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Publikácia Koncept globálneho vzdelávania

Publikácia „Koncept globálneho vzdelávania” bola vytvorená v rámci projektu Učíme (sa) v glo-
bálnych súvislostiach. Je to referenčný dokument pre ostatné príručky, materiály a prácu so 
žiakmi i učiteľmi, ktoré v OZ Človek v ohrození realizujeme. 

Infografika, ktorú nájdete i v záložke obálky tejto publikácie, obsahuje základné informácie týkajúce 
sa globálneho vzdelávania: vedomosti, hodnoty, postoje, kompetencie, ktoré chceme u mladých 
ľudí rozvíjať a odkazy, ako pracovať na globálnej zmene. 

V publikácii nájdete aj ukážky, ako uskutočňovať globálne vzdelávanie v konkrétnych predmetoch.

Publikácia je dostupná aj online na adrese: www.globalnevzdelavanie.sk

Čo je to globálne vzdelávanie?

Globálne vzdelávanie je vzdelávanie, ktoré otvára myseľ a oči ľudí voči komplexnejšej realite sveta 
a prebúdza potrebu prispieť k väčšej spravodlivosti, rovnosti a ľudským právam pre všetkých. Glo-
bálne vzdelávanie sa, v pedagogickom zmysle, snaží reagovať na výzvy globalizácie a vzrastajúcu 
komplexnosť dnešného sveta.

Globálne vzdelanie: 

 ȫ umožňuje, aby ľudia pochopili väzby medzi vlastnými životmi a životmi ľudí v iných častiach 
sveta;

 ȫ zvyšuje pochopenie ekonomických, kultúrnych, politických a environmentálnych vplyvov, ktoré 
ovplyvňujú naše životy;

 ȫ rozvíja zručnosti, postoje a hodnoty, ktoré umožňujú ľuďom spolupracovať na zmene a prevziať 
kontrolu nad vlastným životom;

 ȫ vedie k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného sveta, v ktorom sú moc a zdroje rovnomer-
nejšie rozdelené.

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

Globálne vzdelávanie:

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

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

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

Poukazuje na príčiny a dôsledky globálnych javov, neobmedzuje sa na faktografiu a štatistiku.

Zdôrazňuje potrebu zodpovedného a dlhodobého angažovania sa v riešení globálnych 
výziev. Angažovanie nespočíva v  získavaní finančných prostriedkov na dobročinné účely.

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

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

Podporuje porozumenie, solidaritu a empatiu, nezameriava sa len na súcit. 

Dáva hlas ľuďom, o ktorých hovorí, neprezentuje domnienky a neoverené teórie. 

Používa participatívne a interaktívne metódy, nie je limitované na pasívne, frontálne učenie (sa). 

Globálne vzdelávanie sa zameriava na budovanie vedomostí, rozvíjanie zručností a zmenu 
postojov, neobmedzuje sa na transfer poznatkov. 

Poukazuje na význam vlastného zapojenie sa žiakov do reakcií na globálne výzvy, neprezentuje 
pocit bezmocnosti a beznádeje.
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Ak hovoríte o globálnych vý-
zvach, pred ktorými stojí dnešný 
svet – napr. o nerovnom prístu-
pe k zdrojom, či klimatických 
zmenách, poukazujte na to, 
akým spôsobom na ne vplýva 
vzájomná, globálna prepojenosť 
medzi krajinami sveta – politic-
ká, spoločenská a ekonomická 
– rovnako ako aj naše každo-
denné rozhodnutia. 

Dajte žiakom priestor na dis-
kusiu, na vyjadrenie vlastného 
názoru. Neutekajte od zložitých 
a kontroverzných tém. Ukážte 
im, ako kriticky analyzovať infor-
mácie, ktoré sa k nim dostanú: 
ako zistiť, kto je ich autor, či nebol 
predpojatý, alebo za akých okol-
ností a s akým cieľom vznikli.

Keď budete žiakom hovoriť 
o globalizácii a globálnych ja-
voch, ilustrujte ich príkladmi zo 
života ich rovesníkov – pouka-
zujte na analogické procesy v 
krajinách globálneho Juhu a Se-
veru. Používajte metódy, ktoré 
im pomôžu lepšie pochopiť 
tieto vzťahy a posilniť schopnosť 
kriticky myslieť.

Povzbudzujte mladých ľudí, aby 
vám dávali otázky a vyjadrovali 
svoje pocity a emócie. Veďte 
ich k tomu, aby sa vžili do po-
zície iných a snažili sa pocho-
piť ich pocity a emócie – či už 
spolužiakov v triede alebo ľudí 
vo vzdialených miestach sveta. 
Používate metódy, ktoré rozvíja-
jú empatiu – rovnako ako svaly, 
aj schopnosť empatie sa cvikom 
posilňuje. 

Keď hovoríte o krajinách globál-
neho Juhu, vždy používajte hod-
noverné zdroje a citujte súčasné 
a dôveryhodné dáta. Predtým, 
ako použijete aktivity založené 
na príbehoch, obrazoch, foto-
grafiách alebo videách, vždy 
uvažujte, či pomôžu nabúrať ste-
reotypy, alebo ich môžu naopak 
u niektorých žiakov posilniť. 

Hľadajte príbehy ľudí z prvej 
ruky – priamo od aktérov alebo 
svedkov udalostí. Osobné príbe-
hy pomáhajú najlepšie popísať 
príbeh a vysvetliť jeho okolnosti. 
Žiaci si ich takto lepšie zapamä-
tajú a pochopia.

Priblížte žiakom globálne témy 
a ich fenomény; spoločne hľa-
dajte možné príčiny a analy-
zujte dôsledky týchto javov pre 
nás i ľudí, ktorí sú problémom 
priamo ovplyvnení. Diskutujte 
o možných riešeniach a o tom, 
ako môže každý z nás byť súčas-
ťou zmeny. 

Interaktívne techniky pomáhajú 
všetkým žiakom aktívne sa za-
pojiť a rozvíjajú ich kritické mys-
lenie; to je zásadné pre rozvoj 
analytického myslenia. Najlep-
šie si zapamätáme to, čo sami 
hovoríme a robíme. 

Povzbuďte žiakov v aktívnom 
angažovaní sa v živote lokálnej 
komunity. Pomáhajte vytvárať 
ich postoje – zodpovednosť za 
vlastné činy, solidaritu, empatiu 
a schopnosť pochopiť súvislosti 
a to, ako sme vzájomne prepo-
jení s celým svetom – prostred-
níctvom toho, čo kupujeme, 
koho volíme, alebo ako sa pre-
pravujeme či komunikujeme. 

Podporujte komplexný a holis-
tický rozvoj žiakov. V globálnom 
vzdelávaní je, hoci len malá 
a ťažko merateľná, zmena po-
stojov a hodnôt dôležitejšia ako 
nadobudnutie vedomostí. 

Ak žiakom ukazujete obrazy ale-
bo fotografie ľudí, vždy uvažujte, 
či by ste vy sami alebo vaši žiaci 
chceli byť prezentovaní v po-
dobnej situácii alebo podobným 
spôsobom. Zoznámte sa s „Kó-
dexom používania obrazových 
materiálov a podávania správ”. 
Spoločne so žiakmi analyzujte 
príklady, v ktorých rôzne typy 
médií ovplyvňujú naše vníma-
nie reality. 

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



globálne vzdelávanie  
v predmete umenie  
a kultúra 

vzdelávacie materiály 
pre učiteľky a učiteľov 
stredných škôl
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Milé učiteľky, milí učitelia, pozývame vás k čítaniu tejto príručky, 
ktorá obsahuje vzdelávacie materiály k predmetu umenie a kultúra 
pre stredné školy.

Príručka vznikla v rámci medzinárodného projektu World
-class Teaching, ktorého názov sme si pre slovenské po-
mery preložili ako Učíme (sa) v globálnych súvislostiach. 
Jeho cieľom je systematicky začleňovať globálne vzdeláva-
nie do jednotlivých predmetov. Jedným z nich je i ume-
nie a kultúra na stredných školách. Okrem toho vznikajú 
i príručky k predmetom občianska náuka, geografia, an-
glický jazyk a dejepis. 

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

Výsledkom je séria 16 aktivít, ktoré tvoria túto príručku. 
Texty pripravovali autorky, z ktorých väčšina je aktívnymi 
učiteľkami na stredných školách. Aktivitami sú učebné 
scenáre pripravené E-U-R metodikou (evokácia-uvedo-
menie-reflexia), ktoré ponúkajú zaujímavý obsah i formu, 
mali by byť ľahko pochopiteľné, aplikovateľné na vyučo-
vacích hodinách a zároveň, v prípade potreby, ľahko mo-
difikovateľné. V neposlednom rade sa nezameriavajú len 
na učenie vedomostí, ale aj na rozvíjanie zručností, zmenu 
hodnôt a postojov a k tomu využívajú interaktívne metódy 
a participatívne formy učenia. Väčšina z nich je použiteľná 
počas jednej vyučovacej hodiny, štyri sú pripravené ako 
dvojhodinovky.

Posledný text v tejto príručke vytvoril učiteľ v Rakúsku 
a modifikovaný bol autormi z Poľska. Má trochu inú štruk-
túru, ako ostatné texty, ale pre spestrenie obsahu a metód 
sme sa rozhodli tento text do príručky zaradiť.

Okrem obsahu predmetu sa aktivity vo väčšej alebo 
menšej miere zameriavajú na to, ako sme vo svete 
vzájomne globálne prepojení a venujú sa aktuálnym 
výzvam, s ktorými sme konfrontovaní my, v ekonomicky 
vyspelých krajinách globálneho Severu (tzv. rozvinutých 
krajinách), ale i ľudia žijúci v krajinách globálneho Juhu 
(tzv. rozvojových krajinách).

Globálne vzdelávanie ponúka veľa možností, ako môže 
byť začlenené do vyučovania v súlade so Štátnym vzde- 
lávacím programom. V každej aktivite nájdete konkrétnu 
tému, tematický celok a edukačné témy, na ktoré sa aktivi-
ta, v dokumentoch ISCED 3 a ISCED 3A, vzťahuje. 

Keďže rátame s tým, že slovenské školstvo bude aj v blíz-
kej budúcnosti prechádzať rôznymi zmenami, texty boli 
vytvárané tak, aby boli aktuálne a použiteľné i v prípade 
jeho reformy.

Celým procesom tvorby nás sprevádzala garantka Renáta 
Pondelíková z Metodicko-pedagogického centra. Na via-
cerých spoločných stretnutiach sme sa snažili kriticky re-
flektovať vytvárané texty a modelovať ich do konečnej po-
doby. Na záver boli texty editované Alexom Plencnerom 
z Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave.

Lukáš Zajac, 
OZ Človek v ohrození

prečo a ako táto 
príručka vznikla?
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ako rozdeliť žiakov 
do skupín?

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

Vytvorte rad

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

Karty

Budete potrebovať hracie karty – žolíkové alebo sedmové. 
Môžete využiť obrovský počet možností – napríklad si každý 
žiak môže karty losovať a skupinu vytvoria tí, ktorí si vyberú 
kráľov, esá a pod. 

Puzzle

Prineste rozstrihané obrázky (plagáty, komiksové kresby...) 
alebo kúsky skutočných puzzle – toľko, koľko skupín chcete 
vytvoriť. Každý si vyberie jeden kus a ich úlohou je v priesto-
re triedy vytvoriť skupiny podľa toho, ktoré kúsky do seba 
zapadajú alebo vytvárajú jeden obrázok.

Dátum narodenia

Žiakov rozdelíte do štyroch alebo šiestich skupín podľa 
toho, v ktorom mesiaci boli narodení – napríklad skupiny 
jar, leto, jeseň, zima, prípadne január–február, marec–apríl 
a pod. Ak nebudú skupiny rovnako veľké, nemal by byť 
problém urobiť zmeny – napríklad do skupiny január–feb-
ruár sa presunie ten/tá zo skupiny marec–apríl, ktorá/ý sa 
v nej narodil/a najskôr.

Vyžrebovanie farebného papierika 

Do nádoby dáte farebné papieriky. Pripravíte si ich na zákla-
de plánovaného počtu skupín a počtu žiakov. Žiaci sa zaradia 
do „farebných“ skupín podľa toho, aký papierik si vyžrebujú.

Názorová škála

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

Molekuly

Časovo náročnejšia technika vhodná pre fyzické stimulo-
vanie žiakov pred aktivitami, kde sa vyžaduje mentálne 
sústredenie. 

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

Rockeri

Vhodná technika pre tiché, dynamické a zábavné rozdelenie 
žiakov. Pripravte si papieriky s heslami, ktoré charakterizujú 
funkcie členiek a členov rockovej skupiny (alebo iného zo-
skupenia), ako napríklad: bicie, gitara, basová gitara, klávesy, 
spev. Každá rocková skupina musí mať obsadené všetky 
hudobné pozície, a preto si pripravte počet kartičiek s jed-
notlivými 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.
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E-U-R je jednou z metód plánovania výučby, niekedy na-
zývaný aj trojfázový model učenia. Skladá sa z evokácie, 
uvedomenia (si významu informácii) a reflexie. V každej 
z týchto fáz dochádza k inej forme učenia sa. 

Evokácia

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

Uvedomenie

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

Reflexia 

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

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

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

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

Väčšina modelov vedenia reflexie sleduje rovnaký postup 
kladenia otázok žiakom:

 ȫ Reakcia: Získajte reakcie žiakov na zážitok. Ako sa cítia? 
Ako to na nich celé pôsobilo? Čo si všimli, zažili, počuli, 
videli?

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

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

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

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

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

 ȫ Aplikácia: A čo teraz? Ako môžeme využiť to, čo sme 
sa naučili? Aké zmeny môžeme iniciovať?

Toto je priestor na zdôraznenie relevantnosti témy 
a vytvorenie záväzku/akčného plánu. Cieľom je primäť 
skupinu k domýšľaniu dôsledkov a dať jej možnosť 
prejsť od uvedomenia k praktickému uplatneniu svojich 
nadobudnutých vedomostí a zručností. 

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

e-u-r metóda

Pri tvorbe textov do tejto príručky vychádzali autori z tzv. metódy E-U-R. 



7

úvod 
editora

Učebné texty, ktoré vám v tejto publikácii prinášame, pre-
pájajú umenie a kultúru s témami globálneho vzdelávania. 
Vďaka internetu a digitálnym technológiám je svet prepo-
jený oveľa viac ako v minulosti. Obrazy kedysi vzdialených 
svetov, myšlienky ich obyvateľov, sa k nám cez obrazovky 
dostávajú priamo do domácností a my sa ocitáme v no-
vom type susedstva, ktorý sme predtým nepoznali. Takýto 
intenzívny kontakt je nielen vzrušujúci, ale aj plný úskalí. 
Tvárou v tvár chudobe, potláčaniu ľudských práv, prudkým 
spoločenským zmenám a ohrozeniu životného prostredia, 
sa už dá dosť ťažko veriť pohodlnej ilúzii, že druhí si za 
svoje problémy môžu sami a nás sa netýkajú. Sme konfron-
tovaní s výzvou na nový typ solidarity. Solidarity, ktorá nie 
je falošným súcitom spokojného zaisteného mešťana, ale 
viac sa podobá na empatiu, pociťovanie vzájomnosti a pre-
pojenosti s druhými. Podstatou tohto postoja je vnímanie 
nášho spoločného osudu v globálnom priestore a rešpekt 
k druhým. Dnes už sa nedá nevidieť, aké ďalekosiahle dô-
sledky majú naše najbanálnejšie, zautomatizované rozhod-
nutia (nadmerná spotreba), alebo nečinnosť (ľahostajnosť 
k utrpeniu druhých a tolerovanie potláčania ľudských práv, 
ktoré vedú k oslabovaniu dôvery v komunitách, k podpore 
autoritatívnych a totalitných režimov, k celkového ohrozeniu 
bezpečnosti). 

Akú majú súvislosť témy globálneho vzdelávania s umením 
a kultúrou? K mnohým dielam umenia a kultúry sme si 
zvykli zaujať spotrebiteľský postoj. Sú tu predsa na naše po-
vznesenie, zábavu, oddych a uvoľnenie. Tradičnou funkciou 
umenia a kultúry však nebolo len poskytovať únik z reality 
a naplniť nás zážitkom nadčasovej krásy. Veľmi často to bolo 
aj znepokojenie, kritické poukázanie na nepríjemnú skutoč-
nosť. Tie najsilnejšie umelecké diela zvyčajne zapôsobili 
kontrastom, silným napätím medzi reálnymi podmienkami 
našej existencie a túžbou po lepšom svete. Jedným z tých-
to kontrastov je dnes pohodlný konzum jednej časti obyva-
teľstva a existenčná kríza druhej. 

Vďaka digitálnym médiám získava v kultúre popri pravde 
a kráse osobitný význam aj komunikácia. Právom očakáva-
me, že súčasné umenie nám poskytne skúsenosť prekva-
penia a uvedomenia si nových súvislostí. Umenie a kultúra 
žijú vtedy, keď nie sú len tým, čo kupujeme, ale aj tým, čo 
žijeme. Tak ako si tvorivosť vyžaduje vytvorenie rovnováhy 
prostredníctvom vnímania a vyjadrovania, aj učenie potre-
buje balans v podobe premýšľania a prežívania. 

Texty tejto príručky sa opierajú o tieto nové kontexty. Aktivity 
kombinujú zážitkový rozmer, uvedomenie si nových súvis-
lostí a reflexiu, zmenu pohľadu na realitu. 

Pri koncipovaní jednotlivých učebných textov prejavili au-
torky veľkú dávku kreativity. Zostavili modelové hodiny tak, 
aby do procesu učenia zapojili viaceré zmysly. Priestor tu 
dostáva výtvarné cítenie (vnímanie výtvarných diel, kompo-
zičné myslenie, vlastný výtvarný prejav, zručnosť rozprávať 
obrazom), práca s telom a hereckým prejavom, rozvíjanie 
emocionálnej inteligencie a empatie, dramatizácia a prá-
ca s textom, posilňovanie vyjadrovacích a interpretačných 
zručností. Autorky čerpajú z diel masovej kultúry, moder-
ného umenia, komiksu aj street artu, pracujú s fotografiami 
a video ukážkami. Jednotlivé činnosti si striedavo vyžadujú 
skupinovú aj individuálnu prácu, veľký dôraz sa kladie na 
moment spoločného hľadania riešení, či už brainstormin-
gom, workshopmi alebo záverečnou diskusiou. Hodiny 
stimulujú tvorivosť, argumentáciu, kritické myslenie, schop-
nosť pozrieť sa na danú situáciu z viacerých uhlov pohľadu 
a občianske uvedomenie.

Želám vám obohacujúce chvíle s našou príručkou.

Alexander Plencner, 
editor
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Odporúčané použitie:
1. ročník SŠ

Tematický celok: 
Časové a priestorové súvislosti 
kultúry.

Tematický okruh: 
Kultúra okolo nás.

Edukačná téma: 
Masová kultúra; populárna 
kultúra; národná kultúra.

Čas:
45 minút

1. príbeh o láske

Pomôcky:
prekopírovaná a rozstrihaná 
príloha č. 1 a príloha č. 2 pre 
každú skupinu, perá alebo fixky 
a 1 kus baliaceho papiera.

