sa na hlbšie zamyslenie sa nad zážitkom, nad pocitmi a udalosťami, ako aj na 
vysvetľovanie, odvodzovanie a interpretáciu zážitkov.

Zasadenie do kontextu:  Vyvoďte, ako možno  eto naše poznatky z konkrétnej 
ak  vity premietnuť do širšieho kontextu/témy, o ktorej sa rozprávate: Čo sme sa naučili?

Toto je priestor na otázky, ktoré ak  vitu a jej význam zasadia do širšieho kontextu témy/
tém, na ktoré je ak  vita zameraná. Cieľom je podporiť synte  cké a kri  cké myslenie, 
ktoré pomôže žiačkam a žiakom zaujať postoj ku kontextuálnym súvislos  am.

Aplikácia: Zhrňte, ako môžete využiť to, čo ste sa naučili: A teraz čo? Aké zmeny 
môžeme iniciovať?

Toto je priestor na zdôraznenie relevantnos   témy a vytvorenie záväzku/akčného plánu. 
Cieľom je priviesť žiačky a žiakov k domýšľaniu dôsledkov a dať im možnosť prejsť od 
uvedomenia k prak  ckému uplatneniu svojich nadobudnutých postojov a presvedčení. 
Tak  ež môže byť cieľom aj ak  vizácia skupiny a iniciovanie konkrétnych zmien/krokov.
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POZNÁMKY A POSTREHY OD AUTORSKÉHO TÍMU:

• Ak  vity v príručke sú založené na princípoch par  cipa  vneho vzdelávania, ktoré ak  vne 
angažuje žiačky a žiakov. Jeho forma a obsah sa odvíja primárne od ich potrieb (A. Rogers).

• Pri vedení ak  vít používajte našu príručku ako pomôcku, a nie ako neomylný manuál na 
dosiahnu  e zaručeného úspechu. Prispôsobte si ak  vity a námety Vášmu kontextu, Vašim 
žiačkam a žiakom, ako aj iným okolnos  am.

• Väčšina navrhovaných 45-minútových ak  vít má oveľa väčší účinok, ak sa ich trvanie predĺži na 
dve vyučovacie hodiny za sebou. Budete sa môcť venovať dosahovaniu všetkých stanovených 
cieľov dôkladnejšie a bez časového stresu. Ak takúto možnosť nemáte, dbajte na správne 
načasovanie ak  vity, snažte sa neplytvať časom na iné záležitos   počas hodiny, a hlavne za 
žiadnych okolnos   nevynechajte poslednú a najdôležitejšiu fázu ak  vity – refl exiu.

• Pre Vašu lepšiu orientáciu v kľúčových pojmoch, ktoré súvisia s témami globálneho vzdelávania, 
slúži Krátky slovník k témam globálneho vzdelávania, ktorý nájdete na konci tejto príručky. 
V prípade ďalších nejasnos   a neznámych pojmov konzultujte webové portály a publikácie, 
ktoré sa venujú globálnemu (rozvojovému) vzdelávaniu.

• Pokiaľ si ak  vita vyžaduje prehra  e videa/piesne/iného vstupu z internetu (predovšetkým 
youtube) priamo na hodine, odporúčame s  ahnuť si daný súbor ešte pred hodinou a 
púšťať ho (z dôvodu výpadkov internetového pripojenia) priamo z počítača. Uľahčíte si tak 
manipuláciu s videami a klipmi z dlhodobého hľadiska. Na internete existuje mnoho voľne 
s  ahnuteľných programov, ktoré slúžia na tento účel, napríklad „Orbit Downloader“. Viac 
informácií o tom, ako sťahovať videá z youtube nájdete napríklad tu: h  p://www.endy.sk/
najlepsie/ako-stahovat-videa-z-youtube/. 

• Pri rozdeľovaní žiačok a žiakov do skupín dbajte na požiadavky udané v opise danej ak  vity. 
Používajte techniky, ktoré rozprúdia dynamiku v skupine, ale zároveň nenarušia priebeh 
ak  vity (hlavne prílišným pohybom, hlukom, či značným ukrátením času). Ako pomôcku 
uvádzame zopár našich prak  cky overených nápadov na vytváranie skupín:

TECHNIKY NA VYTVÁRANIE SKUPÍN

Náhodné rozdelenie (nezáleží na prerozdelení žiačok a žiakov)

Molekuly

Vhodná technika pre fyzické s  mulovanie žiačok a žiakov pred ak  vitami, kde sa vyžaduje mentálne 
sústredenie. Žiačky a 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 (nechajte ich vysvetliť, ak vedia z fyziky, čo je to Brownov pohyb), pri ktorom sa atómy v 
priestore pohybujú chao  cky a rýchlosťou závisiacou od teploty prostredia. Keď žiačky a žiaci počas 
pohybu začujú jednociferné číslo, ich úlohou je rýchlo sa zhromaždiť do skupín v ohlásenom počte 
a vytvoriť tak molekulu. Vyskúšajte opakovať tento proces 3 – 4 razy za sebou, až kým neohlásite taký 
počet atómov v molekulách, ktorý vyhovuje želanej veľkos   skupiny. 

(Pozor na prílišné „rozjašenie“ žiakov, a  ež na časovú náročnosť tejto techniky – pozn. od editorky)
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Šnúra
Zvoľte si túto techniku v prípade, že potrebujete, aby sa rozdeľovanie dialo po  chu a bez Vašej 
ak  vnej prítomnos  . Žiačkam a žiakom zadajte úlohu, aby sa mlčky zoradili vedľa seba podľa 
nejakého (ideálne zábavného) kritéria od jedného extrému po druhý (napr. podľa veľkos   
nohy, dĺžky ramena, farby vlasov). Na záver skontrolujte správnosť ich zoradenia sa a  rozdeľte 
susediace žiačky a žiakov do skupín podľa potrebného počtu.   

Rockeri
Pre  ché, dynamické a zábavné rozdelenie žiačok a žiakov do skupín je táto technika ideálna. 
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 kar  čiek 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.

Úmyselné rozdelenie (záleží na prerozdelení žiačok a žiakov)

Škála
Táto technika je vhodná, ak potrebujete žiačky a žiakov zoskupiť do náhodných, ale názorovo 
rozmanitých skupín. Pripravte si dva plagáty vo formáte A4 s nápismi „áno“ a „nie“ a každý 
z nich prilepte na opačný koniec miestnos   (napr. do dvoch pro  ľahlých rohov). Požiadajte 
žiačky a žiakov, aby sa postavili na pomyselnej čiare medzi „áno“ a „nie“ na také miesto, ktoré 
najlepšie vyjadruje ich postoj k položenej (ideálne v  pnej, kontroverznej alebo absurdnej) 
otázke. Podľa potreby zastúpenia názorovej rozmanitos   v rámci skupín, zostavte skupiny 
buď názorovo rovnaké (susediace žiačky a žiaci) alebo názorovo pomiešané (žiačkam a žiakom 
priraďte postupne čísla 1,2,3,4... a nechajte ich vytvoriť skupinu 1, skupinu 2, atď.).

Farebné nálepky
Využite túto techniku, ak potrebujete žiačky a žiakov rozdeliť do skupín podľa Vášho úmyslu 
a v  chej atmosfére. Pripravte si nálepky/lepiace papieriky v toľkých farbách, koľko skupín 
potrebujete vytvoriť (možno  ež použiť iba jednu farbu a viacero nakreslených symbolov). Podľa 
kritéria, aké si zvolíte (rovnováha dievčat a chlapcov v skupinách, atď.) nalepte žiačkam a žiakom 
nálepky na chrbát tak, aby nikto nevidel svoju farbu/symbol. Úlohou žiačok a žiakov je v  chos   
zostaviť skupiny podľa spoločnej farby/symbolu. Kľúčom k úspešnému splneniu tejto úlohy je 
spolupráca pri zostavovaní skupín. Žiačky a žiaci si najskôr musia uvedomiť, že iba na základe 
vzájomnej pomoci môžu zis  ť, ku ktorej skupine prináležia.

Puzzle
Prostredníctvom tejto techniky rozdelíte žiačky a žiakov do skupín rýchlo a s ohľadom na Vaše 
preferencie. Pripravte si toľko pohľadníc (obrázkov, plagátov, komiksových kresieb...), koľko 
potrebujete skupín. Každú pohľadnicu rozstrihajte na taký počet kusov, ktorý korešponduje 
s množstvom členiek a členov v rámci jednej skupiny. Na začiatku hodiny požiadajte žiačky a 
žiakov, aby sa postavili do kruhu a so zavretými očami nastavili ruku, do ktorej im vložíte jeden 
z ústrižkov podľa Vášho uváženia. Po rozdaní všetkých ústrižkov môžu žiačky a žiaci otvoriť oči 
a začať hľadať svoj budúci  m, ktorý zdieľa čas   jednej a tej iste pohľadnice.



Časť s aktivitami a námetmi pre predmet

OBČIANSKA
NÁUKA

V poslednom období pozorujeme u žiačok a žiakov zvýšený záujem o mnohé témy globálneho 
sveta, ako sú globalizácia, demografi cký vývoj vo svete, svetový obchod a dlh, vojnové konfl ikty 
a terorizmus, migrácia, xenofóbia a diskriminácia, ľudské práva, humanitárna a rozvojová 
spolupráca, a iné. Doba globalizácie si vyžaduje citlivé vnímanie globálnych tém ľudstva, a 
preto vzdelanie nemôžeme viac chápať iba ako osvojovanie si najnovších poznatkov vedy a 
techniky, ale aj ako možnosť rozvíjania osobnostného, ľudského rozmeru u žiačok a žiakov.
V súčasnos   predstavuje globálne vzdelávanie neodmysliteľnú súčasť výchovno-
vzdelávacieho procesu. Kurikulárna transformácia vzdelávania (Zákon č. 245/2008 Z.z. o 
výchove a vzdelávaní) poskytuje školám širší priestor na realizáciu vlastných predstáv o 
obsahu, formách a metódach vzdelávania. Predmet občianska náuka tvorí spolu s geografi ou 
a dejepisom jednu vzdelávaciu oblasť „Človek a spoločnosť“, pričom je koncipovaný tak, aby 
svojím obsahom a cieľmi pomáhal rozvíjať intrapersonálne (osobnostné) a interpersonálne 
(sociálne, spoločenské a občianske) kompetencie žiačok a žiakov. Prostredníctvom prepojenia 
občianskej náuky s globálnym vzdelávaním žiačky a žiaci získajú nielen základy ekonomickej, 
právnej a poli  ckej gramotnos  , ale aj možnosť zorientovať sa v sociálnej realite globálneho 
sveta, ak  vneho (sveto)občianstva, a tak  ež rešpekt k právam, povinnos  am a základným 
princípom demokracie a tolerancie. Inými slovami, takéto prepojenie mo  vuje žiačky a žiakov 
k citlivému vnímaniu globálnych tém, a  ež k osobnej angažovanos  . 
V príručke nájdete škálu originálnych ak  vít a námetov globálneho vzdelávania, ktoré priamo 
súvisia s obsahom učiva predmetu občianska náuka vo všetkých ročníkoch 2. stupňa základnej 
školy (nižšieho sekundárneho vzdelávania – ISCED 2). Prostredníctvom nich by sme Vás chceli 
inšpirovať k implementácii tém globálneho vzdelávania do školských vzdelávacích programov, a 
 ež k využívaniu par  cipa  vnych  metód a   interak  vneho zážitkového učenia v záujme formo-

vania ľudského potenciálu mladých ľudí. Veríme, že vďaka takto nadobudnutým spôsobilos  am 
sa stávajú žiačky a žiaci ak  vnymi realizátorkami  a realizátormi svojich práv, ako i práv iných ľudí. 

Veľa tvorivých úspechov praje
 Dáša Vargová

Dáša Vargová
Garantka pracovnej skupiny k predmetu občianska náuka
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1.) Moja malá rodinná farma

5. ročník ZŠ
Moja rodina
Životné prostredie
Normy a pravidlá, práva a povinnos   členov rodiny
45 minút
pracovný list a papier formátu A3 pre každú skupinu, ceruzka a pero, prí-
padne farebné pastelky, papierová lepiaca páska, tabuľa/fl ipchart

• upevniť si učivo o rôznych typoch rodín 

• poznať práva a povinnos   členiek a členov rodiny

• oboznámiť sa s pozi  vnymi efektmi udržateľného spôsobu života

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 5 minút

Pripravte kruh zo stoličiek a požiadajte žiačky a žiakov, aby si na ne posadali. Zadajte im 
inštrukciu, nech si vždy zmení miesto ten, kto...

• vie, aká je to jednogeneračná rodina

• pozná niekoho, kto býva s príbuznými vo viacgeneračnej rodine

• pozná niekoho, kto býva na farme a sám si pestuje ovocie a zeleninu alebo chová 
domáce zvieratá

• už niekedy bol na nejakej farme

• by sa rád presťahoval na farmu a žil na nej

• počul už niekedy v minulos   o „trvalo udržateľnom spôsobe života“

Uvedomenie – 30 minút

Rozdeľte žiačky a žiakov do maximálne 5 skupín (zvoľte si časovo nenáročnú techniku z 
metodického úvodu v príručke) a vyzvite ich, nech si každá skupina nájde vlastný pracovný 
priestor v triede.

Prečítajte všetkým voľné pokračovanie príbehu o Jakubovi a Danielke, ktorí sú hlavnými 
postavami fi gurujúcimi v učebniciach Občianskej náuky pre 5. ročník:

V kapitole „Jakub a Danielka milujú svojich starých rodičov“ ste sa dozvedeli, že Jakub chodieval 
na návštevy k svojim starým rodičom do Liptovského Mikuláša. Bývali na okraji mesta v dome 
s veľkou záhradou. Jakub mal odmalička rád prírodu, čo mu ostalo aj keď dospel, oženil sa 
a chcel sa osamostatniť od rodičov. Starí rodičia mu navrhli, že sa môže presťahovať k nim, 
pretože ich dom je dosť veľký na to, aby sa do neho zmes  l okrem nich aj Jakub so svojou 
budúcou rodinou. Túto ponuku Jakub s nadšením prijal, pretože vždy túžil žiť vo viacgeneračnej 
rodine, s ktorou by sa staral o veľkú farmu so záhradou a domácimi zvieratami. Aby sa celej 
rodine žilo na farme čo najlepšie, rozhodli sa, že sa budú podieľať na práci na farme všetci 
spoločne. Svoje povinnos   a rados   si rovnomerne rozdelili.

Postup:

5

1

2

3

25
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Rozdajte všetkým skupinám 1.časť pracovného listu a zadajte im inštrukcie podľa popisu v 
ňom. Na vyplnenie tabuľky majú 10 minút.

Po uplynu   času si získajte pozornosť všetkých skupín a spoločne im zadajte ďalšiu úlohu – 
nakresliť farmu podľa 2. čas   pracovného listu. Rozdajte každej skupine papier formátu A3 a 
dajte im 10 minút na nakreslenie farmy.

Po 10 minútach zastavte skupiny v činnos   a vyzvite ich, aby svoje nákresy zavesili na stenu. 
Následne žiačky a žiakov požiadajte, aby sa poprechádzali po vašej novej „galérii fariem“ a 
všímali si, ako ostatné skupiny umiestnili jednotlivé oblas  . 

Po 5 minútach žiačky a žiakov opäť sústreďte v spoločnom kruhu pred tabuľou, na ktorú si 
nakreslíte nákres obrázku č.1 z 2. čas   pracovného listu, a prejdite k refl exii ak  vity.

Refl exia – 10 minút

Spoločne so žiačkami a žiakmi zakreslite pomocou symbolov jednotlivé oblas   do obrázku a 
diskutujte s nimi o nich:

• Na čo slúži táto časť farmy?

• Aké ste mali dôvody pre výber tohto miesta a tejto zodpovednej osoby? 

• Aké povinnos   a výhody sa viažu k jednotlivým oblas  am?

• Aké sú výhody a aké nevýhody života na farme? Aké povinnos   a aké práva získali 
členky a členovia rodiny životom na farme?

• Aké sú výhody a nevýhody, keď spolu žije viacgeneračná rodina?

• Chceli by ste sa niekedy presťahovať a žiť na farme? Prečo áno, prečo nie?

• Viete, odkiaľ pochádzajú potraviny, ktoré konzumujeme a nepestujeme si ich my sami 
na farme? Aké sú výhody/nevýhody nakupovania potravín v supermarketoch?

• Ako súvisí farmárčenie s témou životného prostredia? Čo asi znamená slovné spojenie 
„udržateľný spôsob života“?

5

6

7

8

10

4
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Pracovný list

Moja malá rodinná farma
1. V tabuľke si pozrite zoznam oblas  , ktoré má vaša farma obsahovať. Ku každej oblas   

napíšte meno členky alebo člena Jakubovej rodiny, ktorý by sa podľa vás mal o danú časť 
farmy starať, a  ež aké povinnos   a aké výhody mu z tejto úlohy vyplývajú.  Pripravte 
si vysvetlenie prečo. Nakreslite na papier formátu A3 štyri sústredné kruhy/elipsy a 
označte ich „zóna 0“ až „zóna 3“ podľa obrázku č. 1. 

oblas  Kto? Aké povinnos  ? Aké výhody?

Dielňa

Zeleninová záhradka

Kompost

Ovocné stromy a 
kríky

Kurník a ohradený 
výbeh pre sliepky

Ohrada s kravou 
domácou

Skleník

2. Do „zóny 0“ nakreslite dom, v ktorom bude bývať Jakub so svojou rodinou a so svojimi 
starými rodičmi. Do ostatných zón nakreslite jednotlivé čas   farmy (uvedené v 1. úlohe) 
tak, aby bola farma prak  cká a jej rozloženie vyhovovalo všetkým v rodine. 

• Čo by malo byť blízko pri dome a čo môže byť ďalej?

• Prečo?

