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Vážené učiteľky, vážení učitelia,
do rúk sa Vám dostala metodická príručka, ktorá je výstupom vzdelávacieho
projektu OZ Človek v ohrození s názvom „Globálne rozvojové vzdelávanie na
základných školách“.
Táto príručka je určená všetkým z vás, ktoré a ktorí by ste radi oboha li svoje
hodiny o témy globálneho vzdelávania, a to spôsobom, ktorý bude zaujímavý a
prínosný rovnako pre Vás, ako aj pre Vašich žiakov – prostredníctvom zážitkových
ak vít. V príručke nájdete desať podrobne rozpracovaných ak vít spolu s
dvadsia mi ďalšími inšpira vnymi námetmi, ktoré tema cky korešpondujú
s učivom konkrétneho vybraného predmetu, a to v rámci všetkých ročníkov
druhého stupňa základnej školy.
Dúfame, že Vám a Vaším žiakom prinesie táto príručka mnoho príjemného
spoločného interak vneho učenia (sa), a ež prispeje k obohateniu Vašich
učiteľských skúsenos .

S pozdravom za celý autorský m
Ta ana Cárová
Editorka, manažérka projektu
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ČO JE TO GLOBÁLNE VZDELÁVANIE?
Je to vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom
globálneho vzdelávania dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych témach,
k rozvoju kri ckého myslenia, ako aj k hlbšiemu porozumeniu týmto fenoménom.
Prináša zmenu postojov a poskytuje priestor na uvedomenie si vlastnej úlohy vo
svete. Mo vuje žiačky a žiakov k samostatnos , zodpovednos a k ak vnemu
(sveto)občianstvu.

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

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

1 Afektívne ciele globálneho vzdelávania
Žiačky a žiaci:
- rešpektujú odlišné názory a pohľady na svet
- prijímajú zodpovednosť za seba a uvedomujú si svoju úlohu vo svete, v ktorom žijú
- uvedomujú si výhody vzájomnej spolupráce
- solidarizujú s ľuďmi žijúcimi v ťažkých podmienkach
- pociťujú mo váciu, aby sa ak vne podieľali na riešení miestnych problémov a prispievali
k riešeniu problémov na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni v situáciách, z
ktorých im nevyplývajú priame výhody
- volia zodpovedné správanie, ktoré zabezpečí trvalo udržateľný život na Zemi
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2 Psychomotorické ciele globálneho vzdelávania
Žiačky a žiaci:
- využívajú nástroje demokracie pri podieľaní sa na verejnom živote
- dokážu vymedziť problém, analyzovať ho, hľadať rôzne riešenia a vybrať najvhodnejšie z nich,
pričom využívajú svoje vlastné skúsenos i skúsenos ostatných
- dokážu odhadnúť svoje schopnos a nachádzať ich uplatnenie pri riešení problémov
- uvedomujú si zodpovednosť za svoje rozhodnu a pri riešení problémov
- efek vne spolupracujú s ostatnými ľuďmi
- na základe analýzy informácií si vedia vytvoriť a zdôvodniť vlastný názor
- dokážu prijať názory ostatných a upravovať svoj pôvodný názor
- empa cky sa vciťujú do situácie ostatných
- myslia systémovo a hľadajú súvislos

3 Kognitívne ciele globálneho vzdelávania
Žiačky a žiaci:
- poznajú príčiny a dôsledky najzávažnejších globálnych problémov
- dokážu porovnať rôzne koncepcie chápania rozvojových teórií, ľudských práv, či globalizačných
javov
- uvedomujú si rozdiely v ekonomickej, sociálnej a environmentálnej situácii v rôznych oblasach sveta
- kri cky analyzujú príčiny a dôsledky ťažkých životných podmienok ľudí žijúcich v rôznych
oblas ach sveta
- chápu vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblas sveta a dimenzií rozvoja
- poznajú hlavných aktérov rozvojovej spolupráce a rôzne možnos , ako môžu ak vne prispieť
k rozvoju na lokálnej i globálnej úrovni
- vedia prečo a akým spôsobom sa uskutočňuje rozvojová spolupráca

Kompetencie rozvíjané prostredníctvom globálneho vzdelávania
Pri definovaní kompetencií, ktoré sa rozvíjajú u žiačok a žiakov, za najdôležitejšie považujeme eto:

•
•
•
•

využívať nástroje demokracie pri ak vnom zapájaní sa do verejného života

•
•
•

vedieť spolupracovať s ostatnými pri riešení úloh

vidieť javy a procesy vo vzájomných súvislos ach
analyzovať problém a hľadať spôsoby jeho riešenia
využívať vlastné skúsenos , vedomos a skúsenos iných pri výbere najop málnejšieho
riešenia problému
vedieť spracovať informácie, vytvoriť si vlastný názor, argumentovať
dokázať prijať názor iných
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•
•
•
•
•
•

dokázať sa vcí ť do situácie iných
pociťovať za seba zodpovednosť a uvedomiť si svoju úlohu vo svete
dobrovoľne a nezištne sa podieľať na riešení problémov
uvedomovať si význam spolupráce
tolerovať iných ľudí, rešpektovať odlišné názory
prejavovať solidárnosť voči ľuďom nachádzajúcim sa v zložitých životných situáciách
a podmienkach

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

Tematické celky GV:

1 Globalizácia a vzá jomná previazanosť – základný tema

cký celok a zároveň
hlavný princíp globálneho vzdelávania. Prináša uvedomenie si prepojenos rozvinutých
a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie sa.
Témy: aspekty globalizácie, ekonomická globalizácia - svetový obchod - e cké podnikanie,
udržateľný rozvoj, migrácia

2 Globálne problémy – tema

cký celok, ktorý zahŕňa rozvojové vzdelávanie ako dôležitú
súčasť globálneho vzdelávania. Jednotlivé témy popisujú hlavné problémy súčasného
sveta.
Témy: chudoba a nerovnosť, zdravie (HIV/AIDS, podvýživa, obezita), konflikty vo svete,
rozvoj – poňa e rozvoja – princípy, Miléniové rozvojové ciele, rozvojová a humanitárna
pomoc SR a EÚ

3 Multikulturalizmus

– tema cký celok, ktorý je východiskom pre mul kultúrnu/
interkultúrnu výchovu ako súčasť globálneho vzdelávania.
Témy: stereotypy a predsudky, xenofóbia – rasizmus – intolerancia, kultúrna iden ta –
kultúrne rozdiely, interkultúrny a interreligiózny dialóg

4 Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty – tema

cký celok, ktorý
tvorí súčasť environmentálnej výchovy, dôležitej zložky globálneho vzdelávania.
Témy: zmena klímy, odpady, environmentálna migrácia, vzduch – voda – pôda, využívanie
prírodných zdrojov, alterna vne zdroje energií

5 Ľudské práva

– tema cký celok, ktorý je východiskom výchovy k ľudským právam
s cieľom ich ochrany a rešpektovania.
Témy: ľudské práva a občianske práva – práva dieťaťa, rodová rovnosť, demokracia
a dobré vládnu e
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METODICKÉ TIPY K PRÁCI S PRÍRUČKOU
Ako už bolo spomenuté v úvode, táto štvordielna príručka vznikla preto, aby učiteľkám a učiteľom uľahčila
proces včleňovania tém glob. vzdelávania do vyučovacích hodín vybraných konkrétnych predmetov.
Nájdete v nej desať ak vít – dve pre každý ročník 2. stupňa základných škôl so zameraním na päť
tema ckých celkov glob. vzdelávania, ktoré sú priradené k jednotlivým ročníkom v takomto poradí:

•
•
•
•
•

5. ročník – tema
6. ročník – tema
7. ročník – tema
8. ročník – tema
9. ročník – tema

cký celok Životné prostredie
cký celok Globálne problémy a rozvojová spolupráca
cký celok Multikulturalizmus
cký celok Ľudské práva
cký celok Globalizácia a vzájomná previazanosť

Okrem dvoch podrobne rozpracovaných ak vít na každý z tema ckých celkov globálneho vzdelávania
Vám ponúkame možnosť inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú ak vitu na základe stručne opísaných
námetov, ktoré v príručke uvádzame ku každému ročníku hneď za dvomi hlavnými ročníkovými
ak vitami. Námety sa zameriavajú na ďalšie štyri tema cké celky, ktoré sú priradené k ostatným
ročníkom, pričom účelom ich zaradenia do príručky je umožniť Vám oboznámenie žiačok a žiakov so
všetkými pia mi tema ckými celkami globálneho vzdelávania v rámci jedného školského roka.
ČO JE TO AKTIVITA? Je to ucelený
45-minútový workshop s E-U-R
štruktúrou (evokácia, uvedomenie,
reflexia), ktorý je v príručke do detailov
opísaný a obsahuje aj pracovné listy.