Ciele:
•  pomenovať podobnosti, ako 

aj rozdiely medzi kultúrami, 
národmi (ľuďmi); 

•  identifikovať problémy, ktoré 
sa dotýkajú života mladých 
ľudí v zahraničí; 

•  prejaviť schopnosť empatie, 
spoločnú ľudskú skúsenosť 
a pozitívny zmysel pre vlastnú 
identitu a rešpektovanie 
identity ostatných. 
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Žiakov sa, v rámci brainstormingu, opýtajte:

 ȫ Viete si predstaviť, že by ste z jedného dňa na druhý museli, celkom sami, opustiť 
svoju krajinu a vysťahovať sa do inej, vzdialenej a kultúrne v mnohom odlišnej? 

 ȫ Aké okolnosti by museli nastať, aby ste museli takto opustiť svoj domov?

2. Následne sa ich opýtajte: 

 ȫ Čo by vám chýbalo najviac, ak by sa tak stalo?

3. Ich výstupy zapisujte na tabuľu. V prípade potreby ich usmernite, že sa nemajú sú-
strediť iba na materiálne statky. 

4. Oznámte im, že počas nasledujúcej hodiny si predstavíte osud ich rovesníčky, ktorá 
musela opustiť svoju krajinu a práve s podobnými problémami musela zápasiť.. 

UVEDOMENIE:

5. Žiakov rozdeľte do skupín. V každej skupine by malo byť približne päť žiakov. 

6. Do každej skupiny dajte pomiešanú sadu čiernobielych kópií z prílohy č. 1.

7. Žiakom povedzte, že obrázky vzájomne súvisia a znázorňujú jednu príhodu. Úlohou 
žiakov je usporiadať pomiešané obrázky tak, aby vytvárali príbeh, ktorý podľa nich 
dáva zmysel. Žiakom dajte 3-5 minút času na to, aby si obrázky prezreli a usporiadali 
ich. Oznámte im, že svoje príbehy budú prezentovať pred ostatnými skupinami. 

8. Po prezentácii jednotlivých príbehov rozdajte skupinám kópie prílohy č. 2 – Informačný 
list. Informačné listy obsahujú anotáciu k filmu Persepolis z roku 2007, ktorý vznikol 
na motívy rovnomenného komiksu iránskej autorky Marjane Satrapi. Komiks aj film 
sú čiastočnou autobiografiou autorky a teda tento príbeh je do veľkej miery pravdivý. 

 ȫ Mohlo by sa aj vám stať niečo podobné ako hlavným hrdinom tohto príbehu?

 ȫ Skončil sa príbeh vo vašom podaní dobre alebo zle? Prečo? 

 ȫ Mohol by byť daný príbeh pravdivý? Svoje tvrdenie odôvodnite. 

 ȫ V ktorej krajine/meste sa príbeh podľa vás odohráva? Mohol by sa váš príbeh 
odohrávať na Slovensku?

9. Po prezentácii jednotlivých príbehov rozdajte skupinám kópie prílohy č. 2 – Informačný 
list. Informačné listy obsahujú anotáciu k filmu Persepolis z roku 2007, ktorý vznikol na 
motívy rovnomenného komiksu iránskej autorky Marjane Satrapi. Komiks aj film sú čias-
točnou autobiografiou autorky a teda tento príbeh je do veľkej miery pravdivý. Príloha  
č. 1 je interpretáciou príbehu Marjane Satrapi. 

10. Následne žiakov vyzvite, aby zhodnotili, či má námet spomínaného filmu Persepolis 
niečo spoločné s obrázkami z prvej úlohy a či sa ich verzia príbehu zhoduje alebo 
aspoň z časti podobá príbehu, o ktorom práve čítali. Žiakov sa pýtajte:

 ȫ Z ktorej krajiny Marjane pochádza? 

 ȫ Aké problémy postihli Marjane a jej rodisko?

 ȫ Z akého dôvodu odišla Marjane študovať do Viedne?

7 MIN.

25 MIN.
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 ȫ Čo mohlo spôsobiť, že Marjane nezapadla medzi svojich rakúskych rovesníkov?

 ȫ Ako sa skončila láska Marjane k Markusovi? 

 ȫ Prečo sa Marjane po návrate domov, do Iránu, nevedela zapojiť do spoločnosti 
a vo vlastnom rodisku bola vnímaná a sama sa cítila ako cudzinec?

 ȫ Čo by ste robili na mieste Marjane, keby ste chceli zapadnúť medzi svojich spo-
lužiakov v úplne cudzej krajine? 

 ȫ V čom sa Marjane mohla zmeniť, keď sa jej po návrate do Iránu nedarilo zapad-
núť medzi svojich krajanov?

REFLEXIA:

11. Počas záverečnej diskusie sa vráťte k otázke: Mohlo by sa aj vám stať niečo podobné 
ako hlavnej hrdinke tohto príbehu? Pýtajte sa žiakov, či má Marjane niečo spoločné 
s nimi alebo ich rovesníkmi žijúcimi na Slovensku.

12. Vyzvite žiakov, aby na veľký baliaci papier alebo flipchartový papier formou brainstor-
mingu napísali všetko, čo majú, alebo by mohli mať s Marjane spoločné. Pri brain-
stormingu majú žiaci heslovite vyslovovať svoje myšlienky a nápady k danej téme, 
pričom sa všetky nápady zapisujú na baliaci papier.

13. V záverečnej diskusii sa snažte zdôrazniť fakt, že aj napriek tomu, že je Marjane 
Iránka, teda pochádza z moslimskej, pre nás exotickej krajiny, ktorá je navyše po-
stihnutá nepriaznivou politickou situáciou, rozmýšľa a správa sa rovnako ako mnohé 
slovenské dievčatá v jej veku. Trápia ju veľmi podobné problémy ako mladých ľudí 
na Slovensku a koniec koncov na celom svete. Marjane, rovnako ako my, túži po 
láske a porozumení. Túži po tom, aby zapadla medzi svojich spolužiakov a po tom, 
aby bola šťastná. 

INFORMÁCIA PRE VÁS

Ak máte k dispozícii pripojenie na internet, môžete žiakom po prezentácii ich príbehov 
z úvodnej časti hodiny pustiť oficiálny zostrih filmu s anglickými titulkami: http://bit.ly/
persepolis-trailer.

Pri dvojhodinovej časovej dotácii môžete žiakom, po tom ako vytvorili z obrázkov zmyslupl-
ný príbeh v úvodnej aktivite, rozdať prílohu č. 3. Žiaci prílohu č. 3 rozstrihajú a získané bub-
liny alebo obláčiky nalepia do nimi vybraných okienok a dopíšu do nich vlastné vytvorené 
dialógy a monológy tak, aby vytvárali komiks. Následne obsah daného komiksu prezentujú 
pred svojimi spolužiakmi.

13 MIN.

i
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PRÍLOHA Č. 1

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄  ✄

 ✄

Autorka kresieb: Veronika Sihelská 
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PRÍLOHA Č. 2

Persepolis (2007) je celovečerný animovaný film francúzskej režisérky Marjane 
Satrapi pôvodom z Iránu. Film vznikol na základe prvého iránskeho komiksu vy-
tvoreného samotnou režisérkou. Komiks aj film sú čiastočne autorkinou autobio-
grafiou. Marjane v nich opisuje nielen svoje súkromie, udalosti, ktoré sama prežila 
v kruhu svojej rodiny a priateľov, svoj život v Iráne a Rakúsku, ale spomína aj na 
Iránsku islamskú revolúciu, začiatok vojny Iránu s Irakom a nástup diktatúry. Keďže 
je to príbeh dospievajúceho dievčaťa, ktoré si vždy presadí svoje, a ktoré emotívne 
prežíva obdobie diktátorského režimu, neschopného tolerovať odlišné názory, je  
taktiež príbehom rebélie a túžby po slobode. 

Marjane počas pobytu v Rakúsku, kam ju poslali študovať jej rodičia, aby ju tak 
ochránili pred hrôzami vojny prebiehajúcej v jej rodnej zemi, je odkázaná len sama 
na seba. Ďaleko od svojich najbližších zažíva pocity odcudzenia, samoty, ale aj 
kultúrneho šoku. Nerozumie svojim rakúskym spolužiakom a ani oni nerozumejú 
jej. Toto nepochopenie vzniká nielen preto, že Marjane pochádza z inej kultúry, ale 
aj preto, že jej spolužiaci nezažili to, čo Marjane. Vnímajú ju ako „exota z rozvojovej 
krajiny“. Marjane sa snaží za každú cenu „zapadnúť“, chodí na diskotéky, fajčí ma-
rihuanu a poznáva prvé sklamanie v láske.

Marjane sa zamiluje do Markusa. Po tom, ako Marjane zistí, že ju podvádza, poháda 
sa so svojou domácou, ujde z podnájmu, niekoľko dní žije na ulici ako bezdomovec, 
je len to, čo nájde v odpadkových košoch. Nakoniec ju nájdu skrehnutú ležať na 
zemi ľudia, ktorí jej zachránia život tým, že zavolajú sanitku. Marjane sa tak dostáva 
do nemocnice, kde sa pomaly zotavuje. Po epizóde s Markusom sa Marjane psy-
chicky aj fyzicky vyčerpaná vracia domov, do Teheránu, kde sa snaží zabudnúť na ne-
šťastnú lásku a púšťa sa do štúdia výtvarného umenia a maliarstva na vysokej škole. 
No tak ako nezapadla do spoločnosti v Rakúsku, tak nezapadne už ani v Iráne, kde 
je vnímaná a sama sa cíti ako cudzinec. Marjane totiž nedokáže porozumieť svojim 
krajanom, ktorí prežili vojnu, cíti sa sama a nepochopená. Nakoniec sa po dohode  
s rodičmi rozhodne emigrovať do Francúzska už natrvalo, kde žije dodnes. 

informačný list
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PRÍLOHA Č. 3
V prípade, že sa aktivitu rozhodnete realizovať na dvoch hodinách.
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Odporúčané použitie:
1. ročník SŠ

Tematický celok: 
Svet kultúry, vizuálne, zvukové, 
pohybové, priestorové znaky 
a činnosti človeka.

Tematický okruh: 
Vnímanie a experimenty 
s každodennou kultúrou, 
s každodennými predmetmi 
okolo nás.

Edukačná téma: 
Plagát, reklama, logo.

Čas:
90 minút

Pomôcky:
predmety alebo obrázky 
predmetov – sviečka, zápalky, 
ostnatý drôt, biela šatka, zelená 
halúzka, holubica, putá, zámok; 
fixky, výkresy A3 a pracovný 
list „logá“ z prílohy – do každej 
skupiny. 

Ciele:
•  pomenovať, ako môžu 

občania rôznych krajín 
prostredníctvom organizácií, 
ktoré sa zaoberajú ľudskými 
právami a pomocou 
iným, ovplyvniť situáciu vo 
vzdialených regiónoch; 

•  vyjadriť svoj názor 
na logá organizácií 
zameriavajúcich sa na 
dodržiavanie ľudských práv 
z hľadiska kritérií pre tvorbu 
loga, charekterizovať symboly 
v týchto logách, dokázať svoj 
názor podložiť argumentami;

•  vytvoriť návrh loga organi- 
zácie zameriavajúcej sa na 
ľudské práva a pomoc iným.

2. symboly v logách
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Postup:

1. VYUČOVACIA HODINA

EVOKÁCIA:

1. Prineste si na hodinu čo najviac predmetov alebo ich obrázkov: sviečka, zápalky, ostna-
tý drôt, biela šatka, zelená halúzka, biela holubica, putá, zámok. 

Položte ich na lavicu v strede triedy, aby ich všetci videli. 

2. Pýtajte sa žiakov, čo im tieto veci pripomínajú (väzenie, život, pracovný tábor, nádej, 
mier a pod.). Chvíľu nechajte študentov premýšľať, debatovať, hádať, polemizovať a vy-
jadriť svoje doterajšie poznatky a skúsenosti s týmito symbolmi. 

UVEDOMENIE:

DISKUSIA

3. Rozdajte žiakom pracovné listy z prílohy, na ktorých sú logá organizácií. Sú to medziná-
rodné organizácie zaoberajúce sa ľudskými právami a pomocou iným.

4. Diskutujte so žiakmi, či logo vystihuje zameranie organizácie. Niektoré opakujúce sa 
symboly môžu znamenať: ruky (spolupatričnosť, pomoc), sviečka (život, nádej), ostna-
tý drôt (nesloboda, väzenie), holubica (sloboda, mier). Čím sa jednotlivé organizácie 
zaoberajú?

 ȫ Akú funkciu by malo plniť dobré logo? 

 ȫ Musí logo pracovať so symbolmi? 

 ȫ Ako rozpoznáme rozdiel medzi dobrým a zlým logom?

TVORBA

5. Rozdeľte žiakov do skupín (3–4) a každej skupine dajte výkres A3 a fixky (alternatíva: 
individuálna práca).

6. Zadajte im úlohu, aby po dohode v skupine vymysleli vlastnú „globálnu“ organizáciu 
zaoberajúcu sa ľudskými právami a pomocou iným, navrhli jej názov, cieľ, program, 
základné aktivity a hlavne logo. Vyzvite žiakov, aby si v skupine rozdelili úlohy: kreslič, 
zapisovač, hovorca. Pripomeňte im, že si na záver majú pripraviť krátku prezentáciu 
svojej tvorby.

Kritériá pre tvorbu loga:

 ȫ jednoduchý vizuálny štýl;

 ȫ jedinečnosť, originalita, neopakovateľnosť;

 ȫ grafický prvok – symbolika, zameranie organizácie (cca 75% loga);

 ȫ typografia – názov organizácie, skratka (cca 25% loga);

 ȫ farebnosť – symbolika farieb (modrá – spoľahlivosť, stabilita; červená – vitalita, smrť; 
zelená – nádej, optimizmus; žltá – bohatstvo; čierna – elegancia, strach).

INFORMÁCIA PRE VÁS

Významy farieb v logu nájdete napríklad aj na http://bit.ly/farebnost-loga  
(v angličtine).

5 MIN.

10 MIN.

30 MIN.

1

i
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2. VYUČOVACIA HODINA

PREZENTÁCIE

7. Výsledné práce umiestnite na tabuľu pomocou magnetu, alebo maskovacou páskou, 
aby boli dobre viditeľné pre celú triedu. 

8. Zástupca každej skupiny prezentuje výsledky skupinovej práce, návrh loga „novej“ or-
ganizácie a stručne opíše jej zmysel a hlavnú činnosť. Argumentuje dôvody použitia 
symbolov, názvu či farieb na základe kritérií na tvorbu loga.

REFLEXIA:

9. So žiakmi diskutujte: 

 ȫ Prečo vznikajú organizácie zaoberajúce sa pomocou iným? 

 ȫ Z akých dôvodov porušujú niektoré vlády, ozbrojené skupiny alebo iné organizácie 
ľudské práva?

 ȫ Prečo by nás malo zaujímať nedodržiavanie alebo potláčanie ľudských práv v iných 
častiach sveta?

 ȫ Aké organizácie zamerané na pomoc iným poznáte vo svojom okolí? Ste zapojení 
do činnosti nejakej z nich?

 ȫ Ako sa môžeme my všetci podieľať na zlepšení informovanosti o aktivitách týchto 
organizácií? (Aj my môžeme prostredníctvom médií, internetu a sociálnych sietí 
podporovať a rozširovať myšlienky, aktivity týchto organizácií.)

INFORMÁCIA PRE VÁS

Existuje množstvo spôsobov, ako sa zapojiť do činnosti týchto organizácií, napríklad:

 ȫ dobrovoľnícka práca, 

 ȫ stáže v týchto organizáciách, 

 ȫ pomoc pri získavaní finančných prostriedkov od darcov, 

 ȫ finančná (v niektorých prípadoch i materiálna) pomoc, 

 ȫ spolupráca na petičných kampaniach, 

 ȫ pomoc pri organizovaní podujatí, 

 ȫ písanie článkov do školských alebo regionálnych médií, alebo písanie blogov, 

 ȫ podpora aktivít na sociálnych sieťach...

20 MIN.

25 MIN.

2

i
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PRÍLOHA Č. 1

WWF – Svetový fond na ochranu prírody je medzinárodná mimovládna organizácia podporu-
júca ochranu, výskum a obnovu životného prostredia.

OSN – je medzinárodná organizácia združujúca väčšinu štátov na Zemi, ktoré sa zaviazali spo-
lupracovať pri podpore zásad a cieľov vytýčených v jej Charte.

CARE – je jedna z najväčších medzinárodných humanitárnych agentúr, ktorá distribuuje huma-
nitárnu pomoc a podporuje dlhodobé medzinárodné rozvojové projekty. 

Amnesty International – najväčšia ľudsko-právna mimovládna organizácia na svete, ktorá sa 
usiluje o dodržiavanie ľudských práv na celom svete.

Free the Slaves – medzinárodná mimovládna organizácia a lobby-skupina, ktorá vznikla  
s cieľom bojovať proti modernému otroctvu v celom svete.

UNICEF – Detský fond OSN je celosvetová organizácia, ktorá sa zameriava na dlhodobú a sys-
tematickú pomoc deťom.

UNHCR – Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov má za cieľ riadiť a koordinovať medzi-
národné úsilie na ochranu utečencov a riešenie s tým súvisiacich problémov po celom svete.
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Odporúčané použitie:
1. ročník SŠ

Tematický celok: 
Svet kultúry, vizuálne, zvukové, 
pohybové, priestorové znaky 
a činnosti človeka.

Tematický okruh: 
Vnímanie a experimenty 
s každodennou kultúrou 
a každodennými predmetmi 
okolo nás.

Čas:
45 minút (v ideálnom prípade 
ako dvojhodinová aktivita)

Pomôcky:
počítač, dataprojektor 
s audiotechnikou (reproduktory), 
nahrávka videa alebo internetové 
pripojenie, fotografie miesta 
zničeného zásahom človeka. 
(Učiteľ pre každého žiaka 
pripraví noviny, obrázkové 
časopisy, farebné papiere, 
nožnice, lepidlo, výkres A4.)

Ciele: 
•  analyzovať príčiny necitlivého 

zásahu človeka do prírod-
ného prostredia a navrhnúť 
riešenie tohto problému;

•  dokázať aplikovať poznatky 
grafického dizajnu a pomo-
cou výtvarných pomôcok 
vytvoriť výtvarný návrh.

3. tichá dráma  
vo fotografii
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Žiakom pustite video Sebastiao Salgado: The silent drama of photography. (Tichá 
dráma fotografie) – nájdete vo vyhľadávači podľa tohto názvu alebo cez link: http://
bit.ly/ticha-drama. Pustite im film od 6:05, kedy sa začína riešiť téma odlesňovania 
a obnovy farmy, na ktorej Salgado, ako dieťa, vyrastal. Pri videu sa dajú nastaviť české 
titulky (Subtitles – Czech).

2. So žiakmi spoločne diskutujte: 

 ȫ Aké sú vaše pocity z videa a aká bola jeho hlavná myšlienka?

 ȫ Poznáte miesta vo svojom okolí, ktoré sa výrazne zmenili zásahom človeka, na-
príklad namiesto parku bola postavená benzínová pumpa, obchodné centrum, 
parkovisko, továreň, nové budovy či nová obytná, administratívna alebo priemy-
selná štvrť?

 ȫ Aké rôzne dôvody vedú človeka, aby zasahoval do svojho životného prostredia? 

 ȫ Ak sú takéto zásahy nevyhnutné, čo by mal pri tom zohľadňovať?

UVEDOMENIE:

3. Rozdajte žiakom fotografie miest, ktoré boli zasiahnuté vplyvom človeka.

4. Vysvetlite žiakom, že budú pracovať samostatne technikou koláže na výkres formátu 
A4, na ktorý si nalepia obrázok miesta zasiahnutého človekom a ten budú dopĺňať 
vystrihnutými obrázkami z časopisov, prípadne farebným papierom. 