3. Ku každej oblas   napíšte 
aj jej názov a pripíšte 
meno členky/člena rodiny, 
ktorého ste so skupinou 
vybrali, aby sa o ňu staral.

zóna 0

zóna 1

zóna 2

zóna 3

Obrázok č. 1
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2.) Penalty

5. ročník ZŠ
Moja škola 
Životné prostredie
Trieda ako sociálna skupina, práva a povinnos   žiakov v škole a v rámci 
kolek  vu triedy, triedna a školská samospráva 
45 minút
fl ipchartové/plagátové papiere (cca 5-6 ks), farebné hrubé fi xky.
Dohodnite sa s pani riaditeľkou/pánom riaditeľom o návšteve triedy 10 
minút pred koncom hodiny za účelom zhodnotenia nápadov na vylepšenie 
environmentálnej stratégie školy (ideálne by bolo priamo sa dohodnúť 
na prísľube podporiť prak  ckú realizáciu aspoň jedného alebo viacerých 
uskutočniteľných žiackych nápadov)

• umožniť žiačkam a žiakom prežiť si priamu skúsenosť s kolek  vnou 
a individuálnou zodpovednosťou v rámci školy a triedy, ako aj 
spoznať ich triedu ako sociálnu skupinu

• aplikovať poznatky žiačok a žiakov o kolek  vnej a individuálnej 
zodpovednos   na problema  ku životného prostredia

• oboznámiť žiačky a žiakov s princípom: „mysli globálne, konaj lokálne“

Ročník: 

Tematický celok:

Téma GV:

Téma:

Čas:

Pomôcky:

Poznámka:

Ciele:

45

Evokácia – 10 minút

Skúste v rámci triedy ako skupiny uvažovať nahlas (prostredníctvom tzv. brainstormingu) o 
možných riešeniach načrtnutého problému: ako by sme mohli prispieť k ochrane životného 
prostredia v triede, škole a jej okolí. Všetky nápady zapisujte na tabuľu/fl ipchart a v prípade 
potreby s  mulovať burzu nápadov pomáhajte žiakov podpornými otázkami:

• Čím, alebo akými energiami sa dá šetriť v škole? Ako?

• Kam ide v našej škole odpad? Ako sa dá ekologicky nakladať s odpadom?

• Čo by sa dalo vylepšiť na budove školy tak, aby sme šetrili životné prostredie?

Spoločne si objasnite pojmy, ktoré by nemuseli byť všetkým známe a ktoré zazneli v rámci 
brainstormingu (napr. separácia odpadu, recyklácia, atď). Využite pri tom slovník globálneho 
vzdelávania. 

Vyzvite žiačky a žiakov, aby spomedzi navrhovaných nápadov vybrali zopár (maximálne 4), o 
ktorých si myslia, že sa dajú uskutočniť v škole.

Uvedomenie – 25 minút

Rozdeľte žiačky a žiakov do 4-5 skupín (podľa počtu vybraných nápadov) a prideľte každej 
skupine jeden. (Ak nemáte dostatok nápadov, môžete zadať rovnaký nápad pre dve skupiny.)

Postup:

10

1

2

3

25

4
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Zadajte im úlohu predstaviť si, ako by vyzerala prak  cká realizácia daného nápadu v ich 
škole: Kto by sa do jeho organizácie mal zapojiť? Čo všetko by sa muselo vykonať a zohnať? 
Ako pomôcku rozdajte skupinám Pracovný list s názornou ukážkou a pripravenou šablónou 
„akčného plánu“, do ktorej si môžu svoje zistenia prehľadne spísať. 

Po 10 minútach zozbierajte akčné plány od skupín a oznámte im, že 10 minút pred koncom 
hodiny príde ku vám do triedy pani riaditeľka/pán riaditeľ, aby zhodno  l/a nápady jednotlivých 
skupín a vybral/a jeden, ktorý sa následne v škole zrealizuje. Vyzvite skupiny, aby si počas 
nasledujúcich 10 minút pripravili plagát/scénku/prejav, ktorým by mohli za 1 minútu čo 
najlepšie presvedčiť pani riaditeľku/pána riaditeľa, aby podporil/a ich nápad.

Každá skupina počas nasledujúcich 10 minút rozmýšľa, ako zapôsobiť na pani riaditeľku/pána 
riaditeľa, pričom rady a nápady môže čerpať aj od ostatných skupín, prípadne od Vás. Skupiny s 
rovnakým nápadom sa môžu v tejto ak  vite spojiť a vymyslieť spoločnú prezentáciu. Vysvetlite 
im, že ich cieľom nie je súťažiť medzi sebou, ale spolupracovať ako jeden triedny  m za účelom 
presvedčiť pani riaditeľku/pána riaditeľa, aby sa v škole uskutočnil aspoň jeden z nápadov. Budú 
ako futbalový  m, ktorý strieľa penalty, pričom stačí ak spoločnými silami vsie   jednu.

Po 10 minútach zabezpečte príchod pani riaditeľky/pána riaditeľa do triedy. Nechajte žiačky 
a žiakov, nech prezentujú svoje nápady (kvôli plynulej časovej koordinácii určite poradie 
prezentácií už vopred). Oznámte skupinám, že vyhodnotenie víťazného nápadu bude 
vyhlásené neskôr, keď si pani riaditeľka/pán riaditeľ preštuduje akčné plány pre jednotlivé 
nápady a premyslí si svoje rozhodnu  e. 

Refl exia – 10 minút

Pochváľte všetky žiačky a žiakov za ich ak  vny prístup k plneniu zadanej úlohy. Položte im 
zopár otázok (uvedené nižšie) s cieľom vyjasniť si rozdiel medzi individuálnym a kolek  vnym 
konaním na lokálnej a globálnej - celosvetovej úrovni. Otázky smerujte k uvedomeniu, že o 
osude prírody a človeka spolurozhodujeme všetci, ako jeden  m.

• Čo bolo vašim cieľom počas tejto hodiny?

• Myslíte si, že sa vám podarilo dosiahnuť váš cieľ? Dokázali ste niečo? Kto to dokázal?

• Ako ste sa cí  li pri tejto ak  vite? Prečo?

• Aké typy zodpovednos   ste si uvedomovali počas dnešnej ak  vity?  Za čo ste cí  li 
zodpovednosť? Za seba alebo za celú triedu?

• Čo nové ste sa pri tejto ak  vite naučili?

• Čo môže znamenať princíp : „mysli globálne, konaj lokálne“?

• Máte chuť pokračovať v realizácii ak  vity, ktorú ste navrhli pani riaditeľke/pánovi ria-
diteľovi? Prečo áno? Prečo nie?

5

6

7

8

9

10
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Pracovný list

AKČNÝ PLÁN pre nápad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Krok Čo treba 
urobiť? Ako? Kedy? Čo budeme 

potrebovať?
Kto je za to 

zodpovedný?

1
Presvedčiť vede-
nie školy

Návšteva v ria-
diteľni, pe  cia

September 
2012

2 zástupcov, pe  cia, 
dobrovoľníci na jej 
nosenie po triedach

Celá trieda, zá-
stupca = predse-
da Mišo

2
Pripraviť plán ak  -

vít a využi  a peňazí 

s vedením školy

Riaditeľ/ka a zá-

stupcovia triedy – 

Petra a Mišo

3 Usporiadať koncert Organizačný  m

4
Použiť peniaze na 

kúpu recyklačných 

smetných košov

5 ...

Krok Čo treba 
urobiť? Ako? Kedy? Čo budeme 

potrebovať?
Kto je za to 

zodpovedný?

1

2

3

4

5

7

8

Príklad:
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Vodný svet
5. ročník ZŠ

Moja rodina/Zdravý spôsob života v rodine
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
Upozorniť na nedostatok pitnej vody v určitých oblas  ach sveta. 

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Zadajte žiačkam a žiakom úlohu, aby si spísali zoznam činnos  , pri ktorých 
denne spotrebúvajú čistú pitnú vodu.  Môžu postupovať chronologicky, od ranného umývania 
zubov až po večernú hygienu. Nakoniec ich nechajte odhadnúť, koľko litrov vody priemerne 
za deň minú (pre inšpiráciu môžete použiť tabuľku z ak  vity „Voda nad zlato“ v matema  ckej 
čas   metodickej príručky GRV na ZŠ). Podľa ofi ciálnych údajov priemerná spotreba vody 
na Slovensku je 90 -140 litrov na osobu a deň v závislos   od oblas  . Hygienické minimum 
stanovené WHO je 70 litrov na deň, pričom mnoho krajín na svete túto hranicu nedosahuje. 

Pripravte si pre žiačky a žiakov prezentáciu údajov o spotrebe vody v iných krajinách sveta a 
diskutujte o probléme nedostatku pitnej vody vo svete, ako aj o možnos  ach jeho riešenia.

Odporúčané stránky: 
h  p://www.data360.org/pub_dp_report.aspx?Data_Plot_Id=346

h  p://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/news/news16_sk.htm

h  p://www.dolceta.eu/slovensko/Mod5/Vybavenie-domacnos  .html

h  p://svetbezchudoby.erko.sk/wp-content/xviii-2.pdf

h  p://korzar.sme.sk

www.copijeme.sk

Cesty objaviteľov 
5. ročník ZŠ

Objavitelia

Ľudské práva
Pochopiť zodpovednosť konania človeka a zodpovednosť  za svoje 
konanie a za svet, ktorý týmto konaním ovplyvňujeme.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Pripravte a rozdajte žiačkam a žiakom dokumenty, s ktorými chcete na 
hodine pracovať. Ich úlohou bude samostatne z dokumentov vypísať všetky práva, o ktorých 

Námety
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Globálna akadémia 
5. ročník ZŠ

Projekt/ Škola budúcnos  
Globalizácia a vzájomná previazanosť
Vymedziť pojmy globalizácia a vzájomná previazanosť, diskutovať 
o nich v kontexte vzdelávania.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Vysvetlite žiačkam a žiakom základné pojmy. Rozdeľte ich do skupín a 
nechajte ich diskutovať na tému globalizovanej školy budúcnos  . Ako by mohlo vyzerať 
takéto medzinárodné školstvo? Ktoré predmety by mohli byť vyučované podobne v krajinách 
celého sveta, a ktoré špecifi cky v jednotlivých krajinách? Ako by sa dalo zabezpečiť, aby sa v 
škole učili len overené a aktuálne informácie? 

Pre podnietenie žiačok a žiakov k diskusii si môžete pripraviť prezentáciu alebo krátky článok 
o Khanovej akadémii (odkazy nižšie), resp. o iných pokrokových metódach vo vzdelávaní, 
ktoré rozdáte v zjednodušenej forme do jednotlivých skupín.

Odporúčané stránky:
h  p://technologicke-novinky.blogspot.com/2011/07/jak-se-meni-vzdelavani-diky-khan.html

h  p://havlicekpetr.blog.idnes.cz/c/200777/Je-Salman-Khan-JA-Komenskym-pro-21-stole  .html

h  p://21stole  .cz/blog/2011/03/23/rok-2050-vlada-zen-a-konec-chozeni-do-prace/

si myslia, že sú v bežnom živote porušované v rámci ich rodiny. Dajte im čas na diskusiu 
v menších skupinách a potom im rozdajte vybrané okopírované príbehy de   z krajín ako 
Pakistan, Barma, Afganistan, Mozambik...  (ktoré sú v čas   „Práva pre všetkých“ v príručke 
„Ak  vne globálne školy – Informačná časť“.  Príručku si môžete s  ahnuť na stránke: 
h  p://www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky).

Požiadajte žiačky a žiakov o analýzu textu v rámci jednotlivých skupín a o vyhľadanie pasáží, 
ktoré svedčia o porušovaní práv daných de   v ich rodinnom živote. Diskutujte spoločne 
o právach v rodine, o ich dodržiavaní u nás a v iných krajinách sveta, a  ež o význame 
oboznámenia sa s predloženými dokumentmi.
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Moji susedia
5. ročník ZŠ
Moja rodina/ Širšia rodina, susedia, priatelia, známi - 
medziľudské vzťahy

Mul  kulturalizmus
Zamyslieť sa nad svojím postojom k mul  kultúrnej spoločnos    
a nad problema  kou stereotypov a predsudkov.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Pripravte si pracovný list s opisom osôb, z ktorých si žiačky a žiaci budú 
vyberať svojich priamych susedov do činžiaku. Opisy osôb budú vyzerať asi takto:

A) moslim, ktorý mal v minulos   problémy so zákonom

B) nevidiaci hudobník, ktorý každý večer cvičí na klavíri

C) chudobná rodina, ktorej školopovinný syn popri škole pracuje 8 hodín denne v továrni

D) rozvedená mamička s dvojročnou dcérou, ktorá žije v chudobných pomeroch

E) starší muž afrického pôvodu, ktorý bol v minulos   väznený ako terorista

F) prisťahovalkyňa z Afriky s matkou, ktorá bola súdená za zabi  e svojho manžela alkoholika

G) rómsky hudobník z Kokavy nad Rimavicou s rodinou 

Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín a dajte im čas na výber osôb, ktoré by radi prijali do 
svojho priameho susedstva, a ktoré by radšej umiestnili niekam inam. V následnej diskusii 
si porovnajte závery každej skupiny a diskutujte o dôvodoch, podľa ktorých sa pri výbere 
rozhodovali. Nakoniec im prezraďte, ktoré slávne osobnos   jednotlivé opisy reprezentovali: 

A) Muhammad Ali – preslávený americký boxer, pro  vojnový ak  vista a bojovník za ľudské práva, 

B) Stevie Wonder – americký hudobník, 

C) Jim Carrey – známy hollywoodsky komik, 

D) J.K. Rowlingová – autorka kníh o Harrym Po  erovi, 

E) Nelson Mandela – držiteľ Nobelovej ceny za mier, 

F) Charlize Theron – slávna hollywoodska herečka, 

G) Vlado Sendrei – hudobník a rómsky ak  vista, ktorý okrem iného spolupracoval na tvorbe 
      hudby k americkému fi lmu Sherlock Holmes 2.

Diskutujte so všetkými skupinami o tom, či sa ich názory po tomto odhalení zmenili a prečo. 
V diskusii nadviažte na tému stereotypy a predsudky a ako súvisí s mul  kulturalizmom. 

Odporúčané stránky:

h  p://www.mul  kul  .sk
h  p://www.otvorenaskola.sk
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3. Rozveseľme svet 
6. ročník ZŠ
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca
Ľudská psychika - emócie a city
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
45 minút
mapa sveta, hrubé fi xky, obojstranná lepiaca páska, 10 správ (výstrižky z no-
vín, výtlačky z internetu, napr. z portálov h  p://www.mvro.sk/, h  p://www.
slovakaid.sk/, h  p://www.changenet.sk/,  h  p://www.sk1.sk/1-zahranicne, ) 
s fotografi ami  z rôznych čas   sveta (podľa popisu nižšie), 30 vystrihnutých 
smajlíkov (15 usmiatych, 15 zamračených), ktorých predkreslenú podobu 
nájdete na konci popisu ak  vity.
1. Pre túto ak  vitu si budete potrebovať pripraviť z daných materiálov toľko 

obálok, na koľko skupín chcete rozdeliť žiačky a žiakov. V každej z nich bude 
6 smajlíkov (3 usmiate a 3 smutné) a 3 správy s krátkym popisom situácie:

2. Dve z nich by mali predstavovať konkrétne súčasné globálne problémy, 
ako napr. vojenský konfl ikt – Líbya; povodne – Slovensko, Austrália, 
Japonsko; chudoba – India;  drogy – USA; detská práca – Južná Amerika, 
Čína; detské obete nehôd – Európa…)

3. Jedna by mala reprezentovať príklad úspešnej rozvojovej spolupráce, 
humanitárneho projektu, pomoci krajinám v núdzi, atď.. 

Pozor na to, čo budete žiačkam a žiakom prezentovať ako úspešný projekt – in-
formácie odporúčame čerpať z overených zdrojov zmienených vyššie, poprípade 
konzultovať s príslušnými organizáciami.Pri správach o globálnych problémoch 
vyberajte aj príklady z vyspelých krajín. Upozornite na to, že všetky krajiny majú 
problémy, hoci príčiny môžu byť rôzne!

• zopakovať si učivo o súčas  ach ľudskej psychiky - prežívaní a správaní, 
osvojiť si pojmy: súcit, empa  a, solidárnosť, prosociálne konanie

• rozvíjať pocit zodpovednos   a solidárnos  

• zvýrazniť potrebu prosociálneho konania, humanitárnej a rozvojovej 
spolupráce

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Poznámka:

Ciele:

45

Evokácia – 10 minút

Opakovaním nadviažte na predchádzajúce učivo o súčas  ach ľudskej psychiky: Zavolajte žiačky 
a žiakov do stredu triedy a rozdeľte ich do 3 skupín (vyberte si časovo nenáročnú techniku z 
úvodu metodickej príručky).

Vysvetlite žiačkam a žiakom, že podľa toho, v ktorej skupine sa nachádzajú, budú reagovať na 
informácie, ktoré im poviete tromi rôznymi spôsobmi: 

• skupina A môže reagovať len konaním – pantomimicky: výskoky, tlieskanie, objímanie, 
buchnu  e do lavice…

• skupina B môže použiť len reč: Hurá!!! Porazí ma! To je nespravodlivé…

• skupina C môže reagovať len výrazom – mimikou: úsmev, zamračenie, prekvapenie, zlosť...

Postup:

1

2

10
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Postupne čítajte nahlas situácie a nechajte skupinám vždy krátky čas ´vna prejavenie emócií v 
súlade s inštrukciami, ktoré dostali.

SITUÁCIE:
1. Na ďalšej hodine budeme mať písomku. 2. Dnes končí vyučovanie touto vyučovacou hodinou. 
3.Mama   dovolila mať doma od zajtra malé šteniatko. 4. Vaša trieda vyhrala v súťaži výlet do 
Disneylandu. 5. Doma sa vám pokazil televízor a nemôžeš pozerať svoj obľúbený seriál.
6. Kvôli zlým známkam máš na dva týždne zakázaný počítač.