5. Zadajte žiakom úlohu: pomocou koláže sa pokúste tieto fotografie opäť začleniť do 
prírodného prostredia a vytvoriť tak akýsi „architektonický návrh“ pre svoje mesto, ako 
plagát na skrášľovanie svojho okolia a starostlivosť o uchovanie prírody. 

6. Žiaci prezentujú svoje práce, ostatným spolužiakom vysvetlia hlavnú myšlienku, 
v čom podľa nich spočíva pozitívna zmena a návrat k prírode.

7. Porovnávaním zhodnoťte upravené fotografie s tými pôvodnými, hovorte o tom, ako 
sa žiakom podarilo splniť zadanú úlohu.

REFLEXIA:

8. Stromový diagram. Na tabuľu nakreslite strom (viď príloha). Kmeň bude znázorňovať 
hlavný problém: „Necitlivé zásahy človeka do prírodného prostredia"

9. Vysvetlite žiakom, že v diagrame: 

 ȫ listy znázorňujú dôsledky problému; 

 ȫ plody stromu sú riešenia problému;

 ȫ korene znázorňujú príčiny problému. 

10. Žiaci budú postupne pomocou metódy stromového diagramu vpisovať ďalšie slová 
alebo pojmy. „Strom“ sa bude rozvetvovať. Môžete si tak preveriť, čo žiaci pochopili 
z danej témy, či vedia definovať príčiny a dôsledky problému, ktorý je v nej obsiahnutý.

15 MIN.

20 MIN.

10 MIN.
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PRÍLOHA Č. 2

stromový diagram

INFORMÁCIA PRE VÁS

Sebastiao Salgado je jedným z najznámejších brazílskych dokumentárnych fotografov, ktorý 
pokračuje v tradícii čiernobielej  humanistickej fotografie. Keď mal Salgado päť rokov, jeho 
rodina sa odsťahovala do malého mesta, potom žil v Sao Paule, v jednom z najľudnatejších 
miest na svete. Z politických dôvodov bol nútený svoju rodnú zem opustiť. V súčasnosti žije 
vo Francúzsku.

Salgado zachytáva na svojich fotografiách realitu, akým je utrpenie a jeho pocit, že ľudský 
život v niektorých oblastiach sveta, ako je Rwanda, Nigéria či Bosna a Hercegovina, úplne 
stráca hodnotu. 

následky

problém

riešenia riešenia

prekážkyprekážky

príčiny

príčiny príčiny

príčiny

následky nás
led

ky

následky následky

i
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Odporúčané použitie:
1. ročník SŠ

Tematický celok: 
Svet kultúry, vizuálne, zvukové, 
pohybové, priestorové znaky 
a činnosti človeka.

Tematický okruh: 
Vnímanie a experimenty s kaž-
dodennou kultúrou a každo-
dennými predmetmi okolo nás.

Edukačná téma:
Reklama

Čas:
45 minút

Pomôcky:
počítač (notebook), datapro-
jektor, nahrávka reklamy alebo 
internetové pripojenie.

Ciele:
•  vlastnými slovami vyjadriť 

názor na reklamu a stratégie 
reklamy a získať pre svoj 
názor podporu ostatných;

•  osvojiť si rozmanité vyjadro-
vacie prostriedky využívané 
v reklame;

•  navrhnúť kreatívnu reklamu 
s využitím osvojených  
vyjadrovacích reklamných 
prostriedkov a reklamných 
stratégií.

4. xylofón
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Žiakom pustite reklamné video na mobilný telefón „Touch Wood“.  Žiakov vopred upo-
zornite, nech reklamu pozorne sledujú, vnímajú zrakom aj sluchom a rozmýšľajú, aké-
ho produktu sa týka.

(Video nájdete na stránke http://bit.ly/xylofon alebo vo vyhľadávači, pod heslom “Ads 
Worth Spreading Xylophon”.)

2. Nepovedzte im, o akú reklamu ide. Reklamu zastavte tesne pred jej koncom, na čase 2:30. 

3. Žiakov sa pýtajte:

 ȫ Zaujala vás táto reklama? 

 ȫ Čo bolo na nej zaujímavé? 

 ȫ Myslíte si, že reklama bola účinná? 

 ȫ Myslíte si, že reklama bola drahá? 

 ȫ Kde si myslíte, že sa reklama nakrúcala? 

 ȫ Dalo by sa o tejto reklame povedať, že je komerčná? 

 ȫ Aké prostriedky upútavania pozornosti reklama využila? (V zmysle psychologického 
pôsobenia na človeka.)

UVEDOMENIE:

4. Triede predstavte štyri možnosti ukončenia reklamy, teda štyri výrobky, ktorých by sa  
reklama mohla týkať. Môžete využiť štyri rohy v triede, pričom každý bude reprezento-
vať iný produkt. Reklama môže propagovať tieto výrobky: 

 ȫ nábytok, 

 ȫ hudobný nástroj,

 ȫ ochranu prírody,

 ȫ mobilný telefón.

Rohy môžete označiť papiermi s názvami produktov.

5. Žiaci sa postavia do toho rohu, ktorý podľa ich názoru reprezentuje výrobok propago-
vaný reklamou.

6. Žiaci v každej skupine medzi sebou diskutujú, na základe čoho usúdili, že reklama 
propaguje práve tento výrobok. Ich úlohou bude identifikovať všetky prvky, ktoré tomu 
nasvedčujú.

7. Žiakov vyzvite, aby si spomedzi seba vybrali hovorcu, ktorý bude obhajovať voľbu tohto 
výrobku a bude sa snažiť presvedčiť ostatných, že ich odhad je správny.

8. Žiaci obhajobou výrobku zároveň hodnotia kvalitu a efektívnosť reklamy, či je reklama 
naozaj účinná, či zohľadňuje potreby ľudí a trhu, aké prostriedky používa na presvedče-
nie zákazníka a či výrobok reklamuje prvoplánovo, alebo hľadá hlbšiu myšlienku.

Hovorcovia sa vystriedajú.

Žiakom na základe presvedčivosti jednotlivých názorov dajte šancu zmeniť svoj názor 
a zaradiť sa do inej skupiny.

9. Opäť pustite reklamu na mobilný telefón „Touch Wood“. Pustite už len koniec. Žiaci sa 
tak môžu presvedčiť o tom, na aký výrobok reklama skutočne bola. 

5 MIN.

20 MIN.
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10. Spoločne s nimi teraz zhodnoťte celú reklamu, použité vyjadrovacie prostriedky, kto-
ré majú upútať diváka, zámer, ktorý reklama sleduje a spôsob, akým propagácia 
výrobku berie ohľad na životné prostredie.

Pomocné otázky, ktoré učiteľ môže položiť žiakom: 

 ȫ Prečo si výrobca mobilného telefónu zvolil motív životného prostredia? 

 ȫ Čo tým chce divákovi naznačiť? 

 ȫ Akú súvislosť vidíte medzi dotykovým telefónom Touch Wood a dreveným xylofónom? 

 ȫ Akú úlohu plní v reklame zvuk loptičky padajúcej na drevené lišty a melódia po-
užitej skladby (J. S. Bach)?

INFORMÁCIA PRE VÁS

Na to, aby bola reklama účinná, potrebuje jej výrobca vytvoriť v mysli diváka asociáciu 
medzi svojím výrobkom a nejakou inou vlastnosťou alebo hodnotou, ktorú si divák cení 
(bezpečnosť, stabilita, ochrana životného prostredia, sloboda, radosť, láska, šťastie, pôži-
tok a podobne). Dôveryhodnosť výrobcu v spoločnosti potom závisí aj od toho, či je táto 
asociácia reálna. Čo môže urobiť výrobca nejakého produktu pre to, aby bol prospešný 
pre spoločnosť?

REFLEXIA

11. Skupinová práca žiakov – žiaci ostanú rozdelení v skupinách podľa toho, za ktorý 
výrobok hlasovali. 

V skupine sa pokúsia napísať námet reklamy na výrobok, ktorý dôverne poznajú (vy-
berú si sami). Podmienkou však bude, aby reklama bola kreatívna, nešla po výrobku 
prvoplánovo, a propagovala ho na základe nejakej asociácie. Zároveň by reklama 
mala obsahovať základné prvky ochrany životného prostredia, to znamená, že by 
mala upozorniť na činnosti, ktorými sa predchádza znečisťovaniu alebo poškodzo-
vaniu životného prostredia alebo sa toto znečisťovanie alebo poškodzovanie nimi 
obmedzuje a odstraňuje.

12. Skupiny predstavia námety reklám svojim spolužiakom. Ostatní žiaci a vyučujúci re-
klamu ohodnotia, či podľa nich spĺňa zadané podmienky. 

INFORMÁCIA PRE VÁS

Reklama použitá v tejto aktivite je použitá zo stránky www.ted.com. Je to nekomerčná 
„reklama“. Iné reklamy z tejto stránky si môžete vybrať podľa charakteru triedy a vlastného 
uváženia.

V prípade, že vám zostal čas, alebo ak chcete aktivitu realizovať na dvoch vyučovacích 
hodinách, môžete žiakom pustiť viaceré reklamy. Prípadne dajte priestor žiakom (pozn. 
pre učiteľa: niekedy sú žiaci sami iniciatívni) a prekvapia vás kreatívnou nekomerčnou 
reklamou, ktorú oni poznajú.

Tipy pre vás:

Video si môžete stiahnuť na webových adresách: 

www.ted.com/initiatives/aws/xylophone.html

Iné „nekomerčné“ reklamy: www.ted.com/initiatives/aws

Pôvodnú skladbu od J. S. Bacha nájdete napr. na http://bit.ly/bach-xylofon

20 MIN.

i

i
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Odporúčané použitie:
1. ročník SŠ

Tematický celok: 
Životný štýl. Móda. Kultúra tela, 
zmysel športu.

Tematický okruh: 
Kultúra tela, zmysel športu.

Edukačná téma: 
Olympijské hnutie.

Čas:
2 x 45 minút –  
dve vyučovacie hodiny.

Pomôcky:
internet, dataprojektor/
interaktívna tabuľa alebo 
vytlačený plagát Olympijských 
hier (OH) Berlín 1936, 
notebooky/tablety/smartfóny: 
5 ks, výkresy formátu A3: 5 ks, 
pastely: 5 balení, papierové 
etikety na nalepovanie alebo 
hrubšia maliarska maskovacia 
páska, červené a zelené 
nálepky (alebo fixky) podľa 
počtu žiakov.

Ciele:
•  vytvoriť vlastný plagát OH, 

s dôrazom na kultúrne, 
politické, ekonomické či 
environmentálne špecifikum 
danej krajiny;

•  vysvetliť zmysel športu 
a olympijských hier, poznať 
chartu OH;

•  zhodnotiť plagáty podľa 
stanovených kritérií o tvorbe 
plagátu.

5. olympiáda 2028
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Postup:

1. VYUČOVACIA HODINA

EVOKÁCIA:

1. Premietnite cez projektor plagát olympijských hier Berlín 1936 (nájdete cez vyhľadávač 
napr. pod heslom: Olympic Games Poster Berlin 1936; alebo na internetovej stránke: 
http://bit.ly/berlin1936). Plagát môžete priniesť aj vytlačený.

Je to kontroverzný plagát popierajúci chartu OH s fašistickým podtextom. 

2. Diskutujte so žiakmi o zmysle OH, o charte OH (informácie nájdete aj na CD Umenie 
a kultúra 1, a v učebnici Umenie a kultúra 1). 

 ȫ Splnili doteraz všetky organizujúce krajiny chartu OH? Čo znamená bojkot OH? 

UVEDOMENIE:

ROZDELENIE DO SKUPÍN

3. Rozdeľte žiakov do piatich skupín podľa krajín (Nigéria, India, Kuba, Dánsko a Slo-
vensko). V skupinách bude každý žiak zastávať nejakú rolu: umelec, športovec, politik, 
sociológ, ekonóm, environmentalista a pod. Každá skupina bude predstavovať „olym-
pijský výbor“ danej krajiny, ktorá sa snaží presvedčiť svet, aby sa letné OH 2028 konali 
práve v ich krajine. Svoje roly si môžu žiaci napísať na maliarsku (maskovaciu) pásku 
perom alebo fixkou.

4. Skupina má k dispozícii počítač/tablet/smartphone, papiere a pastely.

TVORBA PLAGÁTU A TVORBA ARGUMENTOV

5. Úlohou skupín bude vytvoriť plagát OH. (Doplnková úloha: vytvoriť slogan a maskota OH.)

Kritériá pre tvorbu plagátu OH:

 ȫ obsahuje symboly OH (olympijské kruhy, olympijský oheň/pochodeň, a pod.);

 ȫ má prvky typické pre kultúru danej krajiny;

 ȫ pútavosť, atraktivita grafického návrhu/loga OH;

 ȫ názov, miesto a dátum konania.

6. Každá skupina si tiež pripraví „informačnú kampaň“ na tému: Prečo by sa Olympiáda 
2028 mala konať práve v tejto krajine. Propagujú vlastnú krajinu z pohľadu športovcov, 
politikov, ekonómov, sociológov, environmentalistov a pod. 

Počas tejto práce sa môžu žiaci v skupine rozdeliť na tých, ktorí tvoria plagát a tých, ktorí 
vyhľadávajú informácie o krajine na internete. Každý žiak si v skupine pripraví jeden-dva 
kľúčové argumenty z pohľadu svojho povolania. Všetci, jeden po druhom, ich budú za 
svoju skupinu prezentovať pred triedou. 

7. Úlohou skupiny je odpovedať na otázku „Máme na to?“ Argumentujú z pohľadu finanč-
ných nákladov, dopadov na životné prostredie, z pohľadu vnútornej bezpečnostnej 
situácie, dodržiavania ľudských práv, kapacít infraštruktúry atď.

10 MIN.

90 MIN.

5 MIN.

30 MIN.
1
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2. VYUČOVACIA HODINA

PREZENTÁCIE

8. Skupiny prezentujú výsledky svojej práce. 

Alternatíva: 

Vytvorenie šiestich alebo siedmych skupín, pričom tri budú robiť kampaň za 
krajiny: Kuba, Nigéria, Slovensko a tri budú reprezentovať mimovládne organi-
zácie, ktoré robia „antikampaň“ upozorňujúcu medzinárodné spoločenstvo na 
problémy týchto krajín: napr. na existenciu autoritatívneho režimu, zadržiavanie 
politických väzňov, ekonomické či environmentálne problémy, korupciu a i.). 
Môžete nechať priestor aj na reakciu siedmej skupiny – Medzinárodného olym-
pijského výboru. Skupiny prezentujú svoje názory pred triedou v určenom alebo 
vylosovanom poradí.

REFLEXIA:

9. Plagáty umiestnite na tabuľu. 

10. Žiakom oznámte: „Teraz si predstavte, že ste novinári. Na tlačovej konferencii ste si 
práve vypočuli prezentácie jednotlivých olympijských výborov. V rámci záverečnej 
správy je vašou úlohou prezentovať čitateľom, poslucháčom alebo divákom svoj ná-
zor, ktorú krajinu odporúčate a ktorú neodporúčate ako hostiteľa OH 2028. Svoje 
stanovisko ale musíte zargumentovať. Kandidátom udeľujete dva body (najlepší kan-
didát), jeden bod (kandidát, ktorý sa podľa vás kvalifikoval do výberu) a nula bodov 
(kandidát, ktorý nespĺňa podmienky z hľadiska zmyslu a charty OH).

11. Žiaci tiež vyberú skupinu, ktorá podľa nich vytvorila najzaujímavejší plagát.

12. Nálepky postupne každý z nich prilepí pod vybrané plagáty a odôvodní svoj výber 
(alebo fixkou označí plagát).

13. Diskutujte o otázkach: 

 ȫ Ktorý plagát, a teda ktorá krajina, podľa nich spĺňa kritériá, aby sa reálne stala 
hostiteľom OH?

 ȫ Ktoré OH alebo významné športové udalosti boli v minulosti zneužité na politic-
ké účely? (Berlín 1936, Mníchov 1972 – atentát, bojkot OH Moskva 1980 a LA 
1984, do určitej miery aj Peking 2008 a Soči 2014.) 

 ȫ Prečo majú krajiny, ktoré porušujú ľudské práva, záujem hostiť olympijské hry? Čo 
tým môžu získať? (Snaha o legitimizáciu v očiach svetového spoločenstva.)

 ȫ Čo môžem urobiť ako športový fanúšik alebo aktivista, ak sa OH konajú v krajine, 
ktorá porušuje ľudské práva?

Alternatíva: 

Modifikácia témy, so zameraním na prípravu informačnej kampane (a nie tvor-
bu plagátu). Žiaci by sa rozdelili na šesť skupín, z čoho päť skupín by boli ná-
rodné olympijské výbory, ktoré by vytvárali kampaň za Olympijské hry vo svojej 
krajine a jedna skupina by predstavovala mimovládnych aktivistov. 

Každá skupina by si okrem toho, čo je v zadaní, pripravila aj odpovede na mož-
né námietky zo strany aktivistov. 

Skupina aktivistov by si pripravila námietky pre výbory zo všetkých krajín. Takto 
modifikovaná aktivita má posilnený cieľ argumentácie a schopnosti diskutovať.

20 MIN.

25 MIN.

2
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Odporúčané použitie:
1. ročník SŠ

Tematický celok: 
Časové a priestorové súvislosti 
kultúry.

Tematický okruh: 
Kultúra okolo nás.

Edukačné témy: 
Kultúra okolo nás.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
kópie príloh (pre každú skupinu 
iný text), baliaci papier formátu 
A2 alebo A1 – podľa počtu 
pracovných skupín, noviny, 
časopisy, farebné papiere, 
lepidlo, nožnice, ceruzky, 
farbičky, farebné fixky.

Ciele:
•  charakterizovať súčasné 

globálne problémy;
•  vytvoriť infografiku s využitím 

piktogramov;
•  dokázať uplatniť poznatky 

v rámci medzipredmetových 
vzťahov (geografia).

6. infografika  
životného prostredia
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Žiakom predstavte niekoľko príkladov infografík súvisiacich s témou životného pros-
tredia (zo samostatných príloh, prípadne si môžete vyhľadať infografiky podľa vlast-
ného uváženia, napr. na http://bit.ly/infografiky-priklady).

2. Žiakom vysvetlite, že ich úlohou je slovne opísať jednotlivé infografiky, vyjadriť svoj 
názor, o čom daná infografika vypovedá.

3. Spoločne na základe príkladov definujte, čo je to infografika a piktogram.

INFORMÁCIA PRE VÁS

Infografika je vizuálne stvárnenie informácií, údajov alebo vedomostí; komunikácia po-
mocou symbolov alebo ilustrácií. 

Piktogram je grafický znak znázorňujúci pojem. Väčšinou je to malý a zrozumiteľný ná-
kres veci.

UVEDOMENIE:

4. Žiakov rozdeľte do skupín po štyroch. 

5. Žiakom rozdajte texty (príloha), ktoré opisujú nepriaznivú situáciu životného pros-
tredia. Každá skupina má iný text, pridelený náhodne (žiaci si môžu text vylosovať 
sami). Položte žiakom otázky: 

 ȫ Akej téme alebo problému sa text venuje?

 ȫ Do akej miery je situácia závažná?

 ȫ Bude to mať nejaké následky?

 ȫ Koho sa tieto následky dotknú?

Otázky je vhodné napísať na tabuľu, aby ich žiaci mali počas celej svojej práce na 
očiach a mohli na ne reagovať vo svojej práci a pri jej prezentácii.

6. Žiaci v skupinách vytvoria infografiku na danú tému. K dispozícii majú baliaci papier, 
noviny, časopisy, farebné papiere, ceruzky, fixky, farbičky, lepidlo, nožnice atď.

7. Žiakov oboznámte s kritériami, ktoré by mali dodržať pri tvorbe infografiky:

 ȫ čitateľnosť témy (či je každému jasné, o čo tam ide);

 ȫ kompozícia prvkov na ploche (či je kompozične vyvážená plocha, či niektorý 
z prvkov nevybieha, či je infografika „oku lahodiaca“);

 ȫ originalita (jedinečnosť – teda, či žiaci vytvorili niečo nové, neopakovali už vide-
nú infografiku);

 ȫ čistota prevedenia práce (ako pracovali s pomôckami, či nie je práca dolepená 
lepidlom, ofŕkaná farbou, kde nemá byť).

REFLEXIA:

8. Žiaci predstavia infografiky svojim spolužiakom a zároveň prečítajú vylosovaný text 
celej triede. Žiaci v ostatných skupinách môžu hádať, či sa skupine podarilo trafiť do 
témy zadania.

9. Žiaci si svoje infografiky navzájom hodnotia, overujú, či dodržali zadané kritériá a či 
sú ich infografiky zrozumiteľné.

10. Diskutujte o tom, čo môžu oni sami urobiť, aby zmenili jav, ktorý stvárnili na infografike.

10 MIN.

25 MIN.

10 MIN.

i
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KLIMATICKÉ ZMENY

Klimatické zmeny (tiež niekedy nazývané globálne otepľovanie) je jeden z najdiskutovanejších súčasných glo-
bálnych problémov - žijeme totiž vo veľkej miere neistoty, čo sa deje, kto alebo čo to spôsobuje a čo sa stane. 
Kľúčovým pojmom je tzv. Skleníkový efekt – proces, pri ktorom konkrétne skleníkové plyny v atmosfére spôso-
bujú ohrievanie planéty tým, že prepúšťajú slnečné žiarenie, ale tepelné (infračervené) žiarenie už "nepúšťajú" 
von, a povrch ho absorbuje. Medzi skleníkové plyny patria predovšetkým vodné pary, metán, oxid dusný, freóny 
a tiež oxid uhličitý. Jeho koncentrácia v atmosfére sa v súčasnosti výrazne zvyšuje, a hoci sa klíma v histórii 
niekoľkokrát menila bez antropogénneho vplyvu, v tomto prípade je na vine práve človek. Spaľovaním fosílnych 
palív (ktoré na seba pri svojom vzniku po dobu miliónov rokov viazali uhlík) vznikajú emisie, teda vypúšťanie 
oxidu uhličitého, a to ovplyvňuje klímu. Koncentrácia oxidu uhličitého je najväčšia za posledných 420 000 ro-
kov a od polovice 20. storočia sa teplota priemerne zvýšila o 0,6 stupňa Celzia. Globálna teplota by sa mohla 
zvýšiť až o 8 stupňov Celzia, ak by ľudia spálili všetky dostupné fosílne palivá. Hoci sa opticky nejedná o veľké 
čísla, dôsledky sú (a budú) kvôli narušenej rovnováhe a veľmi asymetrickým účinkom zmien klímy závažné: 
zvyšovanie hladiny morí a oceánov (vplyvom topenia sa ľadovcov), nárast púští, nepravidelný nástup ročných 
období, ústup ľadovcov, migrácia ľudí aj ostatných živočíšnych a rastlinných druhov, väčší výskyt veterných búrok 
a tornád, zhoršená dostupnosť sladkej vody, zmena smeru či zastavenie morských prúdov, negatívny vplyv na 
prírodné ekosystémy, negatívny vplyv na poľnohospodárstvo a zásobovanie potravinami.

TOPENIE SA ĽADOVCOV

Horské a kontinentálne ľadovce (Grónsko, Antarktída) pokrývajú viac ako 10 % zemského povrchu. Ich výz- 
nam pre globálnu klímu a jej stabilitu, hydrológiu oceánov a riek, a v neposlednom rade aj ľudskú spoločnosť, 
je nesmierny. Podľa správy IPCC 2013 sa predpokladá, že kvôli topeniu ľadovcov sa hladina svetového oceánu 
zvýši do roku 2100 o 26 až 82 centimetrov. Horské ľadovce sú v mnohých regiónoch sveta dôležitým zdrojom 
vody pre poľnohospodárstvo, priemysel, energetiku a obyvateľstvo, sú aj významným zdrojom príjmov pre turis-
tický ruch. Ich topenie vplyvom klimatických zmien spôsobuje každoročné stúpanie hladiny oceánov. Odhaduje 
sa, že do konca roka 2100 by mohli oceány stúpnuť takmer o pol metra, čo by malo závažný dopad na osídlené 
pobrežné oblasti a zvýšilo by to riziko záplav (5th IPCC Report, RealClimate 2013). 

DEFORESTÁCIA (ODLESŇOVANIE)

Lesy patria medzi najproduktívnejšie prírodné ekosystémy. Najmä tropické dažďové lesy sú považované za 
"pľúca planéty" (produkujú odhadom najmenej tretinu kyslíka na planéte a zároveň pohlcujú oxid uhličitý). 
Majú najvyššiu druhovú rozmanitosť rastlín a živočíchov a poskytujú tak bohatstvo pre šľachtenie plodín na 
poľnohospodárske účely, pre využitie farmaceutickým i kozmetickým priemyslom. Odlesňovanie sa deje najmä 
z troch nasledujúcich dôvodov:

 ȫ získavanie poľnohospodárskej pôdy pre poľnohospodárov;

 ȫ získavanie palivového dreva pre domácnosti v rozvojových krajinách;

 ȫ ťažba dreva pre stavebníctvo a ďalšie odvetvia hospodárstva.

Odlesňovanie tropických dažďových lesov sa odohráva rýchlosťou pol hektára, teda jedného futbalového ihriska, 
za sekundu. Lesy v miernom pásme je však, pri rozumnom hospodárení, možné rúbať a zase sadiť, a tak obno-
vovať. V trópoch je kvôli veľmi tenkej vrstve úrodnej pôdy strata lesa nezvratná. Vyrúbaná plocha je potom viac 
náchylná k pôdnej erózii a šíreniu púští (dezertifikácii).

OHROZENIE BIODIVERZITY

V súčasnej dobe pozorujeme rýchlu redukciu biologického bohatstva. Človek už v minulosti spôsobil alebo 
aspoň výrazne prispel k vymretiu mnohých druhov živočíchov, ako sú napr. mamuty v Európe a v Ázii, ale  
v súčasnej dobe je antropogénny tlak mnohonásobne vyšší a účinky na biodiverzitu neporovnateľne výraznejšie. 
Ohrozených a vymretých druhov pribúda, na rôznom stupni je ohrozených 12–52 % vyšších radov rastlín a ži-
vočíchov, predovšetkým rôzne druhy obojživelníkov a cicavcov. Bezprostredné príčiny redukcie biodiverzity sú 
rôzne, predovšetkým je to strata biotopov, geochemické zmeny, invazívne druhy, nešetrný výrub stromov a lov.
Nebezpečenstvo je tým väčšie, že strata biologického bohatstva je rozsiahla, nezvratná a nie je na prvý pohľad 
vidieť, neohrozuje priamo zdravie a životy ľudí, nie je sprevádzaná ničivými katastrofami. Rastliny a živočíchy slú-
žia ako zdroj potravy, paliva, rôznych materiálov pre stavby, ako priemyselné suroviny a čoraz viac aj ako liečivá. 

PRÍLOHA

 ✄
 ✄

 ✄
 ✄
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Odporúčané použitie:
2. ročník SŠ

Tematický celok: 
Princípy populárnej kultúry, 
masová kultúra, elektronické 
médiá. Kultúrna komunikácia. 
Kultúra a technika.

Tematický okruh: 
Masová kultúra.

Edukačná téma: 
Hlavné typy produktov masovej 
kultúry. Masové médiá.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
fotografia diela Radovana Če-
revku „Krajina trvalej slobody“ 
zo samostatných príloh, 6 x 
prekopírovaný pracovný list 
(príloha), maliarska maskovacia 
páska, nalepovacie papieriky. 

Ciele:
•  vizuálne a obsahovo analyzo-

vať dielo súčasného umenia; 
•  hodnotiť objektívnosť správ 

a ich výpovednú hodnotu; 
•  byť schopný rozoznávať 

zámer zapôsobiť na 
emócie a mieru výskytu 
emotívne ladených správ 
v masmédiách.

7. vojna v správach
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Premietnite alebo ukážte žiakom dielo Radovana Čerevku bez udania jeho názvu. Ana-
lyzujte ho spoločne po formálnej a obsahovej stránke. Cieľom je, aby učiteľ postupne 
pomocou otázok naviedol žiakov k tomu, že dielo/inštalácia graficky znázorňuje vojen-
skú operáciu, bombardovanie nejakej krajiny. 

Pomôžte si otázkami: 

 ȫ Z čoho sa toto dielo skladá? Čo je jeho súčasťou? Z akého materiálu je asi vytvorené?

 ȫ Je toto dielo dvojrozmerné alebo trojrozmerné?

 ȫ Ktoré prvky diela majú zároveň symbolickú funkciu? Čo tieto symboly znamenajú?

 ȫ Aký význam má opakovanie prvkov v inštalácii? (Opakujú sa jednotlivé grafické 
znaky: lietadlo, oblak, zástava... znamená to, že je to GRAF.)

 ȫ Ako s dielom súvisí časová línia v jeho spodnej časti?

INFORMÁCIA PRE VÁS

Radovan Čerevka sa systematicky zaoberá problémom globálnych vojnových konfliktov 
a kritikou masmédiami prinášanej filtrovanej reality, ktorú spoločnosť masovo konzumuje. 
V priestorovej inštalácii „Krajina trvalej slobody“ prináša svoj pohľad na najdlhšiu vojnovú 
operáciu v dejinách amerických ozbrojených síl proti povstalcom v Afganistane (od začiat-
ku roka 2002 do januára 2013). Dielo vyhralo Cenu Oskára Čepana za súčasné umenie 
v roku 2013.

UVEDOMENIE:

2. Rozdeľte žiakov do piatich skupín po cca 5–6 žiakoch a do každej dajte pracovný list 
(príloha). Vysvetlite im, že ich úlohou bude prečítať, respektíve prezrieť si ukážky rôz-
nych typov správ o bombardovaní bratislavskej rafinérie Apollo v roku 1944. 

3. Dajte žiakom za úlohu, aby ohodnotili, v škále od 1 do 5 (ako známkou v škole) silu 
údernosti jednotlivých správ – tá, ktorá v nich vzbudila najväčší záujem o dané udalosti 
dostane známku 1, tá, ktorá najmenej, dostane známku 5 (každú známku možno 
použiť len raz).

4. Vyhodnoťte výsledky práce žiakov technikou názorovej škály (v skupinách). Vyhraďte 
v triede líniu, ktorá bude zodpovedať stupnici od 1 do 5 (napríklad 5 je pri okne  
a 1 je pri dverách). Líniu môžete vyznačiť prilepením maliarskej maskovacej pásky na 
zem a jednotlivé čísla samolepiacimi papierikmi. 

Pred hodinou na tabuľu prepíšte túto tabuľku:

15 MIN.

25 MIN.

Údernosť správy – Ako sa vás dotkla 
(emócie)

Objektívnosť – Nakoľko pravdivo 
podľa vás reflektuje udalosť 

i
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5. Vyzvite žiakov: „Poďme sa pozrieť na to, ako ste hodnotili jednotlivé správy ako skupina. 
Na zemi máme nalepenú škálu od jedna do päť. V tejto chvíli sa ideme pozrieť na 
prvú správu. Postavte sa na známku, ktorú ste tejto prvej správe pridelili.“ Keď sa žiaci 
rozostavia, zapíšte do tabuľky na tabuli, koľko žiakov pridelilo tejto prvej správe známku 
jedna, koľko dva... až do päť. Týmto spôsobom trieda prejde všetky správy. 

6. Na záver si žiaci posadajú. 

Vyhodnoťte zistené skutočnosti: „Prvou správou bola osobne opísaná skúsenosť. Z ta-
buľky môžeme vidieť, že takýto typ správy vyvolal najväčší záujem (známka jedna) 
u (počet žiakov) počtu z vás.“ Takýmto spôsobom prejdite aj zostávajúce typy správ. 

Spoločne vyhodnoťte, ktorá zo spomínaných typov správ je najúdernejšia a ktorá je 
podľa nich najobjektívnejšia. Vyznačte obe na tabuli. (Aj objektívna správa môže byť 
úderná.)

Vyzvite žiakov, aby rebríček doplnili o ďalšie typy správ, ktoré im napadnú (správa od 
kamaráta na sociálnej sieti, televízne noviny, rozhlasové hlásenie atď.) a doplňte ich 
do rebríčka. 

7. Vyhodnotením zistení by ste mali prísť na to, že tie najúdernejšie správy bývajú často 
najmenej objektívne, a naopak tie objektívnejšie – štatistiky o počtoch úmrtí vo vojno-
vých konfliktoch – sa nás často emočne dotýkajú najmenej. 

REFLEXIA:

8. Vyzvite žiakov, aby na kus papiera napísali vlastný názov pre dielo Radovana Čerevku. 
Potom tým, ktorí chcú, umožnite názvy prečítať. 

9. Na záver ich oboznámte s ozajstným názvom diela – Krajina trvalej slobody a spomeňte 
im, že ide o narážku na najdlhšiu vojnovú operáciu v dejinách amerických ozbrojených síl 
proti povstalcom v Afganistane (operácia „Trvalá sloboda“).

So žiakmi diskutujte o tom, aké správy sledujú a ktoré majú na nich najväčší vplyv.

Aké správy sú podľa nich objektívne a aké nie?

5 MIN.
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PRÍLOHA

SLOVNE OPÍSANÁ OSOBNÁ SKÚSENOSŤ 

„Všetci sme povybiehali na ulicu. Celá juhovýchodná strana oblohy bola úplne ožiarená. Táto 
správa, že ide o Apolku, prišla z rádia. V Apolke zahynul aj pán Petráš. Jeho dcéra Oľga bola 
moja spolužiačka. Rodinu k nám do dediny evakuovali z Bratislavy, aby sa ich šesť detí cítilo 
bezpečnejšie. A tých šesť detí sa teraz stalo sirotami, bez živiteľa, bez prostriedkov.“

Spomienky pani Vilmy Juríčkovej z Bratislavy 

ŠTATISTIKA – POČET MŔTVYCH

Pri náletoch na Bratislavu 16. 6. 1944 štatistiky uvádzajú približne 200 mŕtvych, z toho asi 70 
zamestnancov Apolky, podľa ministerstva národnej obrany však padlo až 717 civilistov (sem sa 
zarátali aj nezvestní).

FOTOGRAFIA

Zdroj: archív Slovnaftu ©

SPRÁVA Z NOVÍN

Slovák 18. 6. 1944

(Hradská, K.: Život v Bratislave 1939–1945, Bratislava 2006, s. 159–160)

PAMÄTNÍK

Na Bratislavu padli prvé bomby. Aj slovenské obyvateľstvo, pre-
dovšetkým ženy a deti, pocítilo „lásku“ teroristických letcov. 
Je príznačné, že popri čiastke priemyselných objektov zasiahli 
Anglo-Američania výlučne obytné štvrte nášho hlavného mesta. Jasne 
vidieť, s akými úmyslami chcú viesť vojnu západné veľmoci, združené 
s boľševizmom, proti nám a najmä proti bezbranným ženám a deťom.
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Odporúčané použitie:
2. ročník SŠ

Tematický celok: 
Teoretické poznávanie kultúry.

Tematický okruh: 
Štruktúra umenia.

Edukačná téma: 
Umelci v umeleckom biznise: 
čo chcú dosiahnuť?

Čas:
90 minút

Pomôcky:
tvrdý papier A4 (12 ks – 6 ks 
použijeme na šablónu, 6 na 
jej prenos), čierny sprej (iný 
variant – vodové farby), 6 ks 
nožníc, 6 ks ceruziek, datapro-
jektor + počítač, diela Banksyho 
stiahnuté z internetu, ktoré 
nájdete napríklad na:

http://banksy.co.uk/menu.asp

http://bit.ly/banksyho-diela

www.artnet.com/artists/banksy/ 
artworks 

Ciele:
•  vizuálne a obsahovo analy-

zovať diela súčasného street 
artu, rozpoznať kvalitné ume-
lecké prejavy street artu od 
nekvalitných; 

•  identifikovať globálne témy, 
ktoré sú v dielach street artu 
obsiahnuté; 

•  aplikovať pomocou šabló-
novej techniky významy 
diel street artu do vlastných 
návrhov súvisiacich so slo-
venským prostredím.

8. odkazy na ulici
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5 MIN.

10 MIN.

Kvôli časovej náročnosti odporúčame aktivitu realizovať na dvoch 
hodinách: 

PRVÁ HODINA: evokácia (5 min.), premietnutie ukážok Banksyho diel (10 min.), 
Uvedomenie I – príprava návrhu šablóny (30 min.).

DRUHÁ HODINA: vytváranie šablóny s použitím výkresov – farbenie, sprejovanie 
(25 min.).

REFLEXIA: prezentácia diel (10 min.) a záverečná diskusia (10 min.). 

1

Postup:

1. VYUČOVACIA HODINA

EVOKÁCIA:

1. Napíšte na tabuľu pojmy „street art“ a „grafity“.

2. Vyzvite študentov, aby sa pokúsili tieto pojmy definovať pomocou pojmovej mapy, kto-
rú vytvoria na tabuľu. Špeciálne vyzvite študentov, aby sa pokúsili vysvetliť rozdiel medzi 
akoukoľvek kresbou sprejom a umeleckým prejavom. (Je vôbec street art umením? Čo 
musí kresba obsahovať, aby ste ju považovali za umenie?)

INFORMÁCIA PRE VÁS

Street art je zastrešujúci pojem pre formy vizuálneho umenia (zvyčajne oficiálne nepovo-
lené) vytvorené na verejných miestach. Výraz získal popularitu od začiatku 80-tych rokov 
20. storočia. Okrem klasického grafity (sprejovaných kresieb) sú najčastejšími formami 
súčasného street artu šablónové grafity, plagát, nálepky, pouličné inštalácie alebo sochy 
a video projekcie. Street art často stvárňuje témy ako vojna, životné prostredie, sociálna 
nerovnosť, (ne)tolerancia, konzumný spôsob života atď.

UVEDOMENIE:

3. Premietnite žiakom vybrané Banksyho diela a spoločne so žiakmi zistite, na aké témy 
poukazujú (vojna, znečistenie životného prostredia, segregácia, konzum, násilie, cenzú-
ra, intolerancia...). Vyzvite žiakov, aby identifikované témy postupne zapísali na tabuľu.

INFORMÁCIA PRE VÁS

Banksy je pseudonym britského umelca a aktivistu. Venuje sa prevažne street artu, často 
pracuje výraznou šablónovou technikou (stencil). Jeho umelecké diela komentujúce poli-
tické a spoločenské dianie je možné vystopovať na uliciach, múroch či mostoch v mestách 
po celom svete. Jeho výrazným počinom bolo grafity na bezpečnostnom múre v Izraeli, 
oddeľujúcom izraelské a palestínske územie. Banksy je režisérom filmu „Exit Through the 
Gift Shop“ (2010), ktorý sa venoval street artu a ktorý bol v roku 2011 nominovaný na 
Oscara za najlepší dokumentárny film. Banksyho identita je dodnes (r. 2015) neznáma.

i

i
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4. Rozdeľte žiakov do 6 skupín po cca 4–5 žiakoch, do každej skupiny rozdajte 2 ks tvr-
dých papierov formátu A4, ceruzky a nožnice. Vysvetlite im, ako sa pracuje so šablónou.