Uvedomenie - 25 minút

Po úvodnej ak  vite prerozdeľte žiačky a žiakov rýchlou technikou do 4-5členných skupín 
(maximálne do 5 skupín) a každej skupine dajte jednu z vopred pripravených obálok.

Úlohou členov a členiek skupiny bude prečítať si výstrižky, spoločne sa dohodnúť, aké emócie 
v nich  eto udalos   vyvolávajú, a na základe toho priradiť smajlíky k výstrižkom.

Po 10 minútach vyzvite skupiny, aby postupne prezentovali svoje príbehy a umiestnili svojich 
smajlíkov na mapu sveta - na miesto, kde sa táto situácia odohrala/vyskytla. Zástupkyňa alebo 
zástupca skupiny tak  ež odôvodní, prečo daná situácia vyvoláva v ich skupine práve takú emóciu.

Refl exia - 10 minút

Po prezentácii všetkých skupín sa všetci posaďte do kruhu s výhľadom na mapu. Spýtajte sa 
skupín, či sa im takáto mapa sveta páči, a čo by na nej zmenili, ak by mohli: Ako by sme mohli 
viac rozveseliť náš svet - nahradiť smutného smajlíka veselým? 

Nechajte žiačky a žiakov prezentovať ich nápady, pričom každý odmeňte usmiatym smajlíkom, 
ktorý si môžu zameniť na mape za zamračený.

Spýtajte sa žiačok a žiakov, ktoré smajlíky by v porovnaní s týmito problémami dali svojim 
osobným  problémom a rados  am, na ktoré reagovali v úvodnej ak  vite (koniec vyučovania, 
pokazený televízor...). Boli by veselé smajlíky rovnako šťastné a  e smutné rovnako zamračené?

Ukončite hodinu zhrnu  m témy a spoločným defi novaním kľúčových pojmov (globálne problémy, 
humanitárna a rozvojová spolupráca, súcit, empa  a a solidárnosť...) Vysvetlite žiačkam a žiakom, 
že spomínané city tvoria základ pri riešení globálnych problémov. Tak  ež vysvetlite, aké je to 
prosociálne konanie, v čom spočíva jeho dôležitosť pre ľudstvo (vzhľadom na nerovnomerné a 
nespravodlivé rozčlenenie sveta, chudoby a bohatstva), a ako sa odlišuje od pasívneho súcitu.

4

3

5

6

25

7

8

9

10

10

Ak je k dispozícii datapro-
jektor, môžete pri úvod-
nej ak  vite pre vytvore-
nie emo  vneho podtextu 
premietnuť žiačkam a 
žiakom vybrané fotogra-
fi e (v súlade s Kódexom 
používania obrazového 
materiálu a podávania 
správ h  p://www.clo-
vekvohrozeni.sk/kodex  ). 
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4.) Pestrofarebná kytica 
6. ročník ZŠ
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca
Sociálne zručnos  
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
45 minút

5 nepriehľadných látkových/papierových tašiek, v ktorých budú dopredu 
pripravené nerovnomerne prerozdelené pomôcky na vytvorenie ky  c: 
krepový papier, nožnice, lep, lepiaca páska, farbičky, tempery, drôty, mašle, 
fi xky, špajdle, špendlíky, výkresy... (Za  aľ čo v jednej taške je všetok materiál, 
v ostatných vždy niečo chýba - v jednej nie je takmer nič, iba napríklad 
novinový papier, špagát, lepidlo.); dataprojektor a počítač s prezentáciou 
fo  ek z krajín, pre ktoré je typické nespravodlivé rozmiestnenie prírodných 
zdrojov, resp. vystrihnuté/vytlačené fotky

• oboznámiť sa s novým učivom o sociálnych zručnos  ach

• pochopiť v rámci činnos   sociálnych skupín rozdiel medzi súťažením 
a spoluprácou

• rozvíjať pocit spolupráce, zodpovednos   a solidárnos   prostredníc-
tvom zážitkovej metódy

• uvedomiť si potrebu humanitárnej a rozvojovej spolupráce

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:
Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 5 minút

Požiadajte žiačky a žiakov, aby plnili Vaše pokyny v súlade so svojimi odpoveďami na nastolené 
situácie: (úmyselne vyberajte rôzne činnos  , aby žiaci nezis  li ľahko, o čom bude hodina)

• Ak vás baví učiť sa samostatne, choďte ku dverám. Ak sa radšej učíte s niekým, choďte 
ku oknu.

• Kto sa venuje hre na hudobný nástroj sa vrá   na miesto a sadne si a kto hráva pravidelne 
nejaký kolek  vny šport sa vrá   na miesto, ale zostane stáť.

• Kto dobrovoľne pomáha rodičom v domácnos  , chy   sa za hlavu a kto radšej ide so 
psom na prechádzku, trikrát zatlieska.

• Kto chodí často na výlety, čupne si pri lavici a kto si radšej číta knihu, si zatvorí oči.

Uvedomenie – 20 minút 

Rozdeľte žiačky a žiakov v triede do maximálne 5 - 6 skupín (techniky na rozdeľovanie do skupín 
nájdete v úvode metodickej príručky) a rozmiestnite ich v triede tak, aby na seba navzájom 
videli.

Postup:

1

2

5

20
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Úlohou každej skupiny bude z materiálu, ktorý dostanú, vyrobiť za stanovený čas (15 minút) 
čo najkrajšiu ky  cu.

Rozdajte skupinám tašky s pripraveným materiálom a odštartujte 15 minút.

Počas určeného času sa prechádzajte okolo skupín a pozorujte, ako spolupracujú, čo si 
medzi sebou hovoria, aká je v  moch nálada. Všímajte si, aj interakciu medzi skupinami, ale 
nereagujte na ponosovanie a pripomienky. Približne v polovici ak  vity začnite počínanie si 
skupín nahlas komentovať, aby si aj ostatné skupiny všimli nerovnaké prerozdelenie pomôcok, 
ktoré dostali v taškách. Všímajte si a zapisujte si, ako sa vypätá situácia prejaví na komunikácii, 
súťažení a spolupráci jednotlivých skupín. (Naďalej nereagujte na ponosovanie a komentáre, 
iba  upozorňujte skupiny na časový limit a sledujte/zapisujte si ich reakcie. Ak si skupiny 
pomôcky začnú požičiavať alebo navzájom brať, nezasahujte. Pre rozbor situácie je vyhradená 
neskoršia refl exia.)

Po zastavení časového limitu vyzvite skupiny, aby prezentovali svoje výtvory: vyhodnoťte  e 
najkrajšie a poďakujte všetkým skupinám za snahu v tom zmysle, že vidíte, že sa snažili aj vo 
svojich situáciách urobiť pre splnenie úlohy maximum, a preto si zaslúžia potlesk.

Refl exia - 20 minút

Vyzvite žiačky a žiakov, aby si posadali do kruhu a vyjadrili svoje dojmy a pocity z uplynulej 
ak  vity. Čo sa im páčilo, čo sa im nepáčilo?

Spýtajte sa skupín, akú využívali tak  ku na úspešné zvládnu  e neľahkej úlohy: 

• pomohli si sami, požiadali inú skupinu o pomoc, kradli iným skupinám materiál, alebo 
sa zmierili s nespravodlivou situáciou?

• ponúkli niekomu inému pomoc – požičiavali si navzájom materiál?

• prečo? 

• aké iné tak  ky a zručnos   využívali?

• aká tak  ka by fungovala najlepšie, aby všetky skupiny dosiahli čo najlepší výsledok v 
tejto ak  vite? 

Vysvetlite žiačkam a žiakom, že to, čo využívali pri tvorení tak  ky sú tzv. sociálne zručnos  . 
Spoločne si ich defi nujte, pričom defi nície zapíšete na fl ipchart alebo na tabuľu. Spomeňte si 
aj príklady situácií z reálneho života, v ktorých využívame spomínané sociálne zručnos  .

Napíšte na tabuľu vedľa seba 5 krajín: Slovensko, Afganistan, Luxembursko, Keňa, USA a 
požiadajte žiakov, aby pridelili pomyselné tašky k jednotlivým krajinám – aby ich zoradili 
od najbohatšej po najchudobnejšiu v súlade s rebríčkom HDP na obyvateľa z r.2005 podľa 
Medzinárodného menového fondu (Luxembursko– 1.miesto, USA – 3.miesto, Slovensko – 
43.miesto, Kambodža – 131.miesto, Keňa – 154.miesto, Afganistan – 160.miesto zo 177 )

Spýtajte sa všetkých, či by vedeli situáciu, ktorú práve zažili na vlastnej koži, prirovnať k vzťahu 
jednotlivých krajín vo svete. V akom zmysle? Spolupracujú vzájomne krajiny sveta alebo 
súperia? Sú niektoré krajiny chudobnejšie ako iné? Je to spravodlivé? Mali by sme takým 

4
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7

8

9
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11

3
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krajinám pomáhať? Nechajte žiačky a žiakov hovoriť a nadviažte na tému globálne problémy 
a rozvojová spolupráca. Zdôrazníte nespravodlivé rozdelenie zdrojov vo svete a fakt, že nikto 
nemôže za to, či sa narodil vo vyspelej spoločnos   alebo v chudobnej čas   sveta.

Vysvetlite žiačkam a  žiakom pojmy globálne problémy a rozvojová spolupráca.

Opýtajte sa, či si myslia, že sa globálne problémy týkajú aj nás a prečo:

• Môžeme sa aj my nejako pričiniť, aby sme pomohli ľuďom, ktorí žijú v nespravodlivých 
podmienkach? Ako?

• Aké sociálne zručnos   by mal každý z nás využívať, aby sme všetci žili čo najspokojnejšie?

12

13

Evokačná fáza hodina môže mať aj inú podobu 
– napríklad môžu žiačky a žiaci sedieť v kruhu a 
vymieňať si miesta na stoličkách podľa toho, či 
súhlasia s výrokmi. 
Tak  ež môžete vrámci ak  vity zadať žiačkam a 
žiakom iný predmet, ktorý budú tvoriť z pripraveného 
materiálu (napr. hračku, učebnú pomôcku na 
vyučovaciu hodinu...).
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Zakliata kra jina
6. ročník ZŠ

Moja obec, región, vlasť, EÚ / Na čo som hrdý v mojej obci a jej okolí
Životné prostredie
Vzbudiť v žiačkach a žiakoch povedomie a podnie  ť ich k ak  vnej 
ochrane životného prostredia v ich okolí.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Žiačky a žiakov rozdeľte na 5-6 skupín (počet skupín podľa počtu detí 
v triede) a každej skupine poskytnite mapu zakliatej krajiny (mapa vlastného mesta/
vlastnej obce). Na mape budú číslom vyznačené lokálne miesta, ktoré nejako súvisia s 
témou znečistenia alebo ohrozenia životného prostredia (napr. miestna skládka odpadu, 
automobilová fabrika, atď...). 
Nechajte najskôr jednotlivé skupiny hádať, o aké miesta ide a ako súvisia s témou 
životného prostredia. Potom im rozdajte pripravené obálky s vyznačenými miestami 
číslami a so stručným opisom problémových lokalít (napr. znečistená rieka, nelegálna 
skládka odpadu na okraji park Úlohou skupín bude spojiť čísla na mape s jednotlivými 
opismi z prílohy v obálke a vybrať si jeden z problémov, ktorému sa ďalej budú spoločne 
venovať. (Ak chcete zabezpečiť, aby sa každá skupina zaoberala iným problémom, určite 
kľúčovú tému pre skupinu už v rámci inštrukcií v prílohe.) Na domácu úlohu zadajte 
skupinám, aby spoločnými silami zistili, ako sa im pridelený problém v rámci mesta/obce 
rieši a zhodnotili efektívnosť riešenia. V prípade, že skupina usúdi, že ich problém nie je 
riešený na lokálnej úrovni dostatočne, má za úlohu navrhnúť optimálne riešenie, ktoré 
bude skupina na ďalšej hodine prezentovať.

Multikulti párty
6. ročník ZŠ
Vnútorný a vonkajší život jednotlivca / Pozície, roly jednotlivca v 
skupinách (Sociálne skupiny)

Mul  kulturalizmus – stereotypy a predsudky

Zamyslieť sa nad fenoménom mul  kulturalizmu a s ním spojenou 
témou stereotypy a predsudky.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín, a každej z nich dajte pracovný list so 
zoznamom pod sebou napísaných mien, ako napríklad: Nikita, Fereshteh, Andrea, Hiroto, 
Aruzhan, Noah, Juhani, Abdela  f, Mourad, Aailyah, Beyoncee... Vysvetlite skupinám, že sa 
večer zúčastnia mul  kultúrnej narodeninovej párty, na ktorej naraz týchto 11 osôb oslavuje 
narodeniny.  Úlohou každej skupiny bude pripraviť sa vopred na stretnu  e s oslávenkyňami 
a oslávencami tak, že:

Námety
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Oslavy výročia nášho mesta
6. ročník ZŠ
Moja obec, región, vlasť, EÚ / Verejný, kultúrny a spoločenský 
život v našej obci
Ľudské práva
Cieľom tejto ak  vity je dospieť k zisteniu, že dobré vládnu  e a 
demokracia   (či už je to riadenie mesta alebo príprava osláv), 
potrebujú jasné pravidlá. 

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín a každej dajte pracovný list, na ktorom 
bude do čo najmenších detailov opísaná jedna z foriem vládnu  a, zavedená vo vybraných 
štátoch sveta, ako napríklad: 

• Afganistan – prezidentská republika s plným prezidentským systémom, v ktorom je 
prezident hlavou štátu a zároveň predsedom vlády 

• Slovensko – parlamentná republika, v ktorej premiér je vedúca osoba výkonnej 
moci štátu a zároveň zákonodarstva. Prezident zastáva len symbolický post hlavy 
štátu ako jeho reprezent. Takýto systém sa používa tak v demokra  ckých ako aj v 
nedemokra  ckých štátoch

• Vietnam - Nedemokra  cký štát, v ktorom poli  cká sila je koncentrovaná v rukách 
jednej strany (Komunis  cká strana Vietnamu)

A) uhádne podľa mena odkiaľ daná osoba pochádza a povie zopár slov na uvítanie v jej rodnej reči

B) porozmýšľa nad tým, aký darček by túto osobu potešil a prečo

Po uplynu   času pre skupinovú prácu prezentuje každá skupina výsledky svojej  movej 
spolupráce pred celou triedou. Diskutujte o spôsobe riešenia úloh A a B u jednotlivých 
skupín. Podľa čoho odhadovali krajiny pôvodu jednotlivých osôb? Podľa čoho vyberali 
darčeky pre oslávenkyne a oslávencov? Predstavte žiakom kultúrny pôvod jednotlivých 
mien: Nikita (jedno z najpopulárnejších mužských mien v Bielorusku), Fereshteh (jedno z 
najpopulárnejších ženských mien v Iráne), Andrea (jedno z najpopulárnejších mužských mien 
v Taliansku), Hiroto (jedno z najpopulárnejších mužských mien v Japonsku), Aruzhan(jedno z 
najpopulárnejších ženských mien v Kazachstáne), Noah (jedno z najpopulárnejších mužských 
mien v Austrálii), Juhani (jedno z najpopulárnejších mužských mien vo Fínsku), Abdela  f 
(jedno z najpopulárnejších mužských mien v Maroku), Mourad (jedno z najpopulárnejších 
mužských mien v Alžírsku), Aailyah(jedno z najpopulárnejších ženských mien v Keni), Beyoncee 
(jedno z najpopulárnejších ženských mien v Kamerune). Rozprávajte sa so žiačkami a žiakmi o 
mul  kulturalizme – prínosoch a úskaliach, ktoré sa tohto javu týkajú, a  ež o predsudkoch a 
stereotypoch s ním spojených. Napr. rodové stereotypy a stereotypy o jednotlivých krajinách 
môžete demonštrovať na ukážke toho, ako skupiny dešifrovali mená v úlohe A a ako vyberali  
darčeky, ktoré by mohli jednotlivé osoby potešiť v úlohe B...

Odporúčané stránky: h  p://www.mul  kul  .sk; h  p://www.otvorenaskola.sk
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Na pracovnom liste bude aj zadanie úlohy pre skupiny: majú si predstaviť, že sa blížia oslavy 
100. výročia založenia fi k  vneho mestečka Afganistanovo/Slovenskovo/Vietnamovo, ktorého 
miestna samospráva je obdobou štátneho zriadenia štátu opísaného v úvode pracovného 
listu. Každá skupina predstavuje výkonnú zložku miestnej samosprávy a na základe formy 
vládnu  a, aká v nej panuje, sa majú počas stanoveného limitu dohodnúť na organizácii 
príprav a priebehu osláv (ofi ciálny prejav, v ktorom zhodno  a úspechy mesta, organizačný 
návrh na oslavy – miesto, sála, propagácia, plagát, hos  a, čas, návrh na kultúrny program). 

Po uplynu   času na simuláciu rôznych foriem štátnych zriadení diskutujte spoločne so 
všetkými skupinami: Ktorej skupine sa podarilo dohodnúť na všetkom bez problémov? 
Ktorej to trvalo najdlhšie? Ako sa jednotlivci cí  li pri rozhodovacom procese? Aké sú výhody 
a nevýhody rôznych spôsobov spolupráce a štátnych zriadení? Ktorá forma vlády je pre 
ľudí podľa žiačok a žiakov najprospešnejšia a prečo? Môžeme iným krajinám nanú  ť naše 
predstavy o ideálnej forme vlády?

Cestu júce výrobky 
6. ročník ZŠ
Moja obec, región, vlasť, EÚ / Prepojenie národnej iden  ty s 
európskou 
Globalizácia a vzájomná previazanosť (ekonomická globalizácia)
Cieľom tejto ak  vity je poukázať na vzájomnú previazanosť 
krajín EÚ.  