INFORMÁCIA PRE VÁS

Šablónu vytvoríme tak, že najprv nakreslíme želaný tvar a potom nožnicami odstránime tie 
časti, ktoré chceme použiť vo výslednom efekte. Šablónou sa teda stáva výkres, v ktorého 
strednej časti je vystrihnutá plocha v želanom tvare. Ten sa potom prikladá na ďalší výkres 
a pomocou spreja, či vyfarbovania inou technikou sa na výkres č. 2 prenáša želaný tvar.

5. Každej skupine zadajte jednu z tém napísaných na tabuli. Ich úlohou bude vymyslieť 
šablónový street art návrh na danú tému. Témy vyberte z tých, ktoré ste spoločne 
identifikovali v bode 3 (napríklad vojna, znečistenie životného prostredia, segregácia, 
konzum, násilie, cenzúra, intolerancia...). Zároveň identifikujte konkrétne miesto na Slo-
vensku, na ktorom by ich návrh dostal ešte hlbší význam (napríklad kde sa vyskytujú 
príklady segregácie, konzumu, znečistenia životného prostredia, cenzúry, sociálnej ne-
rovnosti, a pod. Takými miestami by mohli byť napríklad segregačné múry Rómov na 
východnom Slovensku, nákupné centrá necitlivo umiestnené do historických centier, 
znečistené a zanedbané časti sídlisk, kde sa hrajú malé deti atď. Tieto možnosti žiakom 
nenaznačujte, pokúste sa doviesť ich k tomu, aby ich čo najviac pomenovali sami). 
Žiakov zároveň upozornite, že ak vytváraním street artu znehodnotia cudzí majetok, je 
to trestné, preto bude ich šablóna použitá len na papieri.

2. VYUČOVACIA HODINA

6. Keď žiaci vytvoria šablónu, vyzvite ich, aby ju priložili k čistému papieru a s použitím 
spreja, či inej techniky (napr. vodové farby) vytvorili svoj vlastný „street art“. (Je na va-
šom uvážení, či dovolíte použiť sprej samotným žiakom, alebo ho použijete vy.)

INFORMÁCIA PRE VÁS

O svojej technike Banksy povedal: „Je možné použiť čokoľvek. Niekedy to jednoducho 
znamená nakresliť fúzy na dievčenskú tvár na nejakom bilborde, inokedy niekoľko dní 
„potiť krv“ nad veľmi zložitými kresbami. Dôležitý je ich účinok.“ Vo svojej knihe „Wall and 
Peace“ spomína, že keď začal robiť sprejované grafity, bol príliš pomalý a často ho polícia 
chytila, alebo nikdy nestihol na jedenkrát dokončiť to, čo chcel. A tak vymyslel rad zložitých 
šablón, aby minimalizoval čas a prekrývanie farieb. Šablóny sú tradične ručne kreslené 
alebo vytlačené na listoch papiera, a vyrezávajú sa ručne. Predpokladá sa, že pri vytváraní 
niektorých obrázkov autor používa počítač.

7. Žiaci po skupinách prezentujú svoje diela. Pomenujú tému a problematiku, ktorú re-
flektujú a tiež spôsob, aký pritom zvolili (aké znaky či nákresy vytvorili a prečo). Určia 
miesto, s ktorým by ich dielo mohlo korešpondovať a uvedú dôvody prečo. Počas 
každej prezentácie môžete znova premietnuť Banksyho dielo s podobnou tematikou.

REFLEXIA:

8. Diskutujte so žiakmi, pomáhajte si otázkami:

 ȫ Akú úlohu zohráva podľa vás v posudzovaní umeleckej hodnoty objektu street artu 
fakt jeho nelegálneho umiestnenia?

 ȫ Na aké témy (globálneho vzdelávania) upozorňujú naše diela? (Segregácia, kon-
zum, znečistenie, cenzúra, sociálna nerovnosť atď.)

 ȫ Aké iné známe umenie, ktoré upozorňuje alebo (možno i provokatívne) upozorňo-
valo na aktuálne dianie u nás alebo vo svete, poznáte?

10 MIN.

10 MIN.

25 MIN.

30 MIN.

2

1

Poznámka: 

Diela alebo ich fotografie môžete poslať na adresu OZ Človek v ohrození, sekcia globálneho vzdelávania, 
resp. na gv@clovekvohrozeni.sk, prípadne po dohode s riaditeľom školy vystaviť, či nasprejovať aj niekam 
na múrik alebo stenu školy.

i

i
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Odporúčané použitie:
2. ročník SŠ

Tematický celok: 
Poznanie, analýza a interpre- 
tácia vybraných umeleckých 
diel a tendencií z histórie  
kultúry a z kultúry vlastného 
regiónu a národa.

Tematický okruh: 
Hlavné umelecké druhy.

Edukačná téma: 
Dramatické umenia.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
učebnica Umenie a kultúra 
2, pásiky papiera s témami 
pantomímy, tabuľa, krieda/fixka 
na tabuľu.

Interiér alebo exteriér upravený 
tak, aby v ňom bolo dostatok 
voľného priestoru na pohybovú 
dramatizáciu. Priestor budú 
ohraničovať stoličky umiestnené 
do kruhu podľa počtu žiakov.

Ciele:
•  charakterizovať znaky 

dramatických umení 
a pantomímy v rôznych 
kultúrach a v dejinách 
umenia;

•  kreatívne, pomocou 
pantomímy stvárniť človeka  
v rôznych životných 
situáciách a rôznych častiach 
sveta, pričom rozvíjajú svoje 
empatické schopnosti; 

•  prejaviť empatiu.

9. globálna 
pantomíma
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Postup:

(Pozn.: vopred upravte učebňu tak, aby bol v strede dostatočne veľký priestor, okolo 
ktorého budú sedieť žiaci.)

EVOKÁCIA:

1. Prečítajte úryvok z rozhovoru s Milanom Sládkom (významným slovenským mímom) 
z učebnice UKL 2 , str. 50 :

„Rád opakujem, že zo všetkých informácií, ktoré dávame okoliu, má šesťdesiatpäť per-
cent z nich neverbálnu podobu. Znamená to, že slová vieme tvoriť, formulovať, ale to, 
čo hovoríme naším telom, sú veci, ktoré niekedy prechádzajú mimo nášho vedomia. 
Musím sa najprv učiť pozorovať sám seba.“ 

(Celý rozhovor nájdete na: http://bit.ly/pantomima.)

2. Formou diskusie zistite, čo žiaci vedia o dramatických umeniach a konkrétne o pantomíme. 
Kedy a za akých podmienok asi vzniklo dramatické umenie? Aké má podoby dramatické 
umenie a pantomíma v rôznych krajinách sveta dnes?

Informácia pre vás:

INFORMÁCIA PRE VÁS

Pantomíma je súčasťou dramatických/divadelných umení, a teda využíva kombináciu lite-
rárneho, výtvarného, hudobného a pohybového umenia. Vyjadruje sa pohybom tela, bez 
slov, ale často s hudbou a s oveľa väčším podielom gesta a mimiky ako iné formy divadla.

Tipy pre vás: 

Ak sa bude aktivita realizovať v interiéri a okolnosti to umožňujú, je vhodným 
nápadom predviesť žiakom ukážku pantomímy vo forme krátkeho klipu, napríklad 
z YouTube alebo fotografií z divadelných scén (japonské divadlo nó a pod.). Potre-
ba pomôcok - notebook a projektor. 

UVEDOMENIE:

3. Rozdeľte žiakov do 4 skupín a usaďte ich do iných rohov triedy.

4. Vyzvite každú skupinu, aby si zvolili hercov-mímov, ktorí budú predvádzať pomocou 
pantomímy vylosovanú tému týkajúcu sa chudoby. Do dramatického stvárnenia by sa 
mala zapojiť celá skupina (pokiaľ je to možné). 

5. Žiak z každej skupiny vylosuje jednu tému (učiteľ ich má napísané na pásikoch papiera), 
ukáže ju len svojej skupine – hercom-mímom. Na prípravu má skupina len jednu alebo 
dve minúty. 

Všetky skupiny sa môžu v tomto čase samostatne pripravovať.

7 MIN.

28 MIN.

 ✄

 ȫ Rodina z vojnou postihnutej krajiny žiada na Slovensku o azyl. 

 ȫ Šičky (v Ázii) šijú tričká (alebo nohavice) v nevyhovujúcich podmienkach dielne.

 ȫ Detskí zberači sekajú kakaové bôby, ktoré sa používajú na výrobu čokolády. 

 ȫ Ľudia organizujú petíciu za prepustenie politických väzňov.

 ✄

 ✄

 ✄

i
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6. Skupiny sa postupne, jedna za druhou, snažia bez slov, len za pomoci pantomímy, 
resp. neartikulovaným napodobňovaním zvukov prírody a hudby (vŕzganie, bubno-
vanie, pískanie, šumenie a pod.) ostatným predviesť obsah témy. 

7. Ostatní žiaci sa snažia uhádnuť, čo im predvádzajú, až do momentu, keď zhodnotíte, 
že hádajúca skupina uhádla, čo hrajúca skupina znázorňovala (nemusí ísť o úplne 
presnú definíciu).

8. Po každej scénke nasleduje krátka diskusia: 

 ȫ Prečo ste to znázornili práve takto? Čo bolo ľahké a čo, naopak, ťažké?

 ȫ Ako ste sa pri tom cítili? 

 ȫ Keby ste scénku mali zahrať ešte raz, čo by ste urobili inak?

 ȫ Žiakov môžete vyzvať, aby zahrali scénku (po krátkej porade) ešte raz, ale tak, 
aby pôsobila pozitívne.

 ȫ Otázka na publikum: Ako na vás pôsobila scénka? Boli herci zrozumiteľní? Čo by 
ste im odporučili? 

REFLEXIA:

9. Žiakov vyzvite, aby definovali jednotlivé globálne témy, ktoré boli podľa nich znázor-
nené. 

10. Vyzvite ich, aby definovali príčiny, dôsledky a možné riešenia daného javu. 

11. Čo môže urobiť každý z nás, aby sa negatívne aspekty týchto javov darilo eliminovať?

10 MIN.



40

10. oko draka

Odporúčané použitie:
2. ročník SŠ

Tematický celok: 
Poznanie, analýza 
a interpretácia vybraných 
umeleckých diel a tendencií 
z histórie kultúry a kultúry 
vlastného regiónu a národa.

Tematický okruh: 
Interpretácia umeleckého diela.

Edukačná téma: 
Hľadanie rôznych významových 
vrstiev diela.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
prekopírovaný pracovný list, 
písacie potreby, baliaci papier 
alebo flipchart, fixky, prípadne 
dátový projektor a počítač.

Ciele:
•  analyzovať a interpretovať 

umelecké diela rôznych 
umeleckých druhov (výtvarné 
umenie – maľba, literárne 
umenie – rozprávka);

•  dokázať identifikovať  
problémy, na ktoré reaguje 
autor diela vo svojej tvorbe;

•  dokázať svoje názory podložiť 
argumentmi. 
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Informujte žiakov, že na dnešnej hodine budú analyzovať a interpretovať maľbu od 
mladého slovenského maliara Rolanda Neupauera. 

2. Rozdeľte žiakov do skupín.

3. Premietnite pomocou projektora a počítača, rozdajte okopírovanú alebo nechajte 
kolovať reprodukciu diela Rolanda Neupauera. 

4. Žiakom rozdajte rozmnožené pracovné listy, do každej skupiny jeden. A vyzvite ich, 
aby heslovite odpovedali na otázky z úlohy A z pracovného listu.

5. Vyzvite žiakov, aby sa tiež vyjadrili, ako na nich obraz pôsobil. Jednotlivé výpovede 
žiakov nekomentujte a nehodnoťte. Usmerňujte žiakov len v prípade, ak sa ich od-
povede netýkajú zadania, sú scestné alebo dehonestujúce. 

UVEDOMENIE:

6. Nasleduje druhá úloha z pracovného listu – úlohou žiakov je teraz obraz interpreto-
vať. Pýtajte sa žiakov, čo si myslia, že je posolstvom diela. 

7. Následne žiakov informujte, že inšpiráciou pre maliara Rolanda Neupauera pri tvorbe 
tohto obrazu sa stala ruská ľudová rozprávka, ktorú si spoločne so žiakmi prečítajte 
v úlohe C, prípadne nechajte žiakov, aby si ju prečítali v tichosti v skupine. Potom 
majú žiaci vypracovať otázky z úlohy C.

REFLEXIA:

8. V záverečnej reflexii sa pýtajte žiakov, kde vo svete alebo na Slovensku, v histórii 
alebo súčasnosti, sa stalo niečo podobné ako v príbehu draka. 

(Odpoveďou na túto otázku je napríklad kolaps civilizácie na Veľkonočných ostrovoch.) 

Následne vypracujte otázky a úlohy D. Upriamte pozornosť žiakov na to, že rozprávka 
aj maľba Rolanda Neupauera reagujú na podobné myšlienky a môžu odkazovať na 
katastrofu podobnú tej, aká prebehla na Veľkonočných ostrovoch.

9. Na záver hodiny sa vráťte k úvodnej aktivite. Na základe získaných vedomostí spo-
ločne so žiakmi prehodnoťte ich tipy na názov obrazu R. Neupauera. Ak sa medzi 
nápadmi neobjaví názov maľby – Oko draka – prezraďte ho žiakom. 

10 MIN.

25 MIN.

10 MIN.
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PRACOVNÝ LIST

Úloha A –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odpovedz na nasledujúce otázky:

Čo vidíš na obraze?

Čo si myslíš, že inšpirovalo umelca k namaľovaniu daného obrazu?

Aký je podľa teba názov obrazu? 

Úloha B –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Analyzujte obraz R. Neupauera.

Zhodnoťte jeho farebnosť, kompozíciu, tvar a priestor tak, že vyznačíte zakrúžkovaním svoje odpovede v tabuľke.

 FARBA TVAR PRIESTOR KOMPOZÍCIA

A teplá organický priestorový horizontálna

B studená konkrétny obrovský vertikálna

C svetlá abstraktný fiktívny trojuholníková

D živá geometrický reálny elipsa

E tlmená štylizovaný plošný diagonálna

F tmavá voľný stiesnený symetrická
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Úloha C –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Prečítajte si rozprávku a odpovedzte na otázky a úlohy za textom.

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami žil raz jeden drak. Drak bol veľký, mal tri hlavy a bol 
veľmi nebezpečný a zúrivý. Jeho najväčšou zábavkou bolo ničenie všetkého, čo uvidel. Svojím horúcim dychom 
zapálil nielen lúku, les, ale aj okolité dediny. Kam len oko dovidelo, všetko bolo zhorené na popol. V tomto vyčíňaní 
sa drak veľmi unavil, a preto sa rozhodol, že si trošíčku oddýchne. Drak si teda ľahol uprostred zhoreniska, skoro 
okamžite zaspal a o pár minút už pokojne odfukoval. Drak spal celú noc a celý deň. Nezobudil sa ani o týždeň, 
ani o mesiac a dokonca ani o celý jeden rok. Nakoniec spal na tomto mieste nepohnute viac ako tisíc rokov. Ľudia 
sa spiacemu drakovi sprvu vyhýbali, no po tom ako telo draka začalo zarastať trávou, postupne na neho zabúdali. 
Vnúčatá, pravnúčatá a prapravnúčatá považovali zarastené telo draka už len za obyčajný kopec a keďže to bol 
kopec veľmi pekný, rozhodli sa presťahovať na jeho samý vrch, kde si postavili novú dedinku. Ľudia si v novej dedi-
ne nažívali v pokoji a mieri. Dokonca zistili, že priamo pod ich nohami sa nachádza velikánske ložisko diamantov. 
Nevedeli, že tieto diamanty sú súčasťou panciera ešte stále spiaceho draka. Ľudia sa z nájdeného bohatstva 
veľmi tešili a diamanty začali ťažiť. Dedina prosperovala, no množstvo vyťažených diamantov ľuďom nestačilo. 
Vidina veľkého bohatstva ich nútila zakladať v baniach stále nové štôlne, v ktorých kopali hlbšie a hlbšie. Už o pár 
rokov sa ich kopec podobal na ementál popretkávaný rôznymi chodbičkami a za krásnym okolím nezostalo ani 
chýru ani slychu. Všade bola len zničená príroda. Na dôvažok nik netušil, že im hrozí veľké nebezpečenstvo, pre-
tože každým úderom krompáča sa dostávajú bližšie k drakovej pokožke. Chamtiví ľudia sa nakoniec dostali tak 
hlboko, že draka poranili a ten sa na velikánsku bolesť zobudil. Najprv netušil, čo ho zobudilo, no potom sa veľmi 
nahneval. Zničil nielen dedinu ležiacu uprostred jeho chrbta, ale aj dedinčanov, ktorých už nezaujímali diamanty, 
ale len boj o holý život. 

Zdroj: rozprávanie Rolanda Neupauera

 ȫ Vymenuj hlavné postavy v rozprávke a rozdeľ ich na pozitívne a negatívne. Je toto delenie jednoznačné?

 ȫ Čo podľa vás symbolizuje drak z príbehu? 

 ȫ Čo je ponaučením rozprávky? Čo by mali dedinčania urobiť, aby sa ich príbeh skončil šťastne?

 ȫ Čo môže každý z nás urobiť, aby sme nenasledovali osud dedinčanov? 

Úloha D –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Odpovedzte na otázky a úlohy:

 ȫ Ktoré ostrovy zobrazujú fotografie?

 ȫ Opíšte krajinu na fotografiách – popíšte prostredie, vegetáciu, podnebie. 

 ȫ Od čoho môže závisieť udržateľnosť jej prírodného prostredia?

Uvažujte nad nasledujúcimi vetami a skúste sformulovať aspoň tri argumenty, ktoré mohli viesť ku krachu civilizácie 
na týchto ostrovoch.

 Zdroje fotografií: wikipedia.org
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INFORMÁCIE PRE VÁS

Hoci príčiny kolapsu ekosystému ostrova dodnes nie sú celkom jasné, predpokladá sa, že 
kolaps civilizácie spôsobila kombinácia odlesnenia ostrova, rozmnoženie potkanov, nad-
merné využívanie zdrojov a klimatické zmeny. Obyvatelia týchto ostrovov žili nad svoje 
pomery v prostredí s obmedzenými zdrojmi. Výsledkom takéhoto života bol hlad, choroby 
a konflikty. 

Tip pre vás:

INTERPRETÁCIA ROZPRÁVKY

Ponaučenie plynúce z rozprávky je to, že chamtivosť nás môže priviesť do záhuby. 
Možno svoje životné prostredie neničíme tak intenzívne, ako to robili dedinčania 
a nehrozí nám nebezpečenstvo v podobe draka, no smerujeme k podobnému 
koncu. Ak zničíme prírodu, budeme strojcami svojho konca. Drak symbolizuje po-
kušenie a konanie dedinčanov a chamtivosť.

Pri dvojhodinovej dotácii je možné žiakom, ktorí ovládajú aspoň základy angličtiny, 
pustiť počas reflexie krátky film (cca 5 min.), ktorý nájdete na: http://bit.ly/velko-
nocny. Film môžete vyhľadať na stránke youtube.com aj pomocou hesla Easter 
Island's Collapse. Po vzhliadnutí filmu diskutujte so žiakmi o jeho obsahu a jeho 
posolstve.

Katalóg diel Rolanda Neupaera nájdete na: http://bit.ly/Neupauer.

Viac o téme Veľkonočných ostrovov nájdete napríklad na: http://bit.ly/velkonoc-
ne-ostrovy.

i
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11. fotopríbeh

Odporúčané použitie:
2. ročník SŠ

Tematický celok: 
Poznanie, analýza a interpretácia 
vybraných umeleckých diel a ten-
dencií z histórie kultúry a kultúry 
vlastného regiónu a národa.

Tematický okruh: 
Interpretácia umeleckého diela.

Edukačná téma: 
Hľadanie rôznych významových 
vrstiev diela.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
prekopírovaný pracovný list, 
lístky s menami troch hercov – 
jeden lístok pre každú skupinu, 
písacie potreby, baliaci papier 
alebo flipchart, fixky, prípadne 
dátový projektor a počítač.

Ciele:
•  analyzovať a interpretovať 

umelecké diela rôznych 
umeleckých druhov (výtvarné 
umenie – maľba, literárne 
umenie – rozprávka);

•  dokázať identifikovať  
problémy, na ktoré reaguje 
autor diela vo svojej tvorbe;

•  dokázať svoje názory podložiť 
argumentmi. 
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Postup:

EVOKÁCIA:

Hádanka – frontálna práca

1. Ukážte žiakom fotografie Poly Negri, Angeliny Jolie, Paula Newmana (príloha č. 2).

2. Žiakom povedzte, že ich úlohou je uhádnuť, čo majú tieto tri známe filmové tváre spo-
ločné. Žiaci hádajú a jeden z nich zapisuje tipy na tabuľu.

UVEDOMENIE:

Spoločný osud

3. Rozdeľte žiakov do 4–5-členných skupín (podľa počtu žiakov v triede). 

4. Rozdajte každej skupine krátke životopisy uvedených hercov v tlačenej verzii – pre 
každú skupinu jeden príbeh (príloha č. 1).

5. Žiaci zistia, že spoločnou črtou osudov ich rodín je migrácia a niektorí z ich predkov 
pochádzajú zo Slovenska.

Fotopríbeh

6. Nechajte skupiny losovať z lístkov s menami hercov, o ktorých osudoch sa už dozvedeli 
v hádanke. 

7. Každá skupina vypracuje fotopríbeh daného osudu migranta (35 min.):

 ȫ Napíše scenár/storyboard príbehu.

 ȫ Premyslí a načrtne jednotlivé časti fotopríbehu (lokalitu, kompozíciu fotografie,  
postavy, rekvizity), prípadne vytvorí koláž s využitím novín a časopisov. 

 ȫ Žiakom oznámte, že v skupine si určia jednotlivé úlohy pri spracovaní fotopríbehu: 
kto bude fotografovať, kto bude hrať akú rolu, kto bude mať na starosti rekvizity.

 ȫ Fotopríbeh urobia na nasledujúcej hodine.

5 MIN.

60 MIN.

 
PRAVIDLÁ FOTOPRÍBEHU:

 ȫ Dbať na dodržanie kompozičného princípu rozprávania: úvod, zápletka, kríza, peripetia  
 (obrat v priebehu udalostí), záver.

 ȫ Príbeh má byť zrozumiteľný, nesmie byť urážlivý.

 ȫ Vo fotopríbehu môžete použiť slová (komiksové bubliny).

 ȫ Počet záberov nie je limitovaný.

 ȫ Môžete na to použiť fotoaparát alebo svoj mobilný telefón.

 ȫ Je potrebné pripraviť si scénu každého záberu a odfotografovať ju.

 ȫ Nie je nutné, aby zábery obsahovali reálne prvky alebo prostredie (more a pod.), môžete  
 pracovať aj so symbolickými rekvizitami (kus baliaceho papiera, na ktorom je načrtnutá krajina  
 a je umiestnená v pozadí záberu a pod.).

 ȫ Môžete pracovať aj formou koláže, kde namiesto fotografií použite vystrihnuté obrázky z novín  
 a časopisov.

Príklad fotopríbehu nájdete napríklad na: http://bit.ly/fotopribeh

 ✄
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Úloha

8. Žiakom oznámte, že úlohou každej skupiny je napísať na papier meno osoby alebo 
osôb, ktorú poznajú osobne a ktorá odišla zo svojej krajiny a presťahovala sa do inej. 
Napíšte aj dôvod, prečo sa presťahovala a aj možný motív, prečo si vybrala pre život 
inú krajinu.

REFLEXIA:

9. Postupne vyzvite žiakov vo všetkých skupinách, aby prezentovali svoj fotopríbeh. 
Nezabudnite hodnotiť jednotlivé skupiny podľa zadaných kritérií.

10. Na tabuľu napíšte na prvú stranu: „Prečo odišli“ a na druhú stranu „Prečo prišli“.

 ȫ Vyzvite žiakov vo vytvorených skupinách, aby svojim spolužiakom prezradili, ktorú 
osobu si vybrali, a charakterizovali motivácie odchodu a príchodu migranta;

 ȫ Diskutujte na témy:

•	 Aké sú výhody a nevýhody emigrácie pre migranta? Čo môže získať a čo, na-
opak, stratiť?

•	 Aké sú výhody a nevýhody fenoménu imigrácie pre cieľovú krajinu (kam sa 
prichádza)?

•	 Aké sú výhody a nevýhody fenoménu emigrácie pre domovskú krajinu (z kto-
rej sa odchádza)?

Alternatíva/Tipy pre vás:

Danú tému je možné spracovať aj formou komiksov. Môžete si vybrať výtvarné 
spracovanie biografie vo forme komiksu. Je zaujímavé spracovať komiksy aj online, 
na internete pri zadaní hesla „online comix“ alebo „online cartoon maker“ nájdete 
zaujímavé možnosti.

Tému migrácie možno doplniť aj tvorbou krátkeho poetického textu: cinquain na 
tému migrácia.

Pravidlá na zostavenie cinquainu nájdete v popise aktivity na str. 59.

25 MIN.
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PRÍLOHA Č. 1

POLA NEGRI 
(FILMOVÁ HEREČKA, 1896–1987)

Narodila sa v poľskom Lipne. Vlastným menom sa volala Barbara Apolónia Chalupcová. Patrila 
medzi najväčšie hviezdy nemého filmu a bola prvou európskou herečkou, ktorá si vydobyla 
slávu v Hollywoode.

Jej otec Juraj Chalupec pochádzal z Nesluše. Ako drotár na vandrovke sa oženil s Poľkou Ele-
onórou. V dvadsiatych rokoch bol jej otec za svoju revolučnú činnosť odvlečený na Sibír. Apo-
lónia, ktorá už odmalička prejavovala umelecké sklony, hrala v rodnom Poľsku vo viacerých 
filmoch. Talentovanú mladú Apolóniu si všimol nemecký filmový režisér Ernst Lubitsch a od roku 
1917, keď sa presťahovala do Berlína, s ním nakrútila takmer dvadsať celovečerných filmov. Sta-
la sa jednou z najpopulárnejších herečiek nemého filmu. Od roku 1923 s Lubitschom pracovala  
v USA, kde jej herecká kariéra dosiahla vrchol. Nástup zvukového filmu však pribrzdil jej kariéru.

Pola sa podpisovala ako Pola Chalupcová, ku svojej slovenskej rodine sa hlásila už po druhej 
svetovej vojne a do vysokého veku udržiavala písomný kontakt so svojím bratrancom Alexan-
drom Chalupcom z Liptovského Hrádku.

PAUL LEONARD NEWMAN 
(HEREC, 1925 –2008)

Bol americký herec, režisér a podnikateľ ocenený Oscarom, dvoma Zlatými glóbusmi, Emmy 
a cenou Filmového festivalu v Cannes.

Otec Paula Newmana (Arthur Samuel Neumann) mal predkov z Maďarska a Poľska, matka 
(Terézia Fecková) bola Slovenka, rodáčka z dedinky Ptičie neďaleko Humenného. Do USA sa 
prisťahovala ako dieťa, s cieľom pripojiť sa k otcovi niekoľko rokov po smrti jej matky.

Paul Newman bol jedným z najznámejších a najpopulárnejších hollywoodskych hercov svojej 
doby. Medzi jeho najznámejšie filmy patria The Hustler (1961), Frajer Luke / Cool Hand Luke 
(1967) či Farba peňazí / The Color of Money, (1986), s hercom Robertom Redfordom sa 
preslávil v kultových filmoch Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) a Podraz / The Sting 
(1973). Ako režisér presvedčil svojim originálnym rukopisom. Bol spoluzakladateľom potravi-
nárskej firmy Newman’s Own. Svoj podiel na jej zisku venoval charite. V máji 2007 suma týchto 
darov dosiahla 220 miliónov dolárov.

 

ANGELINA JOLIE 
(HEREČKA, 1975)

Jolie rodená Angelina Jolie Voightová, Los Angeles, Kalifornia, USA, je americká filmová he-
rečka a režisérka. Je dcérou herca Jona Voighta a herečky Marcheline Bertrandovej, ktorá má 
francúzsko-kanadské, holandské a nemecké korene. Otec Angeliny Jolie má slovenské a ne-
mecké korene. Jej prastarý otec z otcovej strany, George Voytka, bol slovenský prisťahovalec 
z Košíc. Jeho meno v slovenčine bolo Juraj a na registračnej karte vo vojne mal uvedené, že 
sa prisťahoval z Habsburgskej monarchie. Jeho registračná karta neuvádza miesto narodenia, 
ale pri sčítaní ľudu v roku 1910 sa aj s rodičmi identifikovali ako Slováci. Samotný Voight 
spomínal, že jeho dedko pochádzal z Československa. Pôvodné priezvisko Vojtko prispôsobil 
George anglickému jazykovému prostrediu, zmenil ho na Voytko. Jeho synovia zmenili svoje 
meno v roku 1929 na Voight.

Angelina Jolie v súčasnosti žije s hercom Bradom Pittom, s ktorým má šesť detí – tri biologické 
a tri adoptované. Jolie sa angažuje v humanitárnych projektoch, týkajúcich sa hlavne problema-
tiky utečencov v rámci UNHCR na celom svete.

 ✄
 ✄

 ✄
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PRÍLOHA Č. 2

POLA NEGRI

PAUL NEWMAN

ANGELINA JOLIE

 Zdroje fotografií: wikipedia.org
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Odporúčané použitie:
3. ročník SŠ

Tematický celok: 
Teoretické poznávanie kultúry.

Tematický okruh: 
Kultúrna zmena

Edukačná téma: 
Čo v kultúre zostáva a čo sa 
mení? Kultúrna identita, subkul-
túry, kultúrny konflikt, globalizá-
cia, multikulturalizmus.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
príloha č. 1 (A4 nakopírovaná 
5x), počítač, dataprojektor 
alebo interaktívna tabuľa, 
mapa sveta, dielo Erika Šilleho 
Amethyst Deceivers 2011  
zo samostatnej prílohy.

Ciele:
•  dokázať posúdiť multikultúrny 

rozmer rozprávok a význam ich 
globálneho rozširovania ako 
produktov masovej kultúry;

•  analyzovať, vizuálne i obsaho-
vo, súčasné umelecké dielo;

•  dokázať hodnotiť mieru vply-
vu umenia (v tomto prípade 
rozprávok) na formovanie 
kultúrnej identity a svoj názor 
podložiť argumentmi.

12. rozprávky  
na export
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Realizujte spolu so žiakmi metódou brainstormingu diskusiu na tému rozprávok, kto-
ré poznajú z rôznych zdrojov (kino, televízia, internet, ústne podanie, kniha, rádio...). 
Názvy rozprávok zapisujte na tabuľu. Po ukončení brainstormingu skúste identifikovať 
rozprávku, ktorá podľa žiakov patrí vo všeobecnosti medzi najznámejšie.

2. Následne im ukážte z prílohy alebo premietnite cez dataprojektor dielo Erika Šilleho – 
Amethyst Deceivers 2011.

Vyzvite žiakov, aby pomenovali postavičky zobrazené na diele Erika Šilleho. 

INFORMÁCIA PRE VÁS

Erik Šille (1978) www.eriksille.com je slovenský výtvarník pracujúci hlavne s tradičným mé-
diom závesného obrazu so súčasnými výrazovými prostriedkami populárnej kultúry. Často 
remixuje, cituje a osvojuje si už existujúce vizuálne formy a touto cestou sa vyjadruje k 
aktuálnym spoločenským témam. V ostatných dielach sa Šille venuje témam (e-)migrácie 
a straty domova a dopadom globalizácie na systémy výroby a konzumu.

UVEDOMENIE:

3. Opíšte kompozíciu obrazu, teda skladbu jednotlivých prvkov a pokúste sa ich interpre-
tovať v súlade s nápisom Immigration (Prisťahovalectvo).

Pomôžte si otázkami:

 ȫ Ktoré postavičky sú podľa vás viac „globalizované“ a ktoré menej? 

 ȫ Ako sa postavy na obraze správajú, čo robia? 

 ȫ Nachádzate v tomto diele nejakú súvislosť s populárnou, masovou kultúrou (podo-
ba s komiksom...)? V čom a ako sa to prejavuje?

 ȫ Aké témy toto dielo podľa vás spracováva, respektíve otvára? 

 ȫ Čo môže znamenať nápis na diele? 

 ȫ Ktorá z rozprávkových postáv sa vám najviac spája s detstvom, ku ktorej máte 
najbližší vzťah?

INFORMÁCIA OD AUTORA DIELA

Obraz zachytáva príbeh autorových obľúbených postáv z rozprávok, seriálov či večerníč-
kov. Vybraté boli zámerné tak, že každá z nich má psa. Postavy opúšťajú domov – svojich 
blízkych (psov), za vidinou lepšieho života. Jediná postava, ktorá berie psa so sebou, je 
Šebestová, lebo pes Jonatán nepatrí jej, ale jej susedke. 

Jediná postava, ktorá sa tejto schéme vymyká, je ústredná bielosivá figúra - je to autorova 
vlastná nosná anonymná postava.

4. Žiakom predstavte rozprávky, kreslené seriály, fantastické príbehy a ich postavy ako 
kultúrny fenomén, ktorý tiež v istom zmysle cestuje – rozširuje sa do sveta. Niektoré 
rozprávky k nám „prišli“ skôr, niektoré len nedávno, niektoré u nás vznikli a iné sa  
v našej kultúre rôznym spôsobom adaptovali.

5. Zaveste na tabuľu mapu sveta a vyzvite žiakov aby sa pokúsili naznačiť „cestu“ jednej rozpráv-
ky, ktorú poznajú. Ak nebudú mať iný návrh, pracujte s rozprávkou Alibaba a 40 zbojníkov.

5-10 MIN.

25 MIN.

i

i
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Pomôžte si otázkami: 

 ȫ Kde táto rozprávka pravdepodobne vznikla?

 ȫ Ako sa rozšírila? 

 ȫ Ako sa dostala do Európy?

 ȫ Aké jej spracovanie poznáte?

INFORMÁCIA PRE VÁS

Rozprávka Alibaba a 40 zbojníkov vznikla v Sýrii, kde sa šírila ústnym podaním, nepozná-
me teda dátum jej vzniku ani autora. Do Európy sa dostala vďaka francúzskemu autorovi 
Antoine Gallandovi, ktorý ju preložil a začlenil do knihy Rozprávky 1000 a jednej noci, 
publikovanej v rokoch 1704 – 1717. Tieto rozprávky sa rýchlo rozšírili do Európy, neskôr 
aj do Ameriky a Austrálie. V 20. storočí sa dočkala viacerých filmových a hudobných spra-
covaní (N. Rimsky Korsakov: Šeherezáda, 1888 alebo žiakom možno známe spracovanie 
rozprávky Aladin od Walta Disneyho).

6. Rozdeľte žiakov na 5 skupín, každej dajte skopírovaný text z prílohy.

Ich úlohou bude pokúsiť sa priradiť rozprávku ku krajine, z ktorej poznáme prvý zápis. 

Žiakom zdôraznite, že pôvod mnohých ľudových rozprávok nie je možné vypátrať. Na-
príklad rozprávka o Červenej Čiapočke, ktorú zapísali a spopularizovali bratia Grimmovci, 
má mnoho podobných znakov ako napríklad ruská rozprávka „Peter a vlk“ a dokonca aj 
ako severoafrická rozprávka „Kabylia“. Analógie rozhovorov medzi Červenou Čiapočkou 
a vlkom možno nájsť v severských príbehoch. Sujet má pravdepodobne svoj pôvod 
z oveľa starších príbehov, napríklad o Jonášovi a veľrybe zo Starého zákona Biblie. 

7. Prečítajte žiakom správne riešenie a umožnite im overiť si, či ich tipy boli správne:

Správne riešenie: 1F, 2D, 3J, 4A, 5I, 6B, 7L, 8K, 9M, 10 G, 11C, 12 H, 13 E

 Bambi (1923) Rakúsko, Felix Salten   

 Popoluška (1697)  Francúzsko, Charles Perrault

 Janko a Marienka (1812)  Nemecko, bratia Grimmovci

 Dievčatko so zápalkami (1846)  Dánsko, Hans Christian Andersen 

 Červená Čiapočka (1695)   Francúzsko, Charles Perrault  

 Macko Uško (1957)  Poľsko, Czesław Janczarski a Zbigniew Rychlicki

 Včielka Maja (1912)  Nemecko, Waldemar Bonsels

 Pinocchio (1883)   Taliansko, Carlo Collodi

 Bambuľka (1982)  Slovensko, réžia Juraj Lihosit 

 Harry Potter (1997)  (1.)   Veľká Británia, J. K. Rowling

 Ali Baba a 40 zbojníkov  Sýria, francúzsky preklad Antoine Galland

 Pepek námorník (1929)  USA, Elzie Crisler Segar

 Hello Kitty (1974)  Japonsko, Yuko Shimizu

i



53

REFLEXIA:

8. Diskutujte o pôvode týchto rozprávok a ich postáv a o tom, akým spôsobom sa prav-
depodobne rozšírili do sveta. Identifikujte ďalšie globálne rozšírené kultúrne produkty.

Pomôžte si otázkami:

 ȫ Ktoré z uvedených rozprávok sa podľa vás pôvodne šírili skôr ústnym podaním? 
(Napríklad rozprávky ako Janko a Marienka, Popoluška alebo Červená Čiapočka sú 
veľmi staré a predtým, ako ich niekto zapísal, sa šírili ústne.) 

 ȫ Ktoré slovenské rozprávky sa pôvodne šírili ústnym podaním a potom ich niekto 
zapísal? (Napríklad Dobšinského Slovenské rozprávky.)

 ȫ Ktoré zo spomínaných rozprávok, podľa vás, vytvoril konkrétny autor – predtým ne-
boli známe ústnym podaním? (Napríklad Dievčatko so zápalkami, Pinocchio, Harry 
Potter alebo Bambuľka...)

 ȫ Pre aký konkrétny trh boli vytvorené? (Napríklad Bambuľka bola vytvorená pre slo-
venský, resp. československý priestor, neskôr bola ale populárna napríklad aj v Poľ-
sku, poľský Macko Uško sa okrem stredoeurópskeho trhu rozšíril až do Fínska, Ja-
ponska Macedónska či Katalánska...)

 ȫ Boli niektoré z nich už v dobe svojho vzniku súčasťou marketingu nejakého produk-
tu? Akého? (Napríklad Pepek Námorník – predaj špenátu...)

 ȫ Počítalo sa pri ich vzniku s ich masovým šírením? 

 ȫ Ktoré rozprávky, kreslené seriály a fantastické príbehy sú podľa vás ľahko zrozumiteľ-
né v rôznych kultúrach? Aké univerzálne prvky a motívy využívajú?