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma:

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín a nechajte ich vylosovať si mená 3 krajín 
Európskej únie. Ich úlohou bude v skupinách nakresliť ku každej krajine štátne vlajky na 4 biele 
nálepky, ktoré im rozdáte. Tiež budú mať za úlohu v časovom limite (cca 10-15 minút) napísať 
výrobky, ktoré sa podľa nich v daných krajinách vyrábajú. 

Po uplynu   času vyzvite skupiny, aby si navzájom svoje krajiny prezentovali.  Po prečítaní výrobkov, 
ktoré z danej krajiny pochádzajú, vyzvite členov ostatných skupín, aby priradili k danej krajine 
ešte nejaké výrobky, ktoré poznajú, alebo s nimi majú osobnú skúsenosť. Každá skupina, ktorej 
členovia sa s výrobkom vo svojom živote už stretli, dostane od prezentujúcej skupiny nálepku s 
vlajkou danej krajiny. 

Po skončení ak  vity diskutujte so žiačkami a žiakmi o vzájomnom prepojení krajín Európskej únie 
a o tom, čo všetko zo zahraničia dovážame. Sú výrobky zo zahraničia pre nás nenahraditeľné, 
alebo by sme k nim vedeli nájsť aj v našej domácej výrobe nejaké ekvivalenty? Aké sú výhody a 
nevýhody globalizácie v obchode? 
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5.) Výskumníci
7. ročník ZŠ
Sociálne vzťahy v spoločnos  
Štruktúra obyvateľstva
Mul  kulturalizmus, kultúrna iden  ta a kultúrne rozdiely
45 minút

kar  čky s nápismi pozdravov (uvedené nižšie), 8 ks prefotených pracovných 
listov pre žiakov, fi xky, pastelky, prístup na internet (v prípade alterna  vnej – 
náročnejšej verzie ak  vity)

Nápisy na kar  čky:

 Jó napot! – maďarský jazyk  Lačo džives! – rómsky jazyk      

Dobrý den! – český jazyk  Dobryj deň – rusínsky jazyk

Добрий день! – ukrajinský jazyk Guten Tag! – nemecký jazyk

Dzień dobry!  -  poľský  jazyk  Dobar dan! – chorvátsky jazyk

• zamyslieť sa nad rozdielmi medzi pojmami „národ”, „národnosť“ (z 
predchádzajúcej hodiny) a „menšina”

• získať vedomos   o národnostných menšinách žijúcich na Slovensku

• vyjadriť svoj vlastný názor a získať kri  cký postoj k problema  ke 
národnostných menšín, vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje 
postoje

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 5 minút

Hodinu začnite tým, že sa žiačkam a žiakom prihovoríte pozdravmi v rôznych jazykoch, ktoré 
máte na farebných kar  čkách. Vyzvite žiakov, aby hádali, čo  eto nápisy znamenajú a v akých 
jazykoch sú napísané. Nechajte ich vykrikovať  nápady z miesta a zapisujte ich na tabuľu.

Po skončení brainstormingu skontrolujte odhady a opravte  e nesprávne. Spýtajte sa triedy, 
prečo si myslia, že ste ich na úvod dnešnej hodiny pozdravili  práve v týchto jazykoch.

Počkajte, kým žiačky a žiaci prídu na správnu odpoveď – že dané jazyky sú jazykmi menšín 
žijúcich na Slovensku. V prípade, že na ňu dlho nevedia prísť, pomáhajte im pomocnými 
otázkami.

Na záver sa spýtajte žiačok a žiakov, či vedeli, aké menšiny žijú na území Slovenska, a či poznajú 
nejaké ďalšie okrem tých, ktoré ste spomenuli ako najpočetnejšie. 

Uvedomenie - 25 minút

Rozdeľte žiačky a žiakov do 4 alebo 8 skupín (techniky rozdeľovania do skupín nájdete v úvode 
príručky). Vyzvite jednu osobu za každú skupinu, aby si vylosovala jednu z vašich kar  čiek 
s nápismi tak, aby nevidela, ktorú kar  čku si vyberá. (Pri 4 skupinách sa môžu losovať až 2 

Postup:

1

2

5

4

5

3

25
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6

7

8

9

10

11

kar  čky – ideálne vopred pripravené kombinácie výraznejšej/početnejšej s menej výraznou/
početnou slovenskou menšinou.)

Oznámte skupinám, že teraz sa na 15 minút premenia na výskumnícke  my, ktoré majú za 
úlohu zis  ť o svojej pridelenej menšine niekoľko údajov. 

Rozdajte žiačkam a žiakom pracovné listy a upozornite ich na časový limit 15 minút. Spôsob práce 
je na nich, avšak treba im poradiť, že v rámci skupiny je dobré prerozdeliť si úlohy a spolupracovať.

Po 15 minútach vyzvite všetky skupiny, aby postupne prezentovali výsledky svojho výskumu 
pred ostatnými. 

Refl exia - 15 minút

Pokračujte spoločnou diskusiou v kruhu o jednotlivých zisteniach, hlavne o tých, ktoré si 
skupiny poznamenali k 3. a 4. bodu v pracovnom liste.

Pýtajte sa žiačok a žiakov na otázky, ako napríklad:

• Zamýšľali ste sa aj pred touto hodinou nad životom menšín na Slovensku? Pri akých 
príležitos  ach?

• Ako a kde ste hľadali informácie k jednotlivým bodom?

• Na základe čoho si ľudia vytvárajú obraz a názor na jednotlivé menšiny v bežnom živote?

• Poznáte vy osobne niekoho, kto patrí k nejakej menšine?

• Zhoduje sa vaša skúsenosť so všeobecnou mienkou o tejto menšine?

• Ako sa nazývajú názory, ktoré máme o ľuďoch aj bez toho, aby sme ich stretli osobne?

• Čo sú to stereotypy a predsudky, akú rolu zohrávajú v živote menšín?

• Chceli by ste vo všeobecnos   patriť k nejakej menšine? Prečo áno, prečo nie?

Na záver si skúste so žiačkami a žiakmi zopakovať a spoločne defi novať pojmy, ako napr. národ, 
národnosť, národnostná menšina, etnická skupina (viď Ústava SR), stereotypy, predsudky (viď 
Krátky slovník k témam globálneho vzdelávania). Upozornite žiakov na komplikovanosť rozlíšenia 
pojmov národ, národnosť a menšina.

15

• V prípade záujmu sa dá ak  vita predĺžiť na dve 
vyučovacie hodiny. Skomplikovať sa dá tak, že namiesto 
toho, aby skupiny dostali pomôcky na vyriešenie úloh 
v pracovnom liste, budú musieť pracovať s internetom, 
kde si odpovede samostatne vyhľadajú.

• Problema  ka menšín môže byť v určitom kontexte 
a regióne citlivou témou, a preto v prípade potreby 
zvážte zaradenie ak  vity, resp. jej pozmenenie. V 
prípade záujmu venovať sa tejto téme viac do hĺbky, 
odporúčame v triede premietnuť napr. fi lm „Iné 
svety“ (recenzia napr. tu: h  p://simkova.blog.sme.
sk/c/38527/Ine-svety-jednoducho-musite-vidiet.html ) 
a rozvinúť diskusiu o predsudkoch a stereotypoch.
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jazyk/

slovo

maďarský rómsky český rusínsky ukrajinský nemecký poľský chorvát-
sky

deväť kilenc ochto devět diviať дев‘ять neun dziewięć devet

paradajka
paradic-

som
(neexistuje) rejče

para-
dajka

помідор Tomate pomidor rajčica

korčule korcsolya (neexistuje) brusle korčuľi ковзани
Schri  -
schuhe

łyżwy klizaljke

ťava teve (neexistuje) velbloud ťava верблюд Kamel wielbłąd deva

pekný szép šukar hezký šumnyj мила schön ładny lijepi

Riešenie pracovného listu pre učiteľa:

Počet menšín na SVK z r. 2001: 

• maďarská menšina:  520 528 ľudí, 9,7% obyvateľstva

• rómska:  89 920 ľudí , 1,7 % obyvateľstva

• česká: 44 620 ľudí,  0,8 % obyvateľstva

• rusínska 24 201 ľudí 0,4%, obyvateľstva

• ukrajinská 10 814 ľudí, 0,2 % obyvateľstva

• nemecká (0,1 %), 

• poľská, chorvátska

Zdroje: h  p://portal.sta  s  cs.sk/

1

2

3
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Pracovný list:

Výskumný materiál:

Zoznam slov k úlohe č. 1
Devět, дев‘ять, pomidor, Kamel, šukar, мила, teve, (neexistuje), hezký, верблюд, 
Schri  schuhe, deva, diviať, paradicsom, (neexistuje), ťava, schön, wielbłąd, klizaljke, ochto, 
Tomate, łyżwy, rajčica, velbloud, šumnyj, korčuľi, neun, ковзани, szép, brusle, помідор, 
devet, ładny, korcsolya, (neexistuje), paradajka, kilenc, lijepi, rejče, dziewięć

Obrázky k úlohe č. 2

Zoznam úloh pre výskumné tímy:

1. Nájdite v zozname slov uvedenom vyššie preklady týchto slov v jazyku vám pridelenej 
menšiny. Naučte sa ich všetci naspamäť.

   deväť, paradajka, korčule, ťava, pekný

2. Vyberte z obrázkov vyššie typickú vlajku pre túto menšinu a vyfarbite ju.

3. Zis  te, približne koľko teraz žije na Slovensku ľudí, ktorí sa hlásia k vašej menšine:

4. Stručne popíšte, aké majú členky a členovia vašej skupiny skúsenos   s touto menšinou?

5. Čo si myslíte, ako ľudia na Slovensku vnímajú túto menšinu?

6. Čo si myslíte, ako sa táto menšina na Slovensku cí  , čo jej tu vyhovuje, a čo jej možno 
chýba?
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6.) Príbehy zo susedstva 
7. ročník ZŠ
Sociálne vzťahy v spoločnos   
Mul  kulturalizmus
Mul  kulturalizmus, stereotypy a predsudky
45 minút
kópia pracovného listu pre každú skupinu

• získať kri  cký postoj k problema  ke mul  kulturalizmu, subkultúr, 
stereotypov a predsudkov

• vyjadriť svoj vlastný názor na funkciu stereotypov a predsudkov 
vo vzťahoch v rámci spoločnos  

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

Evokácia – 5 minút

Napíšte na tabuľu päť nedokončených viet v tvare („Všetci chlapci sú...“, „Každé dievča chce...“, 
„Cudzincov v našej krajine...“, „Všetci Južania sú...“ atď.) a vyzvite žiačky a žiakov, aby si samostatne 
dopísali neukončené vety. 

Po troch minútach vyzvite niektoré žiačky a žiakov, aby svoje originálne ukončenia viet prečítali 
pred celou triedou.

Uvedomenie – 20 minút

Po evokácii rozdeľte žiačky a žiakov do maximálne 4 skupín (techniky rozdeľovania do skupín 
nájdete v úvode príručky), pričom každá skupina dostane svoj ústrižok so slovami a čistý 
papier na písanie.

Oznámte im, že ich úlohou bude za 15 minút vymyslieť príbeh tak, aby v ňom použili všetky slová, ktoré 
majú napísané v pracovnom liste. Môžu ich ohýbať a meniť podľa potreby, ale musia ich použiť všetky.

Prejdite si spoločne všetky slová v zozname a v prípade nejasnos   pojmy bližšie vysvetlite.

Po 15 minútach vyzvite postupne všetky skupiny, aby prezentovali svoje príbehy pred ostatnými. 
Vyzvite ostatných, nech si všímajú podobnos   a odlišnos   medzi verziami jednotlivých skupín. 

Refl exia – 20 minút

Pýtajte sa žiačok a žiakov na otázky, ktoré by im mali priblížiť cieľ hodiny:

• Čo si myslíte, čo bolo cieľom tejto hodiny/ak  vity?

• V čom boli podľa vás príbehy jednotlivých skupín podobné a v čom odlišné?

• Myslíte si, že by sa váš príbeh mohol v skutočnos   odohrať? Prečo áno/nie?

• A mohol by sa príbeh odohrať aj úplne naopak, s inými pointami?

• Aké vlastnos   ste priraďovali k jednotlivým postavám najčastejšie? Prečo?

• Čo sú to predsudky a stereotypy?

• Čo je to kultúra a subkultúra? Ktoré z postáv v príbehoch reprezentovali podľa vás 
nejaké subkultúry?

1

2

3

4

45

5

5

20

20

Postup:

6

7
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Pracovný list:

Zoznam slov, ktoré je nutné použiť v rámci vášho príbehu zo susedstva:

• sused, diplom, hlúpy, krádež, grafi   , polícia, emo, krásny, blond, park, darček, výstrel, 
punker, potraviny, hip-hop, skinhead, skejťák, výhra, odvážny, kostol, rodičia, cena, 
vďaka.

Príbeh:
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Triedime? Trieďme! 
7. ročník ZŠ

Občiansky život ako proces formovania demokracie / Občianska 
par  cipácia v širšom prostredí – v obci
Životné prostredie 
Poukázať na možnos   par  cipácie pri riešení problémov živ. prostredia.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Úlohou pre žiačky a žiakov bude, aby do nasledujúcej vyučovacej hodiny 
zrealizovali prieskum toho, ako funguje triedenie odpadu v ich škole, rodine a v meste. V 
prípade prieskumu na úrovni školy a mesta môžu pracovať v skupinách, resp. rozdeliť si úlohy 
v rámci triedy. Požiadajte ich o vytvorenie správy z prieskumu, ktorú budú prezentovať na 
ďalšej hodine. Po prezentácii výsledkov spíšte zoznam preskúmaných oblas   podľa úspešnos   
riešenia problému triedenia odpadu - od najviac po najmenej úspešné oblas   (napr. určitá 
trieda, domácnosť niekoho z triedy, škola...). Podľa počtu zozbieraných problema  ckých 
oblas   rozdeľte žiačky a žiakov do skupín a dajte im úlohu, aby navrhli krea  vne riešenie 
problému triedenia odpadu tak, aby bolo uskutočniteľné v praxi, a  ež aj zábavné/prijateľné 
pre cieľovú skupinu projektu (rodičia/spolužiaci/ľudia v meste). Pri tejto úlohe môžete žiačky 
a žiakov inšpirovať prostredníctvom premietnu  a krátkych videoklipov, propagujúcich 
tzv. „ Fun theory“, ktorá využíva zábavu a humor pri riešení rôznych problémov. Na záver 
vyhodnoťte nápady a vyberte jeden, ktorý sa rozhodnete ako trieda zrealizovať.

Odporúčané stránky: 
h  p://www.zelenybod.sk/sk/Preco-separovat.alej, h  p://www.olo.sk/separovanyodpad.htm, 
h  p://www.separujodpad.sk/, h  p://enviroportal.sk/clanok.php?cl=7549, 
h  p://www.eno.sk/index.php?page=zoznam_predmetov&eo&kapitola=140&obsah&id=39

Námety

Ako sa zapojiť?
7. ročník ZŠ

Občiansky život ako proces formovania demokracie  / Záujmové a ob-
čianske ak  vity, činnosť mimovládnych organizácií, obči. par  cipácia
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
Poukázať na možnos   spolupráce so slovenskými a zahraničnými 
občianskymi združeniami/organizáciami, ktoré sa venujú riešeniu 
globálnych problémov.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Vysvetlite žiačkam a žiakom pojmy „mimovládna organizácia“, „občianske 
združenie“ , „nadácia“. Krátko s nimi diskutujte o tom,  ktoré medzinárodné a slovenské 
organizácie poznajú, a či sa zapájajú do nejakých občianskych alebo záujmových ak  vít.  
Na domácu úlohu im zadajte naštudovať si na internete ciele, súčasné projekty a činnosť 
slovenských a zahraničných organizácií, ktoré sa zameriavajú na riešenie globálnych 
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problémov a na rozvojovú spoluprácu. Ako pomôcku im môžete poskytnúť odkaz na stránku 
www.mvro.sk , kde je uvedený zoznam takýchto organizácií. Na nasledujúcej hodine budú 
žiačky a žiaci prezentovať výsledky svojho prieskumu pred triedou. Diskutujte spoločne o 
tom, podľa čoho sa ľudia rozhodujú zapojiť do činnos   takýchto organizácií, aké sú kritériá 
ich dôveryhodnos  , atď. Skúste si spomedzi prezentovaných projektov a kampaní vybrať 
demokra  ckým hlasovaním jeden/jednu, do ktorej sa ako trieda spoločne zapojíte. V prípade 
záujmu môžete dať  triede za úlohu vymyslieť školskú informačnú/propagačnú kampaň, 
ktorou by sa pokúsili aj ďalšie žiačky a žiakov inšpirovať k ak  vnej par  cipácii.

Odporúčané stránky: h  p://www.vop.gov.sk/mimovladne-organizacie, 
h  p://www.mvro.sk/, h  p://www.rozvojovevzdelavanie.sk/, 

Hlas demokracie
7. ročník ZŠ

Občiansky život ako proces formovania demokracie   / Demokracia, 
jej vznik a vývoj; Princípy demokracie 
Ľudské práva
Pochopiť princípy demokracie a jej vznik na Slovensku a v zahraničí.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis:  Pripravte si  kópie textov revolučných piesní, ako napríklad text piesne Ivana 
Hoff mana „Sľúbili sme si lásku“, ktorý si spoločne na hodine rozoberiete a vypočujete si jej 
ukážku spojenú s auten  ckými zábermi zo 17. novembra 1989 (napr. na tomto odkaze: h  p://
www.youtube.com/watch?v=ROHCN_2oOC8 ).  Diskutujte o dôvodoch vzniku demokracie 
na Slovensku prostredníctvom rozboru textu piesne, myšlienok a atmosféry. hovorte o poci-
toch, ktoré v žiačkach a žiakoch príbeh vyvoláva.

Čiara napätia
7. ročník ZŠ

Sociálne vzťahy v spoločnos   / Sociálne a poli  cké napä  e v 
spoločnos   – vojny, terorizmus... 
Globalizácia a vzájomná previazanosť
Utvoriť si vlastný názor a postoj k témam ako poli  cké napä  e, 
terorizmus, vojny.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Pripravte si sériu výrokov alebo otázok ohľadom témy, na ktoré sa dá odpovedať 
áno-nie (napr. „Myslím si, že terorizmus sa ma netýka.“ , „Zaujímajú ma osudy ľudí v krajinách, 
kde prebiehajú vojnové konfl ikty“, „Myslím si, že poli  cké napä  e v krajine má zásadný vplyv na 
každodenné životy jej obyvateľov.“, atď.) V úvode vyučovacej hodiny vysvetlite základné pojmy, 
ktoré sa týkajú témy. Potom na podlahe vyznačte papierovou lepiacou páskou dlhú čiaru, na 
ktorej konce umiestnite papiere s nápisom „ÁNO“ a „NIE“. Požiadajte žiačky a žiakov, aby sa po 
prečítaní výroku postavili pozdĺž čiary podľa toho, či a ako veľmi s ním (ne)súhlasia. Po každom 
výroku dajte možnosť niekoľkým žiačkam a žiakom vysvetliť svoj postoj. Následne môžete 
diskutovať o tom, či a ako vojnové konfl ikty a napä  a v iných krajinách ovplyvňujú aj nás.
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7.) Môj deň

8. ročník ZŠ
Štát a právo
Ľudské a občianske práva, Medzinárodné dokumenty 
o ľudských právach a právach de  

Ľudské práva, práva dieťaťa
45 minút
kar  čky s inštrukciami (vyrobené z výkresu A2, s nápismi podľa popisu v 
texte „Kar  čky a ich poradie pre 1. a 2. Skupinu“), dataprojektor, prístup 
na internet alebo s  ahnutý videoklip k piesni „All I need“ od skupiny 
Radiohead (3:48min) 

• bližšie sa oboznámiť s právom na zdravý vývoj a s právom na 
vzdelanie z Dohovoru o právach dieťaťa

• zamyslieť sa nad rozdielnym rešpektovaním ľudských práv vo 
svete, ako aj nad zmyslom propagovania ľudských práv

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

Evokácia – 5 minút

Vyzvite žiačky a žiakov, posadených na stoličkách v kruhu, aby si v prípade, že budú súhlasiť s Vami 
prečítaným výrokom, vymenili navzájom na stoličkách miesta.

Čítajte žiačkam a žiakom postupne výroky (počet a poradie je ľubovoľné) a pozorujte ich reakcie: 
„Nech si vymení miesto každá a každý, kto si myslí, že....“

• ... nápad mať 2 roky prázdnin by sa mal uskutočniť
• ... de  , ktoré nemusia chodiť do školy, majú lepší život, ako my 
• ... iba dievčatá by mali navštevovať školu
• ... iba chlapci by mali navštevovať školu
• ... chodiť do školy je jedným z našich ľudských práv, 
• ... škola je zabíjanie času, ktorý by sme mohli využiť lepšie
• ... vzdelanie je v dnešnom svete nevyhnutné pre spokojný život

Uvedomenie – 10 minút

Rozdeľte triedu na dve počtom vyvážené skupiny (techniky na rozdeľovanie do skupín nájdete v úvode 
metod. príručky) a požiadajte ich, aby sa v rámci oboch skupín postavili do radu vedľa seba, čelom k 
druhej skupine. Medzi sebou by mali zachovať dostatočný priestor na priechod pre učiteľku/učiteľa.

Povedzte žiačkam a žiakom, že sa zahráte krátku pantomimickú hru, v ktorej bude mať každá 
skupina za úlohu uhádnuť, aký kolobeh činnos   druhá skupina predstavovala. Všetkých 
mo  vujte čo najlepšie zahrať svoju rolu, aby tak skupine pozorovateľov uľahčili hádanie. 

Začnite pantomímou prvej skupiny. Pripravte si zoradené inštruktážne kar  čky a upozornite 
druhú skupinu, aby sa snažila pozorne sledovať kolobeh činnos   a potom si ho v tom istom poradí 
zapamätala. Pri zmene jednotlivých činnos   v kolobehu bude mať hádajúca skupina čas sa vzájomne 
poradiť, resp. požiadať prvú skupinu o pomôcku.

1

2

45

5
Postup:

3

10

4

5
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Po vysvetlení inštrukcií, začnite prechádzať uličkou medzi zoradenými skupinami a ukazovať kar  čky 
postupne za sebou iba žiakom v prvej skupine. Po prejdení tam a späť s tou istou kar  čkou, ukážte 
ďalšiu v poradí a tak pokračujte až po poslednú kar  čku pre danú skupinu (zoznam uvedený nižšie).

Keď druhá skupina úspešne uhádla činnos   a ich poradie, v ktorom sa v pantomíme odohrali, 
skupiny si vymenia úlohy. Inštrukcie zostávajú  e isté, len kar  čky sa líšia.

Refl exia – 30 minút

Diskutujte so všetkými v kruhu o práve zažitej ak  vite prostredníctvom týchto otázok:

• Ako sa vám páčilo hrať pantomímu? Ktorá skupina mala zábavnejší príbeh a prečo?

• Prečo si myslíte, že ste hrali práve  eto dve scénky? V akom sú spoločnom vzťahu a na aký 
problém mali poukázať? Na porušovanie akého ľudského práva chceli upozorniť? 

Nechajte žiačky a žiakov hádať a vyvodiť si správnu odpoveď. Informujte ich o existencii 
porušovania základného práva de   – práva na vzdelanie (článok 28) a s ním súvisiaceho práva 
na zdravý vývoj (článok 6) podľa Dohovoru o právach dieťaťa z roku 1989. 

Po krátkej diskusii pus  te videoklip od skupiny Radiohead k piesni All I need. Po odohraní 
videoklipu pokračujte v diskusii:

• Aké pocity vo vás videoklip vyvolal? Ako vnímate problém de  , ktorým je odopierané 
právo na vzdelanie?

• Ako vyzerá bežný deň takéhoto dieťaťa? Čo si myslíte, teší sa z toho, že nechodí do školy? 
Prečo? Aké sú jeho vyhliadky do budúcnos   v porovnaní s vami? Myslíte si, že za svoju 
prácu dobre zarába? Čo myslíte, na čo asi bežné de   použijú zarobené peniaze? 

• Aké sú dôvody upierania práva na vzdelanie niektorým deťom?

• Spýtajte sa žiakov, či vedia, koľko de   vo svete nemôže študovať aj napriek tomu, že 
by chcelo. Rozdajte im kópie kvízu, ktorý nájdete za inštrukciami k ak  vite a dajte 
im 10 minút na jeho vyplnenie. Po vypršaní časového limitu si spoločne odpovede 
skontrolujte a diskutujte o odpovediach: Malo by sa s týmto problémom niečo robiť? 
Ak áno, navrhnite čo a ako. Kto by s tým mal niečo robiť?

6

7

8

Kartičky a ich poradie pre 2.skupinu: 

1. KRÁČAŠ
2. OBLIEKAŠ SA DO PRACOVNEJ 
 UNIFORMY
3. POSTAVÍŠ SA ZA PULT NATIERAŠ PLOCHU 
 PODRÁŽKY A PRILEPÍŠ JU K TOPÁNKE 
 (zopakujte 3krát)
4. RÝCHLO OBEDUJEŠ PRI PULTE 
5. NATIERAŠ PLOCHU PODRÁŽKY A PRILEPÍŠ 
 JU K TOPÁNKE (zopakujte 3krát)
6. IDEŠ V NOCI PEŠI DOMOV
7. IDEŠ SPAŤ

30

9

10

Odpovede ku kvízu:   1. B, 2. B, 3. C, 4. A – znížil sa cca o 27,6%, 5. B – počet de   sa takmer 
zdvojnásobil od r. 2001, 6. A, 7. A - 10 krajín, v ktorých žije až 47% de  , ktoré nechodia do školy: 
Nigéria, India, Pakistan, E  ópia, Bangladéš, USA, Niger, Burkina  Faso, Filipíny, Ghana, 8. C

Kartičky a ich poradie pre 1.skupinu: 

1. KRÁČAŠ DO ŠKOLY
2. SI V ŠKOLE, MÁŠ MATEMA-
 TIKU, DEJEPIS, JAZYK
3. OBEDUJEŠ
4. ZABÁVAŠ SA S KAMARÁTMI
5. MÁŠ SVOJ KRÚŽOK PO ŠKOLE
6. ROBÍŠ SI DOMÁCE ÚLOHY
7. HRÁŠ SA NA PC, POZERÁŠ TV, 
 ČÍTAŠ SI KNIHU
8. UMYJEŠ SA
9. IDEŠ SPAŤ
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Kvíz

1. Ktorý región sveta je jediný s vyšším ako 50% podielom mladých ľudí, ktorí nastúpia na 
vysokoškolské štúdium?

 A.  Južná Ázia
 B.  Európa a centrálna Ázia
 C.  Severná Amerika

2. Koľko de   na svete v rannom školopovinnom veku v r. 2007 nenavštevovalo základnú školu?
 A.  56,2 miliónov
 B.  71,8 miliónov
 C.  94, 2 miliónov

3. Koľko z nich bolo dievčat? 
 A.  23,4%
 B.  42.7%
 C.  54.5%

4. Celkový počet de  , ktoré nemôžu navštevovať základnú školu sa v období medzi rokmi 
2001 – 2007:

 A.  znížil
 B.  zvýšil
 C.  zostal približne rovnaký

5. Ktorý región je aj po r. 2001 jediný s narastajúcim počtom de  , ktoré nenavštevujú školu? 
 A.  Subsaharská Afrika
 B.  Východná Ázia a Pacifi k 
 C.  Južná Ázia

6. Aké percento všetkých školopovinných de   na svete nastúpilo v r. 2007 na strednú školu?
 A.  58.8%
 B.  66,3%
 C.  72,1%

7. Ktorá z týchto krajín nepatrí medzi 10 krajín s najväčším percentuálnym podielom de  , 
ktoré nenavštevujú školu?

 A.  Indonézia
 B.  USA
 C.  Nigéria

8. V ktorom regióne sveta žije takmer polovica svetového počtu de  , ktoré nenavštevujú školu?
 A.  Východná Ázia a Pacifi k 
 B.  Južná Ázia 
 C. Subsaharská Afrika

Zdroje:   h  p://web.worldbank.org/
   h  p://rozvojovevzdelavanie.sk/images/stories/pdf/JSnaSkolach/03-prava_de  .pdf
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8.) Pre a proti
8. ročník ZŠ
Štát a právo
Ľudské a občianske práva, Medzinárodné dokumenty o ľudských právach 
Ľudské práva a občianske práva, Demokracia a dobré vládnu  e
45 minút
hodinky/stopky, vytlačené, resp. s  ahnuté obrázky z internetu, na ktorých 
sú rôzne predmety súvisiace so súčasnými a historickými spôsobmi výkonu 
trestu smr  : ukameňovanie (v súčasnos   Irán), elektrické kreslo (napr. 
Florida), smrteľná injekcia (napr. Kalifornia), sťa  e mečom (napr. Saudská 
Arábia), plynová komora (napr. Arizona)... (V prípade premietania obrázkov 
potrebujete počítač a projektor), vytlačené dokumenty o ľudských právach: 

1. Všeobecná deklarácia ĽP (h  p://www.dostojnost.eu/Vseobec-
na_deklaracia_ludskych_prav.pdf) ,

2. Usmernenia EÚ týkajúce sa trestu smrti (h  p://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.sk08.pdf) 

3. Rada pro lidská práva (HRC) – Trest smrti (h  p://www.student-
summit.cz/data/1258284348700BRG_HRC_Trest_smr  .pdf) 

• poznávať obsah a získať orientáciu v medzinárodných dokumentoch 
o ľudských právach: Lis  na základných ľudských práv a slobôd, 
Všeobecná deklarácia ľudských práv, Európsky dohovor o ochrane 
základných práv a slobôd

• vyjadriť svoj vlastný názor a získať kri  cký postoj k problema  ke 
trestu smr  

• vedieť argumentovať a zdôvodniť svoje postoje k danej problema  ke

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 5 minút

Na úvod žiačkam a žiakom rozdajte/premietnite obrázky, ktoré ste si pripravili. Dajte im čas – 3 
minúty na to, aby sa zamysleli a poradili a následne skúsili uhádnuť, s čím v rámci problema  ky 
ľudských práv súvisia dané obrázky. Celá trieda má jeden pokus na uhádnu  e.

Spýtajte sa žiačok a žiakov, na ich vedomos   o treste smr   (informácie nájdete v článku za 
ak  vitou):

1. Existuje na Slovensku trest smr  ? Existoval v minulos  ? Odkedy už nie a prečo asi?

2. V ktorých krajinách na svete je trest smr   legálny?

3. Aké môžu byť dôvody krajín na zachovávanie trestu smr   a na jeho nepodporovanie?

4. Myslíte si, že trest smr   je podľa medzinárodných dokumentov o ľudských právach 
pro  právny?

Nechajte žiačky a žiakov chvíľu diskutovať na danú tému a ukončite diskusiu tým, že sa pokúsite 
nájsť odpoveď na túto otázku prostredníctvom nasledujúcej ak  vity.

1

2

3

5
Postup:
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Uvedomenie – 20 minút

Rozdeľte žiačky a žiakov na 3 počtom vyvážené skupiny (techniky na rozdeľovanie do skupín 
nájdete v úvode metodickej príručky) a určite jednu, ktorá bude podporovať zachovanie 
možnos   jednotlivých krajín rozhodnúť sa pre trest smr  , druhú, ktorá bude presadzovať jeho 
všeobecný zákaz, a tre  u, ktorá bude proces pozorovať.

Zadajte žiakom inštrukcie: všetci majú 15 minút na to, aby si v rámci skupiny naštudovali 
dokumenty, ktoré im dáte. Pripravia si argumenty na podporu svojho stanoviska, za zachovanie, 
resp. zrušenie trestu smr   (okrem skupiny pozorovateľov). Môžu tak  ež použiť aj svoje 
argumenty, o ktorých si myslia, že najlepšie presvedčia skupinu pozorovateľov v neskoršej 
debate. Pozorujúca skupina má za úlohu (po naštudovaní si dokumentov) sa rozhodnúť, ktorú 
zo skupín bude na začiatku podľa svojho presvedčenia podporovať, pričom v priebehu diskusie 
bude môcť svoje rozhodnu  e ešte viackrát zmeniť. 

Počas príprav postavte v strede miestnos   opro   sebe dve stoličky a buďte k dispozícii 
jednotlivým skupinám v prípade, že by potrebovali poradiť alebo pomôcť.

Po 15 minútach zastavte čas na prípravu a vysvetlite pravidlá diskusie. Tento spôsob 
diskusie sa nazýva „Spadnutá fajka“. Jeho pravidlom je, že vždy hovorí len jedna osoba, a 
to tá, ktorá sedí na stoličke. Na stoličku si sadnú zastupujúce osoby z každej skupiny a každá 
z nich bude mať 1 minútu na to, aby druhú stranu presvedčila o postoji svojej skupiny. Po 
tom, ako obe strany vyčerpajú svoju minútu času (presne jednu minútu), môžu sa postaviť 
a vrá  ť do svojej skupiny, ktorá stojí hneď za stoličkou. V priebehu nasledujúcich 2 minút 
môžu spoločne prediskutovať svoju ďalšiu tak  ku. Na ďalšie kolo si vyberie každá skupina 
ďalšiu zástupkyňu alebo zástupcu, ktorý si sadne na stoličku. Debata pokračuje tak ako 
predtým, pričom sa podobným spôsobom zopakuje viackrát. Cieľom je snaha presvedčiť 
druhú skupinu o svojom názore na problema  ku a podať čo najlepšie argumenty na podporu 
názoru skupiny. Pozorovateľky a pozorovatelia majú za úlohu postaviť sa na úvod k stoličke 
tej skupiny, ktorej názor po prečítaní medzinárodných dokumentov zastávajú. Počas debaty 
mlčia a pozorujú, pričom ak sa vplyvom argumentov debatujúcich ich názor zmení, dajú svoju 
zmenu presvedčenia najavo tým, že sa presunú na stranu tej skupiny, ktorá uviedla lepšie 
argumenty. Počas prestávok na poradu sa môžu pripojiť k skupine, ktorú práve podporujú a 
pomôcť jej vymyslieť argumenty pre efek  vnu obhajobu ich názoru.

Začnite s debatou podľa inštrukcií a nechajte žiakov diskutovať v 3 kolách. Je veľmi dôležité dbať na 
čas a nepredlžovať stanovené termíny. V prípade, že máte čas na 4. a 5. kolo, zvážte ich zaradenie.

Po zastavení diskusie po 3. kole vyzvite všetky žiačky a žiakov, aby sa teraz na základe celej 
debaty presunuli za tú stoličku, ktorá reprezentuje ich konečný názor. Pokračujte otázkami v 
refl exii:

Refl exia – 20 minút

Pýtajte sa žiačok a žiakov na otázky, ako napríklad:

• Aký máte pocit bezprostredne po ak  vite? Čo sa vám páčilo, a čo menej?

• Presviedčali ste v súlade alebo pro   svojmu vlastnému presvedčeniu? Zmenili ste 
počas debaty svoj názor na problema  ku viackrát? Ktoré argumenty Vás prinú  li 
zmeniť názor na trest smr  ? 

4

20

20

5

6

7

8

9

10
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Táto ak  vita sa dá využiť aj v prepojení s inými 
ľudskoprávnymi témami, ktoré v súčasnos   rezonujú 
v našej spoločnos  , ako napr.: homosexuálne 
manželstvá, právo na život/právo ženy na interrupciu, 
adopcia de   homosexuálnymi pármi, eutanázia,...