 ȫ Aké iné globálne rozšírené kultúrne produkty okrem rozprávok, kreslených seriálov, 
či fantastických príbehov poznáte? (Reklamy, videoklipy, filmy, umelecké diela, ro-
mány, hudba...)

 ȫ Ktoré rozprávky, kreslené seriály a fantastické príbehy si zase vyžadujú znalosť kul-
túrneho kontextu, v ktorom vznikli? 

INFORMÁCIA PRE VÁS

Znalosť kultúrneho kontextu vyžadujú napríklad Simpsonovci, Futurama, South Park, Crea-
ture Comforts... Týmto seriálom nie je možné porozumieť bez znalosti americkej populárnej 
kultúry a životného štýlu, resp. britského životného štýlu – Creature Comforts. Existujú roz-
právky a fantastické príbehy, ktoré kombinujú oba prvky súčasne, majú univerzálny rozmer 
(dobrodružná línia, emočný obsah) a súčasne kultúrne špecifický rozmer (parodovanie 
iných filmov, rozprávok a klišé v rozprávaní) – napríklad počítačom animované rozprávky 
(Shrek a podobne).

10-15 MIN.

i
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PRÍLOHA

Bambi (1923)

Popoluška (1697)

Janko a Marienka (1812)

Dievčatko so zápalkami (1846)

Červená Čiapočka (1695)

Macko Uško (1957)

Včielka Maja (1912)

Pinocchio (1883)

Bambuľka (1982)

Harry Potter (1997) (1.)

Ali Baba a 40 zbojníkov (1704 – 1717)

Pepek námorník

Hello Kitty

Dánsko,
Hans Christian Andersen

Poľsko,
Czesław Janczarski a Zbigniew Rychlicki

Sýria, francúzsky preklad  
Antoine Galland, (1000+1 noc)

Francúzsko, 
Charles Perrault

Japonsko, 
Yuko Shimizu

Rakúsko, 
Felix Salten

Veľká Británia, 
J.K. Rowling

USA, 
Elzie Crisler Segar

Francúzsko, 
Charles Perrault

Nemecko, 
bratia Grimmovci

Taliansko,  
Carlo Collodi

Nemecko, 
Waldemar Bonsels

Slovensko, 
réžia Juraj Lihosit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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Odporúčané použitie:
4. ročník SŠ

Tematický celok: 
Základné princípy vedeckého 
poznávania.

Tematický okruh: 
Vedci a veda.

Edukačné téma: 
Svet bez vedcov:  
„Stačí mi zdravý rozum“.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
mobilný telefón, zošit, igelitové 
vrecúško, pero, zubná kefka,  
6 ks baliacich papierov, fixky.

Ciele:
•  uviesť, aké výhody a nevýho-

dy prinášajú pre spotrebiteľa 
rôzne premety (vynálezy) 
každodennej potreby a poro-
vnať ich;

•  opísať životný cyklus predme-
tov a vedieť vysvetliť ich vplyv 
na životné prostredie; 

•  dokázať svoje názory podložiť 
argumentmi. 

13. rozklad 
predmetov
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Umiestnite do triedy mobilný telefón, zošit, igelitové vrecúško, pero a zubnú kefku tak, 
aby tieto predmety videli všetci žiaci. 

2. Úlohou žiakov je porozmýšľať nad tým, či dané predmety použili v priebehu ostatných 
24 hodín, ktoré v priebehu 6 hodín a ktoré v priebehu ostatných 30 minút.

Ak áno, žiaci tento fakt zaznamenávajú čiarkou v príslušnej kolónke tabuľky nakreslenej 
na veľkom baliacom papieri alebo tabuli. Pre úsporu času určite jedného žiaka, ktorý 
bude zapisovať odpovede ostatných.

3. Na záver stručne zhodnoťte, ktoré z predmetov použilo najviac žiakov počas posled-
ného dňa, resp. počas posledných 6 hodín alebo 30 minút a poukážte na to, že dané 
predmety sú súčasťou ich bežného života.

UVEDOMENIE:

4. Žiakov rozdeľte do piatich skupín. Každá skupina nech si sadne zvlášť okolo jednej 
lavice.

5. Každej skupine dajte baliaci papier, fixky a jeden z predmetov z predchádzajúcej úlohy  
– mobilný telefón, zošit, igelitové vrecúško, zubnú kefku a pero. 

6. Úlohou všetkých skupín bude prezrieť si predmet, ktorý dostali, a snažiť sa odpovedať na 
nasledujúce otázky a úlohy. Výsledky svojej práce žiaci zaznamenávajú na baliaci papier.

7. Dajte žiakom cca 5 minút na to, aby si predmet prezreli a vypracovali otázky a úlohy. 
Upozornite ich, že po skončení daného času budú prezentovať výsledky svojej práce.

8. Po uplynutí daného času každá skupina (alebo aspoň niektoré z nich) prezentuje výsled-
ky svojej práce. Každá skupina má na to vyhradené 2 – 3 minúty. K zisteniam sa vyjadrujú 
žiaci z ostatných skupín. 

Žiakov je možné oceniť – aj odhady, ktoré neboli celkom blízke realite. 

10 MIN.

20 MIN.

mobilný telefón

zošit

igelitové vrecúško

pero

zubná kefka

24 hodín 6 hodín 30 minút

 ȫ Na čo sa predmet bežne používa?

 ȫ Z akého/ých materiálu/ov je predmet vyrobený?

 ȫ Kedy bol podľa vás daný predmet vynájdený?

 ȫ Čo si myslíte, ako dlho by ste mohli predmet využívať bez toho, aby sa pokazil alebo zničil?  
 Vyčíslite to na dni, mesiace alebo roky.

 ȫ Čo si myslíte, ako dlho bude trvať, kým sa predmet a jeho jednotlivé súčasti rozložia vo voľnej  
 prírode pri priemernej teplote a bežných poveternostných podmienkach? Vyčíslite to na dni,  
 mesiace alebo roky.

 ✄
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Upozornite ich, že odhady času rozkladu nemusia byť presné a závisia od mnohých 
faktorov, ako napríklad prostredie, v ktorom sa rozkladajú, klimatické pomery, druh 
materiálu a pod. Viac môžu nájsť na internete.

REFLEXIA:

9. V záverečnej diskusii sa zamerajte na nepomer medzi dĺžkou „života“, teda používa-
nia jednotlivých predmetov a dobou, ktorá je potrebná na ich rozloženie v prírode. 

10. Otvorte tému, že keď chceme znižovať množstvo odpadu, je potrebné, aby sme sa 
riadili rebríčkom trvalo udržateľnej hierarchie: 1. minimalizuj, 2. opätovne používaj, 
3. recykluj. 

Pri téme zodpovedného spotrebiteľského správania sme ča-
sto konfrontovaní s rôznymi alternatívami – organickými, bio, 
certifikovanými ekologickými poľnohospodárskymi či Fair Trade 
produktami. Často ale zabúdame, že základný a najdôležitejší 
princíp je tzv. zásada 3R – „reduce, reuse, recycle”, teda “znížiť 
spotrebu, opätovne použiť a recyklovať”.

Diskutujte s nimi o vplyve jednotlivých predmetov na životné prostredie:

 ȫ Ktorého predmetu by ste sa dokázali vzdať? Prečo?

 ȫ Ktorého predmetu by ste sa nikdy nedokázali vzdať? Prečo?

 ȫ Koľko pier, mobilných telefónov, igelitových vreciek, zošitov, zubných kefiek použi-
jete za týždeň (mesiac, rok, päť a desať rokov)?

 ȫ Aký vplyv majú tieto predmety na životné prostredie na miestnej a na globálnej 
úrovni po tom, ako skončí ich životnosť?

 ȫ Mohli by sme predmet, ktorého doba rozkladu v prírode je najdlhšia, nahradiť 
niečím iným, pre prírodu „priateľskejším“ variantom? Ak áno, čím? Ak nie, prečo?

 ȫ Čo robíte, alebo by ste mohli urobiť vy, aby ste boli šetrnejší k životnému prostrediu? 
V čom a ako by ste mohli urobiť viac? Navrhnite konkrétne scenáre a možnosti.

Tipy pre vás:

Predmety z aktivity môžete nahradiť akýmikoľvek inými dostupnými predmetmi, 
pri ktorých je predpoklad, že ich žiaci bežne používajú.

Predmet

papier 

papierový voskovaný obal (Tetra Pak) na nápoje

igelitové vrecúško

plastová PET fľaša

hliníková plechovka

tvrdý plast (uzávery PET fľaše)

sklo

Približný potrebný čas rozkladu

1–3 mesiace  

5 rokov

10–20 rokov

cca 100 rokov (podľa druhu)

150–200 rokov

400 rokov

nerozkladá sa

15 MIN.
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14. nový život 
starých vecí

Odporúčané použitie:
4. ročník SŠ

Tematický celok: 
Teoretické poznávanie kultúry.

Tematický okruh: 
Štruktúra umenia.

Edukačná téma: 
Čo tu zostane po umelcoch? 
Dielo ako artefakt; ready made; 
otvorené dielo; vzťahové dielo; 
situačné dielo a happening; 
konceptuálne dielo; antiumenie; 
úžitkové dielo; umelecké druhy.

Čas:
45 minút

Pomôcky:
reprodukcie dvoch diel Tim  
Noble a Sue Webster: Sunset 
Over Manhattan a Wasted 
Youth zo samostatných príloh; 
alternatívne aj projektor  
a audiotechnika.

Ciele:
•  dokázať hodnotiť príčiny 

a dôsledky celosvetovej  
problematiky odpadu;

•  vizuálne a obsahovo analyzo-
vať súčasné umelecké diela;

•  definovať rozdiel medzi kate-
góriami „ready made“ a „junk 
art“ a podložiť svoj názor 
argumentmi.
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Postup:

EVOKÁCIA:

1. Pred vyučovaním si pripravte počítač a dataprojetor, a stiahnite si z internetu trailer (dĺžka: 
2:15 min.) k filmu Waste Land (Krajina odpadkov) Brazília/Veľká Británia, 2010, réžia: Lucy 
Walker (môžete ho nájsť na http://bit.ly/waste-land-video). Trailer je v anglickom jazyku.

2. Predtým, ako ho žiakom premietnete, vyzvite ich, aby počas premietania zachytili jeho 
hlavnú myšlienku – pomenovať vizuálny odkaz tohto filmu a zapísať ho na papier.

3. Po premietnutí traileru spoločne so žiakmi opíšte naznačený obsah filmu a uistite sa, 
že porozumeli príbehu vzniku diel Vika Muniza.

Môžete si pomôcť otázkami: 

 ȫ Čo umelec Vik Muniz vytvoril a akým spôsobom? 

 ȫ Na aký problém svojím dielom upozorňuje? 

 ȫ Je táto problematika aktuálna aj u nás? Prečo? 

 ȫ Poznáte nejaké skládky vo vašom okolí? Kde?

INFORMÁCIA PRE VÁS

Film, ktorého nakrúcanie trvalo takmer tri roky, sleduje umelca Vika Muniza na jeho ceste 
z Brooklynu do rodnej Brazílie, konkrétne na najväčšiu skládku odpadu na svete Jardim 
Gramacho, ktorá sa nachádza na okraji Rio de Janeira. Práve tam vznikli fotografie skupiny 
Catadores – samozvaných zberačov recyklovateľných materiálov. Munizovým počiatoč-
ným cieľom bolo namaľovať Catadorov s odpadkami, ale následná spolupráca ho inšpi-
rovala k fotografickým obrazom z odpadkov. Skládku po 34 rokoch v roku 2012 uzavreli.

Alternatíva:

Tvorba básne „cinquain“ žiakmi k téme „odpad“.

AKO SA VYTVÁRA CINQUAIN:

Prvý verš je silno príznakové podstatné meno.

Druhý sú dve prídavné mená, ktoré 1. verš modifikujú, dávajú mu jedinečnejšie 
vlastnosti.

Tretí verš dynamizuje celú báseň, sú to tri slovesá. Posúvajú podstatné meno 
do zaujímavých situácií.

Štvrtý verš je nosný. Vyjadruje postoj autora, pripravuje báseň na pointu, variuje 
pôvodný význam prvého verša. Skladá sa zo štyroch slov. Autor musí uvažovať 
nad výberom slov a ich skrátenou významovou kombináciou.

Piaty verš je opäť podstatné meno, ktoré určitým spôsobom (metaforicky) súvi-
sí s tým prvým. A tak uzatvára celú báseň do celku. Je pointou, ktorá vytvára určitý 
estetický zážitok.

ŠABLÓNA NA CINQUAIN

verš – podmet

verš – prívlastok, prívlastok – vyjadrený prídavným menom, zhodný

verš – tri prísudky – slovesné nerozvité holé

verš – kompozícia predmetová resp. príslovkového určenia

verš – podmet – „metamorfovaný“ metaforovaný podmet z 1. verša

PRÍKLAD:

Krajina

divoká, smädná

šermujem, vzdychám, lákam

sľubujem Ti svoju vernosť

Patagónia

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Cinquain

10 MIN.

i
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UVEDOMENIE:

4. Predstavte žiakom dva pojmy, ktorým bude venovaná táto hodina. Prvý je tzv. ready 
made, alebo objet trouvé (nájdený objekt) druhým je jeho podkategória, tzv. trash art 
alebo junk art (umenie odpadu). 

5. Oba pojmy zapíšte na tabuľu. V skratke im objasnite podmienky vzniku prvých diel 
z kategórie ready made. 

INFORMÁCIA PRE VÁS

Ready-made/objet trouvé (nájdený objekt) je to hotový predmet (zvyčajne priemysel-
ne vyrábaný výrobok), ktorý umelcom nie je ďalej upravovaný a jeho umelecká hodnota 
spočíva v jeho zasadení do nových, nečakaných súvislostí. Prvým ready made výtvorom 
bolo dielo Marcela Duchampa, pisoár, inštalované v roku 1917 pod názvom Fontána. 

Trash art/junk art (umenie odpadu), je podkategóriou ready made,  takisto používa 
nájdené objekty, ktoré sú ale špecifické tým, že už boli použité a následne odhodené – sú 
odpadom. Ich použitím im umelci dávajú nové významy a vytvárajú tak pre ne akýsi „nový 
život“. Témy trash artu často súvisia s problematikou konzumu a ekológie.

6. Ukážte žiakom reprodukcie dvoch výtvarných diel autorov Tim Noble a Sue Webster: 
Sunset Over Manhattan (Západ slnka nad Manhattanom) z roku 2003 a Wasted Youth 
(Premárnená mladosť) z roku 2000 (z fotoprílohy alebo cez projektor s použitím lin-
kov: bit.ly/sunset-manhattan 

INFORMÁCIA PRE VÁS 

Umelci v oboch prípadoch pracujú rovnakým spôsobom. Na prvý pohľad náhodne nahá-
dzaná kopa odpadkov pri špeciálnom osvetlení vytvára siluety, ktoré sú nositeľom význa-
mu diela (silueta Manhattanu a silueta zaháľajúcich mladých ľudí).

7. Spoločne so žiakmi analyzujte diela po formálnej aj obsahovej stránke. Pomôžte si otázkami:

 ȫ Ako vytvárajú umelci svoje diela? 

 ȫ Je dielo len ready made – nájdený objekt alebo sa tu jedná o umenie odpadu? Prečo?

 ȫ Do akej miery pracujú autori s elementom náhody?

 ȫ Ako súvisí silueta s obsahom diela?

 ȫ Ak porovnáte mesto a vidiek, kde podľa vás vzniká viac odpadu? Prečo?

 ȫ Počuli ste o nejakých kauzách spojených so skládkami odpadu? Kde?

 ȫ Koľko odpadu, podľa vás, ročne vyprodukuje v priemere jeden obyvateľ EÚ? 

 ȫ Kto, podľa vás, produkuje viac odpadu, krajiny globálneho Severu (tzv. rozvinuté 
krajiny) alebo globálneho Juhu (tzv. rozvojové krajiny)?

REFLEXIA:

8. Žiakov vyzvite, aby s použitím tém diel umenia odpadu navrhli stromový diagram – 
reťazec príčin a dôsledkov problematiky odpadu v Brazílii. 

Príklad stromového diagramu nájdete na str. 20.

20 MIN.

20 MIN.

i

i



61

9. Zapíšte a graficky znázornite názov problematiky ako kmeň stromu, žiakmi definované 
príčiny ako korene stromu, dôsledky problému ako vetvy, plody (napr. jablká) ako možné 
riešenia problému a škodcov ako prípadné prekážky pri navrhovaných riešeniach. 

Len v prípade, že bude diskusia skutočne viaznuť, môžete žiakom pomôcť niekoľkými 
termínmi, ako: nadmerný konzum, používanie obalov, ne/investovanie do nových tech-
nológií, ne/separovanie odpadu, ľudia závislí od nedôstojného života, cyklus chudoby, 
znečisťovanie pôdy, dopad na ľudské zdravie a pod.

Tipy pre vás:

Stiahnite si z internetu aj diela týchto umelcov: 

Bernard Pras – www.bernardpras.fr 

Ha Schult – www.haschult.de 

Jason Mercier – www.jasonmecier.com 

Július Koller – http://bit.ly/julius-koller

Marcel Duchamp – http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp 

Sarah-Jane van der Westhuizen – http://bit.ly/westhuizen 

Tim Noble & Sue Webster – www.timnobleandsuewebster.com

Premietajte ich žiakom a spoločne určujte, či sa jedná o čistý ready made alebo 
je to zároveň aj umenie odpadu. Zároveň určujte témy, ktoré tieto diela spraco-
vávajú. Žiaci budú musieť odôvodniť a vyargumentovať svoje tvrdenia.
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15. spotreba umenia, 
tovaru a zážitkov

Odporúčané použitie:
4. ročník SŠ

Tematický celok: 
Teoretické poznanie kultúry.

Tematický okruh: 
Štruktúra kultúry.

Edukačná téma: 
Čo má pre mňa hodnotu.

Čas:
90 minút

Pomôcky:
vytlačenú farebnú (prípadne 
čierno-bielu) reprodukciu obra-
zu od A. Warhola: Urob si sám 
(http://bit.ly/urob-si-sam) pre 
každého žiaka, počítač a dáto-
vý projektor, Warholove diela, 
pastelky, fixky, temperové farby, 
okopírované pracovné listy pre 
každú skupinu (príloha).

Ciele:
•  vedieť vyjadriť svoj názor na 

fenomén popkultúry;
•  identifikovať princípy pop-artu;
•  argumentovať, v čom spočíva 

zodpovedný prístup k proble-
matike spotreby.
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Postup:

1. VYUČOVACIA HODINA

EVOKÁCIA:

PROBLÉMOVÁ ÚLOHA

1. Rozdeľte žiakov do dvojíc. 

2. Vysvetlite im, že úlohou každej dvojice je napísať čo najviac nápadov (asociácií) 
súvisiacich so zadanou úlohou:

 ȫ Čo majú spoločné pop-art, pop pieseň a popcorn?

3. Nápady dvojice prezentujú pred triedou. Nápady, ktoré už boli prečítané, dvojica nečíta.

4. Na záver diskutujte o termíne pop-art. Spoločne si môžete zhrnúť informácie, ktoré 
žiaci o pop-arte majú.

UVEDOMENIE:

TVORBA SÉRIE OBRAZU

5. Rozdajte žiakom (pracujú individuálne) kópiu reprodukcie obrazu od A. Warhola: 
Urob si sám (Krajina). Dielo je možné nájsť v knihe Dejiny umenia 10 od Josého 
Pijoana, prípadne na internete pri zadaní slov „Do It Yourself (Landscape), 1962“ 
alebo pod: http://bit.ly/urob-si-sam.