V prípade výberu jednej z týchto tém, ako aj v prípade 
zvolenia pôvodnej témy, pripravte si pre žiačky a žiakov 
príklady z praxe, resp. odôvodnenia: Prečo sú  eto 
témy v súčasnos   celosvetovo aktuálne? Akú spojitosť 
s našim každodenným životom/ aktuálnymi správami z 
domova a zo zahraničia v nich môžeme nájsť?

• Máte pocit, že máte teraz svoj názor na trest smr   ujasnený? Na základe čoho?

• Mali ste svoj vlastný názor na tento problém ujasnený aj pred touto hodinou? Na 
základe čoho?

• Ako sa vám pracovalo s medzinárodnými dokumentmi o ľudských právach? Čo vás na 
nich prekvapilo, resp. čo nové ste sa dozvedeli? Pomoholi Vám texty medzinárodných 
dokumentov lepšie a vecnejšie argumentovať? 

• V akých situáciách by ste mohli poznatky z medzinárodných dokumentov o ľudských 
právach využiť vo svojom živote?

Zdroje a ďalšie informácie:

h  p://www.sk1.sk/v6223-k8-usa-popravili-cernocha-ktoreho-milost-ziadal-aj-papez 
(súčasný prípad, dokazujúci aktuálnosť diskusií o problema  ke trestu smr  )

h  p://www.amnesty.org/en/death-penalty/aboli  onist-and-reten  onist-countries 
(súčasné šta  s  ky)

h  p://www.amnesty.sk/kampane/18/trest-smr   
(šta  s  ky, argumenty pro   trestu smr  , aktuality)

h  p://cs.wikipedia.org/wiki/Trest_smr   
(argumenty pre a pro  , odkazy na stránky pre a pro   trestu smr  )

h  p://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_country 
(šta  s  ky, mapa sveta)

h  p://www.diskriminacia.sk/?q=a_legisla  on/intldocs, 
h  p://www.lidskaprava.cz/student/vsechna-temata/dokumenty 
(medzinárodné dokumenty k problema  ke ľudských práv a trestu smr  )
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Fakty k úvodnému brainstormingu o treste smrti:

Slovenská republika je členom Rady Európy (RE). Základným dokumentom RE je Európsky 
dohovor o ochrane základných práv a slobôd. RE sa zaoberá otázkou trestu smr   od r. 1984. 
Tzv. 6. dodatkový protokol, ktorý odporúčal členským štátom RE zrušiť trest smr   vstúpil do 
platnos   v r. 1985. 

U nás bol trest smr   zrušený v r. 1991. V r. 1994 Parlamentné zhromaždenie RE opätovne 
prijalo odporúčanie, že trest smr   nemá miesto v právnom systéme demokra  ckého štátu, 
a to na základe týchto argumentov: možnosť omylu (smrť nevinných), porušenie základných 
ľudských práv (jeho uskutočnenie možno prirovnať k mučeniu a neľudskému zaobchádzaniu), 
neúčinnosť (nie je dokázané, že pôsobí ako varovanie pred závažnou trestnou činnosťou, 
nepôsobí odstrašujúco) atď.

K súčasnému stavu (r.2011), viac ako dve tretiny kra jín sveta zrušili trest smrti v 
právnej alebo praktickej rovine. Príklad kra jín, kde je...

1. úplne zrušený trest smr   (za všetky zločiny): 96 krajín sveta

   Austrália, Rakúsko, Belgicko, Chorvátsko, Česko, Slovensko, Turecko, Veľká Británia,  
   Portugalsko, Mexiko, Francúzsko… 

2. čiastočne zrušený trest smr   (možnosť udeliť trest smr   vo výnimočných prípadoch, 
ako napr. vojnové zločiny alebo zločiny spáchané za špeciálnych okolnos  ): 9 krajín 
sveta

   Bolívia, Brazília, Chile, El Salvador, Fiji, Izrael, Kazachstan,  Lotyšsko, Peru

3. zrušený trest smr   v praxi (trest smr   za bežné zločiny ponechaný v právnej rovine, 
ale v praxi nevyužitý viac ako 10 rokov, pričom v krajine existujú opatrenia pro   alebo 
zvyk nevykonávania trestu smr  , v prípade niektorých  ež záväzky vyplývajúce z 
medzinárodných dokumentov): 34 krajín
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Na jlepšia vec na mne si ty!
8. ročník ZŠ

Základné ľudské práva a slobody / 
Všetci sme si rovní, ale nie sme rovnakí 

Mul  kulturalizmus

Uvedomiť si odlišnosť ľudí, mul  kulturalizmus a našu tendenciu tvoriť si 
na jej/jeho základe predsudky voči ľuďom.  

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Prehrajte žiačkam a žiakom videoklip k piesni Rickyho Mar  na The best thing 
about me is you (dostupný na stránke h  p://www.youtube.com/watch?v=kzxoQ9rbDAA ) a 
diskutujte o myšlienkach/pocitoch, ktoré v nich klip k piesni evokuje/vyvoláva. Akej témy sa týka? 
Aké posolstvo prináša? Ako možno vysvetliť názov piesne „Najlepšia vec na mne si ty“? Prečo?
Rozdeľte žiačky a žiakov cca do 4 skupín a pus  te im videoklip ešte raz. Ich úlohou bude zapísať čo 
najviac slov, ktoré sa v podobe nápisov (v anglič  ne) objavili vo videoklipe. Spoločne si zoznam slov 
vyhodnoťte, doplňte a preložte (láska, rovnosť, nevinnosť, nenávisť, útočisko, útlak, sloboda, ty a 
ja  sme si rovní).  Prideľte každej skupine dva pojmy zo zoznamu a nechajte ich diskutovať a hľadať 
súvislos   medzi danými pojmami a témami mul  kulturalizmu či ľudských práv prostredníctvom 
vytvorenia myšlienkových máp (h  p://www.ako-sa-naucit-skor.com/myslienkove-mapy.html 
) ku každému pojmu/výrazu. Na záver si prehliadnite jednotlivé myšlienkové mapy a diskutujte 
spoločne o nájdených súvislos  ach, ako aj o témach mul  kulturalizmu a ľudských právach vo 
všeobecnos  . Čo nám dáva mul  kulturalizmus? Aké možnos   nám otvára? Aké sú jeho nástrahy?

Námety

Nápad za milión
8. ročník ZŠ

Základné ľudské práva a slobody / Znalosť zákonov nás ochráni pri 
kúpe tovaru / Spotrebiteľské práva.

Životné prostredie

Poznať  symboly na obaloch tovaru a zamyslieť sa nad dôvodmi a 
ekologickými dopadmi súvisiacimi s kúpou výrobku.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Vyzvite žiačky a žiakov, aby našli vo svojich taškách igelitové vrecká a spočítali ich 
za celú triedu. Poukážte na symboly na igelitovej taške a vysvetlite, čo znamenajú. Diskutujte o 
výhodách a nevýhodách používania igelitových tašiek, ako aj o ekologických dopadoch. Vyzvite 
žiačky a žiakov, aby porozmýšľali, ako možno ľudí v ich okolí mo  vovať, aby používanie igelitových 
tašiek nahradili inou alterna  vnou možnosťou. Zadajte im úlohu, aby vymysleli (v skupinách, vo 
dvojiciach alebo jednotlivo) efek  vnu kampaň, ktorá by zapôsobila na ľudí tým, že by čo najmenej 
obmedzovala ich spotrebiteľské práva, a zároveň by slúžila v záujme ochrany životného prostredia. 
Z výsledných návrhov vyberte jeden, ktorý (buď samostatne na škole alebo v spolupráci s nejakou 
lokálnou organizáciou/inš  túciou) zrealizujete v praxi.
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Koľko zjem?
8. ročník ZŠ
Základné ľudské práva a slobody /Základné práva de   podľa Doho-
voru o právach dieťaťa 

Globálne problémy a rozvojová spolupráca

Uvedomiť si jeden z globálnych problémov – chudobu a hladomor a hľa-
dať možnos   riešenia pomoci druhým ľuďom vo svete.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Vyzvite žiačky a žiakov, aby si do budúcej hodiny vybrali jeden deň (ideálne 
cez víkend), kedy si budú zapisovať všetko, čo zjedli.  Ich zápisky by mali obsahovať údaj o tom, 
čo zjedli, ako aj o kvan  te a cene jedla na osobu (pri prepočte im môžu pomáhať rodičia). Na 
vyučovacej hodine ich požiadajte, aby si vypočítali z údajov, ktoré si priniesli, koľko približne stojí 
ich stravovanie na 1 deň. Následne im zadajte v skupinách úlohu, aby navrhli jedálny lístok na 
jeden deň tak, aby sa dal pokryť len 1 eurom. Návrhy si po skončení ak  vity prečítajte a diskutujte. 
Námety na diskusiu: Viete si predstaviť, že by ste mali na deň iba 1 euro na stravu? Aké vaše právo 
by bolo porušené, ak by ste nemali prístup k jedlu? Stalo sa vám niekedy, že ste svoju desiatu 
zabudli nezjedenú v lavici či v taške? Viete, že v niektorých krajinách trpia de   na podvýživu a 
musia vyžiť z 1 eura na deň? (Podľa zdroja Jeden svet na školách I. z roku 2006 okolo 1 miliardy 
ľudí muselo vyžiť z menej ako 1eura na deň.) Akých krajín sa to týka? Týka sa tento problém aj 
nás? Ako? Ako naň môžeme reagovať? 

Fenomén utečenectva
8. ročník ZŠ

Demokra  cké a nedemokra  cké formy vlády

Globalizácia a vzájomná prepojenosť

Pochopiť prepojenie krajín sveta, formovať pozi  vne postoje žia-
kov k fenoménu utečenectva.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Napíšte na tabuľu slová D. Lipšica, ktoré vyslovil  22.12.2010 pri uzatvorení  
Dohody o dočasnom prija   100 utečencov na území Slovenskej republiky: „Slovensko sčas   ako 
by splácalo svoj dlh, pretože aj my sme žili v dobe neslobody, kedy slobody mnohých boli na 
Slovensku obmedzované a mnohí naši občania emigrovali do iných krajín. A preto aj my máme 
povinnosť sa snažiť pomôcť osobám, ktoré môžu byť v ohrození života alebo svojej slobody. 
Je to náš morálny záväzok.“ Vyzvite žiačky a žiakov, aby uvažovali o príčinách (demografi cké, 
ekonomické, ekologické, poli  cké a pod.), prečo ľudia utekajú z krajiny, kde sa narodili, prečo 
opúšťajú svoje domovy. Aký podiel na tom majú nedemokra  cké formy vlády? Diskutujte, či naši 
občania v minulos   opúšťali svoju domovinu. Ak áno,  prečo?  V ktorom to bolo období? Za akého 
poli  ckého režimu? Do ktorých krajín sveta (s akou formou vlády) emigrovalo najviac ľudí zo 
Slovenska? Ktoré krajiny ich prijali a podali im pomocnú ruku v zaradení sa do novej spoločnos  ? 
Z ktorých krajín a z akých dôvodov najčastejšie prichádzajú utečenci k nám? Na záver sa žiačky a 
žiaci pokúsia vyjadriť svoje postoje k poli  ke krajín s demokra  ckou/nedemokra  ckou  formou 
vlády pri riešení fenoménu  migrácie a utečenectva.  
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9.) Statky-zmätky
9. ročník ZŠ
Ekonomický život v spoločnos  
Potreby a statky
Globálna previazanosť
45 minút
fl ipchart/tabuľa s nápisom „POTREBY“, fi xky, lepiace papieriky, mapa 
sveta, lepiace bodky (alebo iné malé samolepiace značky)

• osvojiť si defi nície  základných ekonomických pojmov (statky, 
potreby...)

• oboznámiť žiakov s pojmom globalizácie a globálnej previazanos  

• zamyslieť sa nad dôsledkami globalizácie

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 15 minút

Na dve krídla tabule (dva plagáty z fl ipchartu) napíšte defi nície pojmov „statky“ a „potreby“ a 
spoločne si ich so žiakmi prečítajte. 

Spýtajte sa žiačok a žiakov, či vedia uviesť 2 príklady daných pojmov pre ich lepšie ilustrovanie. 
(Napríklad potrebu jesť si viem uspokojiť statkom = jedlo, ktorého konkrétnou formou je napr. 
chlieb, čipsy...)

Po vysvetlení pojmov vyzvite triedu, aby si všetci vzali lepiace papieriky a napísali na ne v 
priebehu 2 minút potreby, ktoré pociťujú v bežnom živote – bez čoho by nevedeli a nechceli 
existovať. Môžu napísať aj viacero potrieb na osobitné papieriky, ktoré po dopísaní prilepia na 
fl ipchart/tabuľu ku predpísanému nápisu „POTREBY“.

Po prilepení všetkých papierikov na tabuľu/fl ipchart prečítajte ich obsah pred triedou. 
S pomocou žiačok a žiakov rozlíšte, ktoré z nich sú, a ktoré nie sú potreby.

Mo  vujte žiačky a žiakov, aby sa zamysleli nad tým,  ktoré z uvedených potrieb sú pre život 
nevyhnutné – že by sme bez nich neprežili, a bez ktorých by sme sa v nevyhnutnom prípade 
vedeli zaobísť. Rozdeľujte postupne papieriky s nápismi do dvoch stĺpcov podľa návrhov, ktoré 
zaznejú v triede.

Vysvetlite žiačkam a žiakom (a zaznačte na tabuľu/fl ipchart), že rozdelenie, ktoré ste práve 
urobili delí potreby na PRIMÁRNE POTREBY a SEKUNDÁRNE POTREBY.

Spýtajte sa žiačok a žiakov, čím alebo ako by si vedeli jednotlivé spísané potreby uspokojiť. 
Napríklad: Ako uspokojím potrebu jesť? Odpovede zapíšte k papieriku s napísanou potrebou, 
ktorej sa týka uvedený statok.

Nazvite prostriedky uspokojovania potrieb STATKY a pojem ešte raz defi nujte. 

1

2

3

15
Postup:

8

4

5

6

7
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Zakrúžkujte  e statky, ktoré sú hmotné jednou farbou a  e, ktoré sú nehmotné, podčiarknite  inou 
farbou. Prečítajte nahlas každú skupinu statkov zvlášť a spýtajte sa triedy, či vedia pomenovať 
rozdiel medzi dvomi typmi statkov, ktoré ste označili rôznymi farbami. Zaznamenajte rozdelenie 
statkov na HMOTNÉ a NEHMOTNÉ na tabuľu/fl ipchart.

Uvedomenie – 20 minút

Po úvodnom brainstormingu rozdeľte žiačky a žiakov maximálne do pia  ch skupín. Využite 
techniku na rozdeľovanie do skupín uvedenú v úvode metodickej príručky, v ktorej sa žiaci 
zoraďujú bez Vašej pomoci, aby ste tak získali čas pre výber 5 všeobecných (abstraktných) 
hmotných statkov, ako napr. jedlo, pi  e... Napíšte každý na osobitný papierik a po skontrolovaní 
správneho zoradenia žiakov prideľte každej skupine jeden z nich. 

Vysvetlite žiačkam a žiakom, že úlohou každej skupiny bude čo najrýchlejšie napísať 10 
konkrétnych príkladov na hmotný statok, ktorý si vylosovali. Otvoriť papieriky s napísaným 
statkom budú môcť až po pokyne od Vás. Hneď ako bude mať skupina napísaných 10 statkov, 
prihlásia sa.

Po uplynu   času na skupinovú prácu nechajte postupne všetky skupiny prečítať príklady 
statkov, ktoré vymysleli a poďakujte im za výborné výkony. 

Rozdajte skupinám farebné lepiace bodky a požiadajte ich, aby si vybrali dva príklady zo svojich 
spísaných konkrétnych statkov, o ktorých vedia, z ktorej krajiny sveta pochádzajú, resp. kde 
sa vyrábajú.

Po pár minútach, ktoré im dáte na premyslenie, zavolajte zástupkyne a zástupcov každej 
skupiny, nech označia na mape dvomi lepiacimi bodkami miesta, ktoré sa spájajú s ich vybranými 
statkami. Požiadajte ich, aby vysvetlili svoju voľbu a objasnili spojenie medzi danou krajinou 
a každým vybraným statkom. Popri vysvetľovaní žiačok a žiakov nezabúdajte zdôrazňovať 
komplikovaný pôvod a zložitú cestu našich statkov, ktoré dennodenne využívame.

Refl exia - 10 minút

Zopakujte si s pomocou žiačok a žiakov všetky nové pojmy, ktoré ste sa počas hodiny naučili 
(potreby, statky, primárne, sekundárne (potreby), hmotné, nehmotné (statky)...)

Diskutujte prostredníctvom otázok:

• Myslíte si, že si na uspokojovanie našich potrieb dnes vystačíme ako krajina sami alebo 
potrebujeme aj iné krajiny?

• Prečo je to tak?

• Ako sa tento jav volá?

Defi nujte si pojmy „globalizácia“ a „globálna prepojenosť“.  Zamyslite sa s triedou nad 
dôsledkami, ktoré so sebou globalizácia pre svet, ako aj pre nás samých prináša. 

Zadajte žiačkam a žiakom nadväzujúcu domácu úlohu: do budúcej hodiny zis  ť, z akej 
najvzdialenejšej krajiny máte doma nejaké statky.
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10.) Čo ukrýva jú vla jky?

9. ročník ZŠ
Ekonomický život v spoločnos  
Výroba, výrobca / Spotrebiteľ, spotreba (opakovanie)
Globalizácia a vzájomná previazanosť
45 minút
Príloha 1, Príloha 2, Príloha 3; približne 6 vystrihnutých farebných 
obrázkov z dennej tlače/časopisov s tema  kou výroby a spotreby (napr. 
človek nakupujúci na tržnici, záber z nákupov v supermarkete, výroba 
automobilov...), postrihané na rovnaký počet čas  

• upozorniť na prepojenosť ekonomík jednotlivých krajín

• vysvetliť vzájomné ovplyvňovanie viac a menej rozvinutých krajín

• upozorniť na dôležitosť e  ckého podnikania

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 10 minút

Rozdeľte triedu na 6 skupín (techniky na rozdeľovanie do skupín nájdete v úvode metodickej 
príručky), z ktorých každej dajte obálku s rozstrihaným obrázkom s tema  kou výroby a spotreby. 

Úlohou skupiny je obrázok čo najskôr poskladať a uhádnuť aká situácia je na ňom zobrazená.

Po uplynu   5 minút vyzvite hovorkyne alebo hovorcov jednotlivých skupín, aby popísali svoj 
obrázok a vysvetlili ostatným, kto je v ich prípade výrobcom a kto spotrebiteľom, a teda, čo je to 
výroba a čo spotreba vo všeobecnos  . 

Uvedomenie – 20 minút

Po úvodnej ak  vite umiestnite na tabuľu alebo na fl ipchartový stojan pripravený papier, na 
ktorom sú kúskom lepiacej pásky nalepené vedľa seba vlajky krajín (Príloha 2). Tiež si vyhľadajte 
informácie o dovoze a vývoze vybraných krajín, o tom, čo sa dá nakúpiť v našich obchodoch, 
aby ste mohli žiakom pomôcť v prípade, že nebudú mať dostatok poznatkov.( pr. Belgicko – 
čokoláda, Švajčiarsko – hodinky, Čína – tex  l...)

Vyzvite jednotlivé skupiny, aby postupne vysielali za seba jednu členku alebo člena, ktorý si 
vyberie vlajku tej krajiny, o ktorej vie uviesť údaj - čo typické sa v tejto krajine vyrába. (Môžete 
sa spýtať doplňujúcu otázku, či sa už žiačky a žiaci stretli s výrobkom z tejto krajiny v našich 
obchodoch, a ak áno, čo to bolo.)

Po správnej odpovedi, môže vyslaná členka alebo člen skupiny odlepiť vlajku. Žiačky a žiaci 
po chvíli zis  a, že sa pod nimi ukrýva nejaký výrok (Príloha 1) a ich úlohou je odhaliť tajničku. 
(Môžete ich mo  vovať nejakou malou odmenou, dobrou známkou...)
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Ak nastane situácia, že už nevedia priradiť vlajky k jednotlivým štátom, môžete im vhodným 
spôsobom pomôcť (prezradiť im svetadiel, krajinu, ale neprezradiť výrobok..), aby prišli k 
odhaleniu tajničky o globálnom rozvojovom vzdelávaní.

Refl exia - 10 minút

Diskutujte so žiačkami a žiakmi, napr. prostredníctvom týchto otázok: 

• Boli by ste spokojní, keby v obchodoch boli len domáce výrobky? Prečo áno, prečo nie?

• Porovnali ste si niekedy cenu slovenského výrobku a rovnakého výrobku zo zahraničia? 
Ktorý bol lacnejší? Ako je to možné?

• Podnikajú u nás zahraničné fi rmy a Slováci v zahraničí?

• Čo je to globalizácia?

• Aké sú nebezpečenstvá pri vzájomnom obchodovaní? (Napr. kauza „španielske uhorky“)

• Máte pocit, že globalizácia našej ekonomike skôr pomáha alebo škodí? Prečo?

• Na záver v triede ukážte koláž tých istých vlajok - Príloha 3, a nechajte ich premýšľať nad 
dôvodom ich iného usporiadania. (Ide o rozmiestnenie do dvoch skupín – na „severe“ 
koláže aj sveta sú bohaté krajiny a na „juhu“ sú  e, ktoré sú veľmi chudobné).

• Myslíte si, že krajiny bohatého severu a chudobného juhu sú nejako prepojené? Ako? 
Ako by mali byť?

10

8

7

V tejto ak  vite je možné štátne vlajky nahradiť typický-
mi dominantami, osobnosťami. Tak  ež si namiesto vy-
tlačených príloh môžete pripraviť obrázky vlajok a taj-
ničku vo forme powerpointovej prezentácie.

Tento postup môžete využiť aj pri téme Peniaze a fi -
nančné inš  túcie v trhovej ekonomike, keď namiesto 
vlajok použijete obrázky rubov mincí z jednotlivých 
krajín eurozóny a otázky zvolíte z oblas   fi nančníctva. 

Zdroje:

h  p://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abl%C3%B3na:Vlajky_kraj%C3%ADn_Eur%C3%B3py

h  p://www.rozvojovevzdelavanie.sk/index.php?op  on=com_content&view=ar  cle&id=74:-
-je-rozvojovzdelnie&Itemid=172



52

Príloha 1

“
V

zdelávanie, ktoré otvára m
yseľ 

a oči ľudí voči kom
plexne

j realite 

sveta a prebúdza potrebu prispieť
 

k väčše
j spravodlivosti, rovnosti 

a ľudským
 právam

 pre všetkých.”

Prílohu 2 a 3  si môžete s  ahnuť na stránke www.clovekvohrozeni.sk/metodicke-prirucky v rámci 
         Obrázkového materiálu k príručke Globálne vzdelávanie na ZŠ
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Námety

Ľudský trhový mechanizmus
9. ročník ZŠ

Trh a trhový mechanizmus / Výrobca a spotrebiteľ
Ľudské práva
Uvedomiť si súvislosti medzi ľudskými právami a trhovým 
mechanizmom 

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis:  Pripravte si kar  čky, ktoré budú slúžiť na precvičenie základných ekonomic-
kých pojmov, a  ež také, ktoré súvisia so vzťahom ľudských práv a trhového mechanizmu 
(napr.  trhový mechanizmus, banka, fi nančný tok, lacná pracovná sila, vykorisťovanie, obcho-
dy potu...). 
Vyberte z triedy dobrovoľníčky a dobrovoľníkov, ktorí  budú vylosované pojmy pred triedou 
predvádzať  buď prostredníctvom kreslenia na tabuľu, pantomímy, ústneho opisu bez použi  a 
koreňov slov, či pomocou 5 asociácií. Zvyšok triedy bude mať za úlohu uhádnuť pojem, o ktorý 
sa jedná. Po predvedení posledného pojmu so žiačkami a žiakmi diskutujte o pocitoch, ktoré 
v nich pojmy vyvolávajú. 
Ktoré pojmy poznali, a ktoré naopak nie? Prečo? Ktoré boli jednoduché na predvedenie a 
ktoré zložité? 
Diskutujte o prepojeniach medzi témami ľudských práv a trhového mechanizmu, a  ež o 
vykorisťovaní ľudí v trhovom mechanizme.

Zelená ekonomika
9. ročník ZŠ

Vzťah ekológie a ekonómie 

Globálne problémy a rozvojová spolupráca

Zamyslieť sa nad celosvetovou potrebou zelenej ekonomiky.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: Vyzvite žiačky a žiakov, aby si doma na internete alebo v tlači vyhľadali príklady 
jedného pozi  vneho a jedného nega  vneho príkladu vzťahu ekológie a ekonómie z celého 
sveta. Prezentujte si spoločne na hodine nájdené príklady z praxe a vysvetlite si pojem „zelená 
ekonomika“. 

Diskutujte o tom, ako by podľa vás mal vyzerať ideálny vzťah ekológie a ekonómie. Približuje sa 
k nemu ľudstvo alebo naopak – vzďaľuje sa od neho? Prečo?

Odporúčané stránky: 
h  p://www.eurac  v.sk/podnikanie-v-eu/clanok/europska-zelena-ekonomika-zaostava-za-
azijskymi-rivalmi-013890 
h  p://ekolist.cz/cz/kultura/clanky/krasny-novy-svet-zelene-ekonomiky 
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Čo chcem, čo potrebu jem, a čoho sa viem vzdať

9. ročník ZŠ

Trh a trhový mechanizmus / Výrobca a spotrebiteľ
Životné prostredie
Poznať fungovanie trhového mechanizmu, pochopiť vzťah medzi po-
trebami spotrebiteľov a  záujmami výrobcov, uvedomiť si nega  vny 
dopad výroby na životné prostredie.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: 

Rozdeľte žiačky a žiakov do pia  ch skupín:  
1. Voda 
2. Pôda
3. Vzduch
4. Flóra
5. Fauna

Každá skupina bude mať za úlohu vytvoriť zoznam pia  ch výrobkov, ktoré sú z pohľadu 
spotrebiteľov pre ich život dôležité. Ku každému zo zapísaných pia  ch výrobkov potom môžu 
priradiť jedného výrobcu, krajinu a suroviny nevyhnutné na výrobu daného výrobku. Dajte 
skupinám čas na diskusiu o tom, ako podľa nich výrobcovia zabezpečujú čo najefek  vnejšie 
plnenie potrieb svojich spotrebiteľov (keďže ich záujmom je vyrobiť čo najviac výrobkov za 
čo najnižšiu cenu). 

Po skončení skupinových diskusií vyzvite skupiny, aby prezentovali svoje názory. Uis  te sa, že 
okrem využívania lacnej pracovnej sily, detskej práce a iných tak  k výrobcov odznie v diskusii 
aj pojem „ekologický neokolonializmus“ = presúvanie výroby do krajín s menej prísnymi 
ekologickými normami a pripravte si k tomuto bodu aj nejaký príklad z praxe (napr. h  p://
fi rmy.etrend.sk/fi rmy-nefi nancny-sektor/bananovy-biznis-zavana-neokolonializmom.html). 

Po stručnom predstavení príkladu podnieťte jednotlivé skupiny k diskusii o možných 
nega  vnych ekologických dôsledkoch spojených s výrobou nimi spísaných výrobkov (alebo s 
produkciou banánov z príkladu), a to tak, že:

1.  skupina bude mať úlohu zamerať sa na znečistenie vôd,
2.  skupina na znečistenie pôdy,
3.  skupina na znečistenie vzduchu,
4.  skupina na ohrozenie fl óry,
5. skupina na ohrozenie fauny.

Na konci hodiny vyzvite skupiny , aby prezentovali svoje zistenia a spoločne vytvorili celkový 
obraz vplyvu výroby na životné prostredie. 
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Euromince
9. ročník ZŠ

Ekonomický život v spoločnos   / Úloha peňazí a fi nančných 
inš  túcií v ekonomickom živote spoločnos  
Mul  kulturalizmus
Uvedomiť si rôznorodosť kultúr, iden  fi kovať kultúrne rozdiely, 
poznať jedinečnosť vlastnej kultúry a iných kultúr, prekonať 
stereotypy a predsudky. 

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis:  Pripravte si kolekciu približne 6 euromincí z rôznych európskych štátov 
(vrátane Slovenska), resp. obrázky ich zadnej strany (pomôcku nájdete v Prílohe za námetom). 
Na začiatku vyučovacej hodiny v stručnos   oboznámte žiačky a žiakov s históriou vzniku peňazí, 
formami a funkciami peňazí, informujte o spoločnej mene členských štátov Európskej únie – 
eure, v krátkos   charakterizujte eurové bankovky a mince. 

Rozdeľte žiačky a žiakov do 6 skupín a každej skupine dajte možnosť vybrať si jednu spomedzi 
krajín Európskej únie, ktorej mince (resp. obrázky mincí) máte k dispozícii. Ich úlohou bude 
vymyslieť národnú (rubovú) stranu euromince pre vybraný štát, bez zhliadnu  a obrázkov 
skutočných euromincí. Následne by mali vedieť odôvodniť navrhnutý dizajn (charakteris  cký 
symbol) mince.

Tak  ež môžete skupinám dať za úlohu vytvoriť návrh pamätnej euromince, ktorá bude mať 
na národnej strane mo  v spoločný pre všetky štáty Európskej únie. Po prezentácii všetkých 
návrhov mincí položte vašu zbierku na lavicu a nechajte zástupcov skupín vyhľadať si mincu, 
ktorá v skutočnos   reprezentuje im pridelenú krajinu. Požiadajte ich o odôvodnenie svojho 
výberu a celú skupinu o opis národnej (rubovej) strany mince so znázorneným charakteris  ckým 
symbolom.

Aké našli súvislos   s históriou alebo kultúrou danej krajiny? Diskutujte o tom, čo je to kultúra, 
mul  kulturalizmus, a ako s týmito témami súvisia stereotypy a predsudky. Upozornite žiačky 
a žiakov na mul  kultúrnosť našej každodennej reality (denne používame euromince a ani si 
neuvedomujeme blízkosť rôznych kultúr), a  ež na potrebu prijať a vážiť si kultúrne odlišnos   
bez predsudkov.

Odporúčané stránky: 

h  p://www.limitamince.sk/euromince
h  p://sk.wikipedia.org/wiki/Eurominca
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Príloha k aktivite Euromince

Nižšie nájdete obrázky rubových strán euromincí niektorých zo štátov Európskej únie 
(informácie k nim, ako aj obrázky ostatných euromincí nájdete na odporúčaných webových 
stránkach).

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1. Nemecko

2. Španielsko

3. Fínsko

4. Grécko

5. Írsko

6. Luxembursko

7. Cyprus

8. Monako

9. Holandsko

10. Rakúsko

11. Slovensko

12. Va  kán
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KRÁTKY SLOVNÍK
k témam globálneho vzdelávania
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azyl je forma ochrany pred prenasledovaním poskytovaná osobe uznanej 
za utečenca/utečenkyňu podľa medzinárodného práva krajinou, v ktorej o 
takúto formu ochrany požiadala.

cunami alebo tsunami (v japončine znamená prístavná vlna) je jedna 
alebo niekoľko po sebe idúcich vĺn na hladine mora, ktoré vznikajú pri silnom 
zemetrasení pod hladinou mora, pri podmorskom zosuve alebo po dopade 
meteoritu do mora alebo jeho blízkos  .  

deforestácia je zmenšovanie lesných plôch. Príčinami sú ťažba 
dreva, budovanie infraštruktúry (mestá, diaľnice, priehrady) , získavanie 
poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, pastviny), získavanie dreva ako paliva 
pre domácnos   v rozvojových krajinách, znečistenie prostredia (ovzdušie, 
voda, kyslé dažde) a požiare. Úbytok lesných plôch má za následok úhyn 
živočíšnych druhov - ohrozenie biodiverzity, zníženú produkciu kyslíka, 
globálne otepľovanie - skleníkový efekt či zmenu vzhľadu krajiny.

diskriminácia je konanie, pri ktorom dochádza k uprednostneniu 
niektorých osôb opro   iným, najmä na základe odsudzovania ľudí odlišného 
pôvodu, rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie atď. Rozoznávame 
napríklad diskrimináciu rasového alebo etnického pôvodu, diskrimináciu 
na základe vierovyznania, veku, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. V praxi 
sa stretávame aj s pojmom „pozi  vna diskriminácia“, ktorý by sa dal opísať 
ako zvýhodňovanie diskriminovaných/znevýhodnených ľudí za účelom 
vyrovnania ich pôvodne znevýhodneného postavenia v spoločnos  .

dlhodobo udržateľný rozvoj alebo preferovanejšie „dlhodobo 
udržateľný spôsob života“ je taký spôsob života, ktorý umožňuje uspokojiť 
potreby súčasnej generácie bez toho, aby sme obmedzili práva a potreby 
budúcich generácií. Súvisiacim pojmom je udržateľná spoločnosť, vymedzená ako 
spoločnosť, ktorá môže pretrvať generácie, je dostatočne predvídavá a pružná na 
to, aby si nepodkopala tak fyzické ako aj sociálne systémy, ktoré ju podporujú. 

ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organizmami 
a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzájom. 
Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a zmeny v 
nich prebiehajúce. Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia sa často 
považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teore  cké a prak  cké 
poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Poznanie základných 
ekologických princípov a zákonitos   je nutné pre zachovanie prírodnej 
rovnováhy, ako aj pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej krajiny. 

ekologické formy dopravy zahŕňajú častejšie využívanie pešej 
chôdze, bicykla či mestskej hromadnej dopravy. Medzi ďalšie možnos   
patria spoločné jazdy autom a zlepšenie návykov pri jazdení (dodržiavanie 
stálej rýchlos  ; vypínanie motora v dopravnej zápche - keďže motory na 
voľnobeh vypus  a o 13 % viac emisií a za 10 sekúnd spotrebujú viac paliva 
ako opätovné naštartovanie vozidla). Podľa šta  s  k ¼ škodlivých emisií v 
EÚ pochádza z dopravy, kvôli čomu by sme mali hľadať alterna  vne formy 
dopravy, vďaka ktorým by boli mestá čistejšie a vytvárali by lepšie prostredie 
pre život. To nám má pripomenúť aj Európsky týždeň mobility, ktorý sa koná 
každý rok v termíne od 16. do 22. septembra.

emisie dopravných prostriedkov sú sprievodné produkty 
bežnej prevádzky dopravných prostriedkov. Väčšinou majú nepriaznivý 
účinok na životné prostredie, ako aj na človeka. Medzi hlavné zdroje emisií 
patria dopravné prostriedky poháňané spaľovacími motormi, hlavne  e, 
ktoré spaľujú uhľovodíkové palivá. Z ekologického hľadiska predstavujú veľké 
nebezpečenstvo nespálené resp. odparené uhľovodíky a oxidy dusíka. Tieto 
zložky sa spolu s geomorfologickými a klima  ckými faktormi a za pôsobenia 
slnečného žiarenia zúčastňujú na tvorbe fotochemického smogu a porušujú 
ozónovú vrstvu. Z globálneho hľadiska sú podstatné emisie oxidu uhličitého, 
ktorý spôsobuje skleníkový efekt a vplýva na globálne otepľovanie.

etnická skupina (etnické spoločenstvo, etnikum) je spoločenstvo ľudí, 
ktorí sa iden  fi kujú s rovnakými či podobnými kultúrnymi a historickými charakte-
ris  kami, majú pomenovanie a svojim okolím sú ako také spoločenstvo aj vnímaní.