6. Žiakom vysvetlite, že ich úlohou bude domaľovať obrázok. Na obrázku sú vyznačené 
biele plochy, označené číslicami. Ich úlohou bude doplniť do obrázku farebné polia 
podľa vlastného uváženia. Môžu premaľovať aj vyfarbené plochy. 

7. Po ukončení práce obrazy prezentujú pred žiakmi (napr. na podlahu pred tabuľou, 
na spojené lavice).

8. Vznikne spoločné dielo, rôzne variácie na jeden obraz od Andyho Warhola. Žiaci určia 
základné črty vytvoreného diela.

9. Premietnite žiakom ľubovoľný sériový obrázok od Andyho Warhola, prípadne rozdajte 
vopred pripravené farebné kópie.

10. Vyzvite žiakov, aby pomenovali spoločné črty ich spoločného diela a obrazu Andyho 
Warhola, ktorý ste im dali k dispozícii.

11. So žiakmi diskutujte:

 ȫ Poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí fotografujú krajinu, upravujú ju graficky, zverej-
ňujú ju? 

 ȫ Považujete ich diela za umenie? 

 ȫ Ako súvisia takéto upravené série krajín s kultúrnym konzumom?

15 MIN.

30 MIN.

1
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Andy Warhol: Urob si sám (Krajina)

2. VYUČOVACIA HODINA

PRÁCA S PRACOVNÝM LISTOM

12. Rozdajte žiakom vytlačené pracovné listy, prípadne premietnite pracovný list data-
projektorom (príloha).

13. Žiaci analyzujú umelecké prostriedky typické pre pop-art (farby, témy, kompozícia, 
technika) tak, ako je uvedené v prílohe.

14. Vyzvite žiakov (jedného na každú úlohu), aby predstavili svoje analýzy. Ostatní žiaci 
dopĺňajú vyzvaných žiakov originálnymi informáciami zo svojich pracovných listov.

15. Žiaci pokračujú v ďalších úlohách uvedených v pracovnom liste prílohy. Pracujú sa-
mostatne, a potom spoločne prezentujú svoje postrehy. Diskutujte o ich názoroch 
a dôvodoch.

REFLEXIA:

16. Úloha pre žiakov:

 ȫ Vyberte si jeden predmet, ktorý je podľa vás najreprezentatívnejším symbolom 
dnešného konzumu. Zdôvodnite svoj výber.

 ȫ Uveďte všetko, čím je fenomén konzumu pozitívny.

 ȫ Vymenujte a charakterizuje negatívne dôsledky konzumu. 

 ȫ Aký vzťah vidíte medzi konzumom a spokojnosťou? Ako dlho podľa vás trvá uspo-
kojenie z konzumu?

 ȫ Čo by ste vo svojom živote zmenili, ak by ste chceli znížiť svoj vlastný konzum – 
spotrebu? 

15 MIN.

30 MIN.

2
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A. Warhol: Campbelova polievka

C. Oldenburg, Coosje van Bruggen: písací stroj 
Eraser, Mierka X

Maldivy – raj pre turistov

B. Lichtenstein: Topiace sa dievča

D. Jasper Johns: Vlajka

Použité pod licenciou Fair use. Na internete dostupné pod: http://bit.ly/pop-art-2  

Zdroj: Wikipedia. Na internete dostupné pod: http://bit.ly/thilafushi, http://bit.ly/maledivy-obr

Na umelom ostrove Thilafushi končia odpadky od 
turistov.

PRÍLOHA

1. Napíšte svoj názor na uvedené umelecké prostriedky, ktoré sú špecifické pre pop-art. Vychádzajte z va-
šej aktivity v úvode hodiny a berte do úvahy zobrazené diela.

 ȫ Farby:

 ȫ Témy :

 ȫ Kompozícia:

 ȫ Technika: 

2. Čo majú spoločné témy obrazov?

3. Napíšte dôvod, prečo si podľa vás vyberajú autori dané témy. Čo tieto témy hovoria o našej spoločnosti? 
Čo sa nimi autori snažia vyjadriť? 

4. Na obrázkoch vidíte dva ostrovy jedného súostrovia. Podmienky na nich sú však rôzne. Aké okolnosti 
podľa vás viedli k ich odlišnosti? Čo to hovorí o ľuďoch z týchto ostrovov?

5. Na základe predchádzajúcej úlohy napíšte, čo majú spoločné výrazy spotreba zážitku a spotreba tovaru?
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16. môj svet je ako 
bludisko!

Odporúčané použitie:
4. ročník SŠ

Tematický celok: 
Teoretické poznanie kultúry.

Tematický okruh: 
Štruktúra kultúry.

Edukačná téma: 
O čo sa snažia ľudia v umení?

Čas:
45 minút

Anotácia:
•  Aktivita podnecuje žiakov ku 

kritickému zamýšľaniu sa nad 
súčasným svetom a výzvami, 
ktoré stoja pred ľudstvom, 

zaoberá sa aj možnosťami 
umenia odrážať ich. 

•  Úlohou žiakov je vytvoriť 
názornú kompozíciu – na-
kresliť bludisko všeobecných 
súvislostí. Každý žiak tvorí 
autorské dielo zaznamená-
vajúc svoj zámer dovnútra 
šesťuholníka, ktorý sa stáva 
súčasťou celku. 

•  Na záver aktivity žiaci spoloč-
ne objasňujú svoje podoby 
labyrintov, čo vytvorí neopa-
kovateľnú skladačku – mapu 
zložitosti súčasného sveta 
a globálnych prepojení. 

•  Aktivita poskytuje aj možnosť 
zamyslieť sa nad tým, čo to 
znamená myslieť ako ume-
lec/umelkyňa.

Pomôcky:
Skopírované prílohy (prílohu č. 
1 do každej skupiny, č. 2 každé-
mu žiakov), ceruzky, fixky, krie-
dy, magnetky alebo papierová 
(maskovacia) lepiaca páska.

Ciele:
•  spoznať výrazové možnosti 

obrazu a oboznámiť sa s po-
tenciálom výtvarných techník; 
primerane ich zapojiť do 
svojej názornej práce;

•  oboznámiť sa s možnosťami 
komponovania do plochy, 
radením motívov do pásu 
(ornament), aj s možnosťami 
tvorenia skladačky (mozaika);

•  diskutovať o tom, aký je súčas-
ný svet a čo to znamená mys-
lieť ako umelec/umelkyňa.
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Postup:

ÚVOD:

1. Objasnite žiakom, že táto hodina bude venovaná výzvam súčasného sveta a zároveň 
kritickému mysleniu v umení. 

Na úvod rozdeľte triedu na štvorčlenné skupiny a každej z nich dajte časť vzorových 
odpovedí na otázku „Čo to znamená myslieť ako umelec/umelkyňa“ (príloha č. 1). Po-
žiadajte členov skupiny, aby sa s nimi oboznámili a každý nech si vyberie takú odpoveď, 
ktorá mu je najbližšia. Zhrňujúci záver urobte pre všetkých spoločne a tých, ktorí budú 
ochotní, vyzvite, aby zdôvodnenie svojho výberu priblížili aj ostatným.

2. Žiakom, v rámci krátkeho brainstormingu, položte kľúčovú otázku: „Aký je súčasný 
svet?“ a ich odpovede zapisujte na tabuľu. Vysvetlite, že táto aktivita sa usiluje o hlb-
šie pochopenie zložitosti a rozmanitosti sveta aj všeobecných súvislostí. Zaoberá sa 
vzájomnými sociálnymi, environmentálnymi, hospodárskymi, politickými a kultúrnymi 
vzťahmi vo svete. 

Upozornite žiakov na skutočnosť, že v súčasnom svete si úlohy a výzvy môžeme klásť 
sami a každý a každá z nás môže mať vplyv na súčasnosť, ktorá nás obklopuje. 

3. Uveďte žiakov do časti venovanej praktickým úlohám. Pripomeňte im, čo obrázok vy-
jadruje a aké má funkcie. Objasnite, čo je to ornament v nadväznosti na bludiská, ktoré 
budú žiaci vytvárať.

SAMOSTATNÁ ČINNOSŤ:

4. Vyzvite žiakov k praktickej úlohe. Každému z prítomných poskytnite jednu pripravenú 
šesťuholníkovú šablónu (príloha č. 2). Vysvetlite, že cieľom aktivity je vytvoriť spoločnú 
kompozíciu vo forme bludiska vyjadrujúceho zložitosť súčasného sveta. Môžete ich 
nabádať k tomu, aby sa každý z nich za seba zamyslel nad tým, aké výzvy stoja pred 
ľudstvom všeobecne a akým spôsobom je možné účinne sa im postaviť. 

Každý z účastníkov pracuje na svojej predstave šesťuholníka – môže ho naplniť jednou 
z globálnych tém alebo viacerými. Podľa časových možností je možné nechať žiakov 
vytvoriť aj viac než len práve jednu kresbu – šesťuholník.

Tip pre vás: 

Môžete nahlas čítať, v akých témach môžu žiaci hľadať inšpiráciu potrebnú na vytvo-
renie svojich prác: migrácia, mier a konflikty sveta, moc politiky, demokracia a ľudské 
práva, spotreba a výroba, potraviny a poľnohospodárstvo, spoločný trh a medziná-
rodný obchod, prírodné zdroje, medzikultúrne vzťahy, chudoba, zdravie...

ZHRNUTIE:

5. Vyzvite žiakov, aby vytvorili spoločné dielo – mozaiku zloženú z jednotlivých labyrintov 
vkreslených do šesťuholníkov. Povzbuďte žiakov k takému uchopeniu problematiky, 
v ktorom sa jednotlivé práce reťazia a zachovávajú schopnosť vypovedať o rôznorodosti 
a zložitosti súčasného sveta. Výsledok môžete, pomocou magnetiek alebo lepiacej 
pásky, umiestniť na tabuľu. 

6. So žiakmi diskutujte na tému: Akými prostriedkami môže umenie vypovedať o výzvach 
súčasnosti?

8 MIN.

5 MIN.

5 MIN.

7 MIN.

20 MIN.
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PRÁCA NA DOMA:

Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli nad tým, akým spôsobom môžu umelci vplývať na dianie 
v súčasnom svete. Ponúknite im, aby na internete hľadali práce a diela umelcov a umelkýň 
z rozličných oblastí umenia súznejúce s ich pohľadom na svet.

Inšpiráciou pre vytvorenie osnovy tejto lekcie bolo cvičenie „Creating a maze“ („Stavanie 
bludiska“) vytvorené Chrispohom Schwarzom, učiteľom umenia z Rakúska v rakúskej časti 
projektu World-class Teaching.

Ukážka jedenej z možností skladania mozaiky z jednotlivých bludísk:
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Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená zaoberať sa rôznymi 

záležitosťami pozornejšie  
než väčšina ľudí.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená nachádzať krásno  

vo veciach okolo nás  
a v každodennom živote.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená hľadať súvislosti medzi 
rozličnými javmi a predstavami.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená prekračovať zabehané 
schémy myslenia a správania sa. 

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená nazerať na skutočnosť 

z viacerých zorných uhlov  
a hľadať nové pohľady na ňu.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená  brať na seba riziko 
a vystavovať sa prípadnému  

nebezpečenstvu.

Zdroj: Materiál bol pripravený na základe publikácie „It's the Thought That Counts! fostering student thinking in the art classroom“, 
Craig Roland, University of Florida, © Copyright 2001.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená byť odhodlaný ísť  
za svojím cieľom, aj keď iní  

to už vzdali.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená snívať a fantazírovať 

o najrozličnejších témach.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená prehodnocovať ustálené 

názory, vymieňať ich za nové 
a prezentovať ich po novom a inak.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená robiť niečo len preto, 
lebo je to zaujímavé a pred- 

stavuje to neodolateľnú výzvu.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená klásť v mene umenia 

nepríjemné otázky.

Myslieť ako umelec/umelkyňa 
znamená vyčerpávajúco pracovať 

na hranici vlastných možností.

PRÍLOHA Č. 1

čo znamená myslieť  
ako umelec/umelkyňa?
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PRÍLOHA Č. 2

 ✄
 ✄
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Cyklus chudoby, tiež bludný kruh biedy znamená, že 
kvôli už existujúcej chudobe sa z nej chudobní ľudia ne-
môžu dostať, a to pre nedostatok zdrojov, kapitálu ale-
bo vzdelania. Odstránenie a zníženie chudoby je hlavným 
cieľom všetkých svetových rozvojových praktík. Okrem 
hranice tzv. absolútnej chudoby – 1,25 USD (amerických 
dolárov) na deň – existuje tiež relatívna chudoba, stav, 
keď je daná spoločnosť alebo jedinec, chudobnejší ako 
zvyšok obyvateľstva, hoci ich príjem je vyšší ako 1,25 USD 
na deň. Tento stav je typický pre chudobných obyvateľov 
bohatších štátov.

Environmentalistika je náuka o životnom prostredí. 
Laickou verejnosťou býva občas zamieňaná za ekológiu. 
Ekológia – veda, ktorá skúma vzťahy medzi organizmami 
a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizma-
mi navzájom – je širšia disciplína. Environmentalistika je 
jej súčasťou alebo podmnožinou. 

Globalizácia je súbor procesov, v dôsledku ktorého sa 
miesta v rôznych častiach sveta stávajú viac prepojenými, 
sociálne a ekonomické vzťahy sa viac odohrávajú na me-
dzikontinentálnej úrovni a svet sám sa stáva zreteľným ge-
ografickým celkom. Definícia dodnes sporného konceptu 
siaha od chápania globalizácie ako bezprecedentnej zme-
ny histórie – v negatívnom i pozitívnom zmysle – až po 
spochybňovanie samotného pojmu. 

Globálny Sever a globálny Juh je jeden zo spôsobov 
rozdelenia súčasného sveta. Globálny Sever zahŕňa štáty 
USA, Kanadu a bohaté rozvinuté krajiny Európy, Juh je 
súhrnným označením tzv. rozvojového sveta situované-
ho prevažne na juh a juhovýchod od Európy. Tento spô-
sob rozdelenia je ale niekedy kritizovaný, lebo na juhu 
(Austrália, Nový Zéland) i na severe (Haiti, Mongolsko) 
možno nájsť výnimky. V súčasnosti sa tieto pojmy začí-
najú čoraz častejšie používať na úkor pojmov ako „rozvo-
jové“ a „rozvinuté“ krajiny. 

Kultúrny konflikt je situácia, v ktorej príslušníci odliš-
ných kultúr zápasia o získanie moci nad druhou kultú-
rou. Vzniká vtedy, ak niektorá kultúra cíti ohrozenie svojej 
existencie, alebo ak niektorá kultúra získava veľkú politic-
kú či vojenskú moc. 

Funguje a) ako asimilácia príslušníkov druhej kultúry 
(napr. tlak na minimalizovanie rómskej identity počas so-
cializmu); niekedy sa ako politický program presadzuje  
v podobe „taviaceho kotla“, čo má byť spoločnosť, v ktorej 
sa rôzne kultúry rozplynú a vytvoria novú kvalitu (za taviaci 
kotol sa zvykli označovať USA), v realite však ide o asimi-
láciu; b) ako vzájomné rešpektovanie rôznych kultúr na 
báze spoločného právneho systému (tak bol budovaný 
právny systém v Holandsku).

Kultúrna identita je stav, ale tiež neustály proces tvorby 
a obnovy základného presvedčenia o sebe, ktorý vytvára 
jednotlivec samotný a jeho okolie.  

Masová kultúra sa vyznačuje uniformitou, homogenizá-
ciou, podriadenosťou túžbam divákov a stereotypnosťou. 
Nevyžaduje sústredenie, fantáziu, ani uvažovanie o okoli-
tom svete. Je konformná, nekonfliktná, nekritická a pasívna 
voči spoločenskému, politickému a ekonomickému poriad-
ku. Masová spoločnosť svojím ekonomickým, politickým, 
organizačným a technologickým prostredím vytvorila spolu 
s masovou kultúrou masového štandardizovaného človeka. 

Multikulturalizmus možno chápať ako stav prelínania a ko-
existencie rozličných kultúr na určitom území alebo ako snahu 
o rovnoprávne postavenie v spoločnosti a o rovnaké možnosti 
uplatnenia všetkých sociálnych skupín, etník a národov;

Participatívne metódy – chápu sa pod nimi postupy, 
ktoré vyžadujú aktívny podiel cieľovej skupiny na danej 
činnosti (v prípade formálneho vzdelávania – žiačok a žia-
kov). Sú opakom princípu „zhora nadol“, teda učiteľ → žiak, 
elita → miestna komunita. 

Rozvojové krajiny je označenie skupiny štátov, pre kto-
ré je typická nízka miera materiálneho blahobytu. Nee-
xistuje jediná celosvetovo prijímaná definícia stavu, kedy 
je štát „vyspelý“ a úroveň ekonomického rozvoja sa tak  
v rámci skupiny rozvojových krajín môže veľmi líšiť. V mi-
nulosti bol pri hodnotení krajín kladený dôraz predovšet-
kým na mieru hrubého domáceho produktu (HDP) na 
osobu. Dnes patrí k najuznávanejším meradlám miera 
Indexu ľudského rozvoja (HDI), ktorý zohľadňuje nielen 
ekonomické, ale i sociálne aspekty.

Subkultúra je kultúra istej sociálnej skupiny, ktorá vznikla 
ako reakcia na dominantnú kultúru majoritnej spoločnosti, 
voči ktorej sa vymedzuje. Od alternatívnej kultúry sa líši 
tým, že nevzniká celkom nová kultúra, ale skôr sa hľadajú 
nové spôsoby vyjadrenia pôvodnej kultúry. 

Tretí svet je historické – no stále mylne používané – 
označenie pre menej rozvinuté štáty, ktoré na začiatku stu-
denej vojny, teda konfliktu medzi Západom a Východom, 
neboli politicky začlenené. Termín je a bol sporný, pretože 
niektoré menej rozvinuté krajiny patrili k Východu, teda 
„druhému svetu“ (Kuba, Mongolsko), zatiaľ čo niektoré 
krajiny – aj napriek tomu, že boli z pohľadu bipolárneho 
rozdelenia neutrálne – naopak nebolo možné označiť za 
menej rozvinuté, napríklad Švajčiarsko. 

Udržateľnosť znamená skutočnosť, že sa daný systém 
(najmä ekologický, sociálny, ekonomický) alebo určité 
jeho vlastnosti môže dlhodobejšie zachovať, najmä v pro-
spech budúcich generácií. 

Udržateľný rozvoj je taký rozvoj, ktorý uspokojuje po-
treby súčasnosti bez ohrozenia potrieb budúcich generá-
cií. Kľúčovým princípom je princíp predbežnej opatrnosti. 

SLOVNÍK POJMOV
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Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, 
mimovládna organizácia, založená na Slovensku v roku 
1999. Našim poslaním je účinne pomáhať ľuďom, 
ktorí trpia dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných 
katastrof a autoritárskych režimov.

Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa 
snažíme prispieť k budovaniu otvorenej, tolerantnej 
a solidárnej spoločnosti.

Našim cieľom je pomôcť školám učiť lepšie a efek-
tívnejšie, rozvíjať kritické a kreatívne myslenie žiakov, 
ich komunikačné zručnosti a podporovať mladých ľudí  
k tomu, aby sa z nich stali aktívni občania.

Od roku 2004 pripravujeme metodické materiály a se-
mináre pre učiteľov, ktoré bezplatne ponúkame základ-
ným a stredným školám na Slovensku.

Všetky nami pripravené metodické príručky nájdete na: 
www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky 
a www.globalnevzdelavanie.sk