Facebook je rozsiahly komunitný webový systém, ktorý slúži  hlavne na 
komunikáciu, nadväzovanie priateľs  ev a zdieľanie fotografi í a videí. V súčasnos   
má Facebook vyše 600 miliónov členov a je dostupný skoro na celom svete.

favela je chudobná štvrť na okraji miest La  nskej Ameriky, predovšetkým 
Brazílie (najznámajšie sú v okolí Rio de Janeira). Pôvodne ich zakladali 
oslobodení otroci, ktorí nemali kde bývať. V sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia sa favely rozrástli kvôli masívnemu príchodu ľudí z vidieka, ktorí 

prišli do mesta za prácou a súrne potrebovali ubytovanie. 

geto je vymedzená štvrť mesta, zriadená na násilné izolovanie 
spoločensky diskriminovaných obyvateľov, ktorej založenie je väčšinou 
mo  vované etnickým, rasovým alebo národnostným princípom. Termín sa 
začal používať v súvislos   s benátskym getom, kde museli žiť miestni Židia.

globalizácia, globálna prepojenosť v najvšeobecnejšej rovine znamená 
zvyšujúce sa prepájanie sveta vo všetkých oblas  ach života ľudí. Globalizácia je 
súborom mnohých rôznorodých procesov, ktoré obsahujú aspekty ekonomické, 
sociálne, kultúrne a poli  cké. Tieto procesy sú vzájomne previazané a navzájom 
sa podmieňujú. Ekonomické procesy sú založené najmä na prepájaní svetových 
trhov a zapájaní všetkých spoločnos   do svetových ekonomických väzieb, v 
pôsobení nadnárodných korporácií a medzinárodných fi nančných inš  túcií 
(Svetová banka, Medzinárodný menový fond). Sociálne procesy zahŕňajú javy 
ako je globálna turis  ka či migrácia, rozvoj komunikačných technológií a dopravy 
či celosvetový nárast chudoby. V kultúrnej dimenzii globalizácie dochádza k 
zintenzívneniu kontaktu medzi kultúrami a celosvetovému šíreniu určitých 
kultúrnych vzorov. Pretože pojem globalizácia zahŕňa mnoho rozmanitých 
procesov, nie je možné defi novať ho jediným záväzným spôsobom.

globálne otepľovanie je fenomén postupného zvyšovania 
priemernej teploty oceánov a atmosféry v mierke celej planéty počas 
viacerých rokov. Najmä v posledných 25-50 rokoch sa na globálnom otepľovaní 
v značnej miere podieľa činnosť človeka, a to najmä emisie skleníkových 
plynov, ako napríklad oxid uhličitý (CO2). Hoci diskusie ohľadom globálneho 
otepľovania sa často sústreďujú najmä na teplotu, klima  cké zmeny môžu 
priniesť aj zmeny iných geografi ckých prvkov, zahŕňajúc zvýšenie hladiny morí, 
extrémne zrážky a iné. Tieto zmeny môžu spus  ť rôzne ničivé javy ako napr. 
potopy, suchá, veľké horúčavy, zníženie poľnohospodárskych výnosov, ale aj 
extrémne okolnos   spôsobujúce masové vyhladenie populácie.

globálny Juh a globálny Sever je označenie krajín tzv. chudobné-
ho globálneho Juhu, ktoré sú charakterizované nestabilnou poli  ckou a ekono-
mickou situáciou doplnenou o aspekty demografi cké (výrazný populačný rast), 
ekologické (prírodné katastrofy: extrémne suchá, hladomory), ale i psycholo-
gické (prirodzená túžba človeka získavať, poznávať nové atď.). Opro   tomu glo-
bálny Sever označuje krajiny tzv. bohatého severu, charakteris  cké poli  ckou 
slobodou, stabilitou a viac-menej prosperujúcou ekonomikou krajín.

humanitárna spolupráca (alebo pomoc) sa poskytuje ad hoc, ako 
reakcia na mimoriadne udalos   v prípade náhlych tragédií, resp. rieši okamžité 
následky rôznych katastrof. Jej cieľom je rýchlo a efek  vne pomôcť ľudom v 
krízovej situácii. Spravidla je krátkodobá, dočasná a trvá, pokiaľ nepominie 
priame ohrozenie, resp. ľudia nedosiahnu určitý stupeň samostatnos  . Po 
skončení tejto pomoci/spolupráce (po pár týždňoch až mesiacoch) nastupuje 
druhé štádium, a to rozvojová spolupráca, ktorá systema  cky a komplexne 
podporuje globálny rozvoj pos  hnutého územia, krajiny.

konfesionalizmus je lipnu  e na konfesii (vyznanie, viera, presvedče-
nie, spravidla náboženské; vyznanie viery), cirkevníctvo.

kyslý dážď vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka do 
atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené v kvapkách 
vody v oblakoch. Kvapky padajú na zem vo forme dažďa, alebo snehu, čo môže 
zvýšiť kyslosť pôdy a ovplyvniť chemickú rovnováhu v jazerách a vodných 
tokoch. Kyslý dážď urýchľuje zvetrávanie uhličitanových hornín a urýchľuje 
aj koróziu budov. Prispieva  ež ku kyslos   riek, potokov a ničí stromy vo 
vyšších polohách. Základnou príčinou kyslého dažďa sú zlúčeniny síry a 
dusíka pochádzajúce z ľudskej činnos  , napríklad z výroby elektrickej energie 
a emisie dopravných prostriedkov. Plyny môžu byť v atmosfére unášané 
 sícky kilometrov než sa premenia na kyseliny a uložia sa na zem. K emisii 

kyselinotvorných plynov do atmosféry  prispievajú aj prírodné javy ako sú 
emisie zo sopiek a z biologických procesov v pôde, v močiaroch a v oceánoch.

migrácia je pohyb osôb alebo skupín osôb v geografi ckom a sociálnom 
priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu.

multikulturalizmus označuje v hovorovej praxi:
1. existenciu prvkov odlišných kultúr v jednom čase a priestore (kultúrny 

pluralizmus)
2. poli  cký program, resp. model budovania takej spoločnos  , v ktorej 

môžu príslušníci/príslušníčky ktorýchkoľvek etnických skupín, rás, ná-
rodov či kultúr verejne prejavovať svoju príslušnosť k týmto kategóri-
ám bez diskriminácie

3. ideál, ktorý chce naplniť model v bode 2
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Myspace je webová sociálna sieť, spustená v auguste 2003, ktorá sa 
postupne stala jedným z najväčších komunitných serverov na svete. Umož-
ňuje užívateľom využívať chat, blogovať, diskutovať v diskusných skupinách 
a zdielať fotky alebo videá. Ponúka osobné profi ly užívateľom od 14 rokov 
a niektoré špeciálne profi ly pre hudobníkov alebo hercov. Jej používanie je 
bezplatné, služba je fi nancovaná pomocou reklamy.

národ je uvedomelé spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú presvedčenie o spo-
ločnej kultúre a histórii, žijú na určitom území a svojím okolím sú iden  fi ko-
vaní ako jedinečné spoločenstvo.

národnosť je príslušnosť k určitému národu.

predsudok je väčšinou nega  vny názor alebo postoj aplikovaný na 
jednotlivca alebo skupinu, vybudovaný bez dostatočnej vedomos   a založený 
na nega  vnych stereotypoch. Predsudky sú výsledkom „predčasného 
súdenia“ a môžu viesť k diskriminácii.

pútnické miesto je miesto, ktoré sa zvyčajne vzhľadom k určitému 
zázraku, stalo cieľom pú  . Zmyslom púte je spravidla uc  ť stopy zázraku, 
ktorý sa tu udial, poprosiť Boha či svätca o uzdravenie (ak bolo zázrakom 
uzdravenie), prípadne za také zázračné uzdravenie poďakovať alebo skrz 
namáhavú cestu vykonať pokánie, či obetovať túto námahu Bohu. Púte sú 
bežné v rade nábožens  ev, napr. kresťanstve a islame, kde je púť do Mekky, 
tzv. Hadž, priamo záväznou podmienkou.

recyklácia je proces opätovného využi  a predtým už použitých 
materiálov a produktov, (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných 
kovov, skla, plastov a pneuma  k,...), ktorý zabraňuje plytvaniu zdrojmi. 
Redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo uskladnených 
odpadov a spotrebu energie, čím prispieva k nižšej emisii skleníkových plynov 
v porovnaní s použi  m surových materiálov. Plasty sú jedným z najhoršie 
recyklovateľných materiálov, pretože sa na trhu vyskytujú v mnohých 
podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou kvalitou – plastová 
 aša od malinovky sa môže len vyčis  ť, rozomlieť na malé kúsky a použiť ako 

vypchávka do kresiel. Značné množstvo plastového odpadu napriek tomu 
ostane nevyužité, pretože jeho zostatková cena je zanedbateľná.

rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, 
ktoré vychádza z princípu, že všetky ľudské bytos   majú právo slobodne rozvíjať 
svoje schopnos   a vyberať si z možnos   bez obmedzení rodovými rolami. Môže 
znamenať tak rovnaké ako aj rozdielne zaobchádzanie, ktorého cieľom je hodno  ť, 
zohľadňovať a podporovať práva, výhody, povinnos   a možnos   žien a mužov 
ekvivalentne, v rovnakej miere a nediskriminujúco. Podľa Rady Európy „rovnosť 
žien a mužov znamená rovnaké zviditeľnenie, rovnakú právomoc a rovnakú účasť 
mužov i žien vo všetkých oblas  ach verejného a súkromného života.“

rozvojová spolupráca je akákoľvek forma spolupráce, ktorá sa snaží 
reagovať na dlhodobé problémy chudobnejších krajín, najmä s ohľadom na 
ekonomické, sociálne, zdravotné a ekologické aspekty života ľudí, ktorí v nich 
žijú. Je dlhodobá, zameraná na ekonomický a spoločenský rozvoj chudobných 
krajín a je plánovaná na základe určených teritoriálnych a sektorových priorít pre 
vybrané cieľové krajiny. Zdôrazňuje ak  vne zapojenie viacerých zúčastnených 
strán (príjemcov i darcov) v úsilí o rozvoj (preto nie „pomoc“ ale „spolupráca“).

sekta je v tradičnom chápaní (spravidla menšia) náboženská obec, 
ktorá sa odš  epila od väčšej cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši 
vierovyznaním a/alebo obradom a podobne. Hovorovo je sekta výraz pre 
skupinu, ktorá spravidla radikálnym spôsobom zastáva ideologické alebo 
náboženské alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných 
hodnôt „väčšiny“ spoločnos  , alebo všeobecnejšie pre skupinu, ktorá sa 
odš  epila od nejakej organizácie. Charakteris  ckou črtou sekty je potláčanie 
osobnostnej iden  ty jej členiek a členov, po ktorom väčšinou nasleduje ich 
úplné podrobenie sa vedúcej osobnos  . 

separácia, triedenie odpadu pomáha uľahčiť spracovanie a 
následnú recykláciu odpadu, ktorý možno na základe zloženia rozdeliť na papier, 
sklo, bio odpad, priemyselný, poľnohospodársky a rádioak  vny odpad, alebo 
ostatné – plechy, lieky, staré farby, batérie, pneuma  ky, papier po  ahnutý 
fóliou z alobalu, motorový olej. Odpad sa môže spracovať nasledovným 
spôsobom: uložiť na skládku tzv. regulovanú, alebo spáliť v spaľovni. Nakoľko sa 
ročne neúmerne zvyšuje množstvo odpadu, tento ničí prírodu tým, že presakuje 
do spodných vôd, ničí ovzdušie a ohrozuje aj ľudské zdravie. 

skleníkový efekt je jav, vďaka ktorému sa v atmosfére zachytáva časť 
slnečnej energie, čo má za následok otepľovanie Zeme. Podobný úkaz možno 

pozorovať v skleníkoch (odkiaľ pochádza názov). Nebyť tohto efektu, teplota 
na Zemi by bola oveľa nižšia. Väčšina klimatológov zastáva názor, že nárast 
množstva skleníkových plynov, ku ktorému došlo v dôsledku činnos   človeka, 
umelo zvyšuje skleníkový efekt, čo vedie k zvyšovaniu celkovej teploty a 
narúšaniu klima  ckej stability. K skleníkovým plynom, ktorý má momentálne 
najväčší účinok na klímu, patrí oxid uhličitý. Uvoľňuje sa pri spaľovaní 
fosílnych palív a jeho množstvo narastá i vďaka masívnemu odlesňovaniu. 
Ďalším výrazným skleníkovým plynom je metán. Uvoľňuje sa z ryžových polí, 
podpovrchových skládok, vzniká pri živočíšnej výrobe a v priemysle.

slum je (väčšinou okrajová) časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle 
obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva a 
je (na rozdiel od geta) založená na ich sociálno-ekonomickej situácii. 

sociálne médiá zahŕňajú sociálne siete, blogy, zdielanie videa a fo  ek, 
wiki, podcasty a takmer všetko ostatné, čo môžeme nájsť na internete. Na 
rozdiel od tradičných médií zastáva človek pri sociálnych médiách nielen pasívnu 
pozorovateľskú funkciu, ale aj prispievateľskú, tvorivú a rozširujúcu ich obsah. 

stereotyp je zjednodušené a zovšeobecnené vnímanie a hodnotenie 
skupín ľudí, udalos   atď. bez ohľadu na individuálne rozdielnos  . Stereotypy 
sú komunikované, zdieľané a propagované prostredníctvom spoločnos  , 
rodiny, komunity, v ktorej žijeme. Aj keď stereotypy nie sú vždy nega  vne, 
môžu viesť k diskriminácii.

subkultúra môže označovať:
1. kultúru istej sociálnej skupiny, ktorá vznikla ako reakcia na 

dominantnú kultúru majoritnej spoločnos  , voči ktorej sa vymedzuje. 
Od alterna  vnej kultúry sa líši tým, že nevzniká celkom nová kultúra, 
ale skôr sa hľadajú nové spôsoby vyjadrenia pôvodnej kultúry.

2. skupinu, ktorá sa iden  fi kuje s kultúrou opísanou v bode 1.

Twitter (z angl. štebotať) je mikroblogová služba, ktorá používateľom 
umožňuje posielať a čítať príspevky zaslané inými užívateľmi, nazývané 
tweety cez SMS, chat, e-mail. Tie sa potom zobrazujú v chronologickom 
slede na webe, či v jednej z mnohých aplikácií, ktoré sú k dispozícii. Tweety 
sú textové príspevky dlhé maximálne 140 znakov, ktoré sa zobrazujú na 
užívateľovej profi lovej stránke a na stránkach jeho odberateľov. 

utečenec/utečenkyňa je podľa Ženevského dohovoru osoba, 
ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, náboženských, 
národnostných, poli  ckých dôvodov alebo z dôvodu príslušnos   k určitej 
sociálnej skupine a z dôvodu týchto obáv sa nemôže alebo nechce vrá  ť do 
krajiny pôvodu, ani využiť ochranu tejto krajiny.

utečenecký tábor je záchytný tábor, v ktorom je zabezpečený 
pobyt žiadateliek a žiadateľov o azyl. Vykonávajú sa tu karanténne 
opatrenia, žiadateľkám a žiadateľom sa bezplatne poskytuje ubytovanie, 
stravovanie, základná zdravotnícka starostlivosť, vreckové ako aj základné 
hygienické potreby. Záchytný aj pobytový tábor je účelovým zariadením 
Migračného úradu, ktoré slúži na ubytovanie osôb žiadajúcich o azyl. 

Weblog (z ang. web log – webový denník), skrátene a neformálnejšie blog, 
je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky, ktorými 
pravidelne prispieva jeden alebo viacero blogerov. Môže sa jednať o denník, 
krátke  py, články, fi remný blog alebo o profesionálnu stránku pre určitú oblasť. 

www. mul  kul  .sk

www. epto.org

www. rozvojovevzdelavanie.sk

www. sk.wikipedia.org

www. slovakiatwi  er.com/o-projekte/

www. zelenybod.sk

www. ec.europa.eu/clima/sites/campaign/news/news17_sk.htm

www. greenpeace.org/slovakia/sk/kampane/klima  cke-zmeny/co
 -je-sklenikovy-efekt/

www. gep.szm.com/05%20deforestacia/deforestacia%20vysvetle
 nie.html

www. prostrednik.blog.sme.sk/c/224508/Uz-mi-konecne-poviete
 -co-su-to-socialne-media.html
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Hlavným cieľom projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách, ktorý 
realizovalo občianske združenie Človek v ohrození s fi nančnou podporou programu slovenskej 
ofi ciálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid od novembra 2010 do apríla 2012, bolo priniesť globálne 
vzdelávanie na základné školy, a to prostredníctvom prípravy interak  vnych metodických 
materiálov pre učiteľky a učiteľov  vybraných predmetov na 2. stupni základných škôl. 

K spolupráci na tvorbe štyroch metodických príručiek pre predmety matema  ka, geografi a, 
občianska náuka a výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením sme si do pracovných 
skupín prizvali odborníčky a odborníkov z pedagogického a metodického prostredia, ako aj 
učiteľky a učiteľov zo slovenských základných a stredných škôl. Výsledkom viac ako ročnej 
práce pracovných skupín bolo vytvorenie návrhov 10 ak  vít a 20 námetov pre každý predmet 
(resp. skupinu predmetov), ktoré obsahovo korešpondujú so slovenským štátnym vzdelávacím 
programom, a zároveň  sa venujú témam globálneho vzdelávania. Na príprave ak  vít sa tak  ež 
podieľalo vyše 40 ďalších učiteliek a učiteľov, ktorí v rámci svojich hodín pilotovali ak  vity 
z príručiek a poskytli autorskému kolek  vu cenné pripomienky k pôvodným návrhom. S 
jazykovou korektúrou príručiek pomohli dobrovoľníčky a dobrovoľníci občianskeho združenia 
Človek v ohrození. 
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