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

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

•

EVOKÁCIA tvorí prvú časť ak vity, pričom jej cieľom je uviesť tému a mo vovať žiačky a

•

UVEDOMENIE je druhá fáza ak vity, v ktorej žiačky a žiaci získavajú nové informácie na

•

REFLEXIA je tre a časť ak vity, a najdôležitejšia fáza procesu učenia sa. Jej zmyslom je

žiakov k ak vnej par cipácii na hodine. Pomáha žiačkam a žiakom spomenúť si (evokovať), čo
už o téme vedia, čo sa domnievajú, že vedia, aké v nich daná téma vyvoláva otázky či myšlienky.
spracovanie. Tie si následne zaraďujú do vlastného systému poznania (čiže medzi pôvodné
informácie, ktoré si vybavili a utriedili v priebehu evokácie).
reflektovať nadobudnuté informácie, skúsenos a proces, ktorým sa k zážitkom a poznaniu
žiačky a žiaci počas ak vity dopracovali, a to v záujme efek vneho zužitkovania nových
poznatkov a zážitkov v budúcnos . Reflexia je najčastejšie vynechávanou časťou ak vít
(najmä z dôvodu nedostatku času), čo však môže mať za následok nedokončenie a narušenie
procesu učenia sa a rozvíjania kľúčových kompetencií u žiačok a žiakov. Bez reflexie je ak vita
iba zábavnou hrou, ktorá neprináša ani hlbšie poznanie, ani naplnenie stanovených cieľov.
(Z dôvodu kľúčového významu tejto čas ak vít uvádzame na konci metodických pov k práci
s príručkou konkrétne prak cké py na vedenie reflexie – pozn. editorky)
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Po inštruktážnej čas ak vít sa v opise často nachádzajú poznámky pre učiteľky a učiteľov
v podobe bodov „Tip od autorského tímu“ a „Zdroje“. Cieľom prvej vsuvky je upozorniť
na úskalia, ďalšie možnos a alterna vne spracovania ak vity. Druhá pripomienka slúži
na oboznámenie učiteliek a učiteľov so zdrojmi a zaujímavými odkazmi, ktoré si v prípade
záujmu môžu k téme ak vity ďalej naštudovať.

PRAKTICKÉ TIPY NA VEDENIE REFLEXIE V AKTIVITÁCH
Vyťaženie poučenia z ak vity si vyžaduje viac než len otázku „Čo ste sa naučili?“, pretože
bez samotnej reflexie sa žiačky a žiaci nemuseli za aľ naučiť vôbec nič. Reflexia je proces
vyvodzovania zmyslu zo skúsenos /zážitku, ktorý žiačkam a žiakom umožňuje zamyslieť sa
zámerne, cielene a kri cky nad prežitou skúsenosťou, a tak spojiť teore cké vedomos s
prak ckou aplikáciou.
Zásadou reflexie je, že prebieha interak vne a spoločne v rámci skupiny za nápomocného
vedenia učiteľky alebo učiteľa bez toho, aby v nej dochádzalo k jednostrannému
hodnoteniu práce/učenia sa skupiny zo strany autority.
Poznáme niekoľko modelov efek vneho vedenia reflexie, ale väčšina z nich sleduje rovnaký
postup kladenia otázok žiačkam a žiakom:

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

a? Ako na nich

Tieto otázky majú žiačky a žiakov priviesť k opätovnému zamysleniu sa nad zážitkom
a pripraviť ich na ďalší krok. Cieľom je získať opisné odpovede o zažitých pocitoch
a udalos ach, ktoré sa odohrali.
Zis te, prečo sa ak vita odohrala tak, ako sa odohrala: Prečo žiačky
22 Vysvetlenie:
a žiaci reagovali tak, ako reagovali? Aké boli ich dôvody?
Tieto otázky by mali slúžiť na postupné vyvodenie zmyslu z prežitej a zdieľanej skúsenos .
Sústreďujú sa na hlbšie zamyslenie sa nad zážitkom, nad pocitmi a udalosťami, ako aj
na vysvetľovanie, odvodzovanie a interpretáciu zážitkov.

3 Zasadenie do kontextu:

Vyvoďte, ako možno eto naše poznatky z konkrétnej
ak vity premietnuť do širšieho kontextu/témy, o ktorej sa rozprávate: Čo sme sa naučili?
Toto je priestor na otázky, ktoré ak vitu a jej význam zasadia do širšieho kontextu témy/
tém, na ktoré je ak vita zameraná. Cieľom je podporiť synte cké a kri cké myslenie,
ktoré pomôže žiačkam a žiakom zaujať postoj ku kontextuálnym súvislos am.

44 Aplikácia: Zhrňte, ako môžete využiť to, čo ste sa naučili: A teraz čo? Aké zmeny
môžeme iniciovať?
Toto je priestor na zdôraznenie relevantnos témy a vytvorenie záväzku/akčného plánu.
Cieľom je priviesť žiačky a žiakov k domýšľaniu dôsledkov a dať im možnosť prejsť od
uvedomenia k prak ckému uplatneniu svojich nadobudnutých postojov a presvedčení.
Tak ež môže byť cieľom aj ak vizácia skupiny a iniciovanie konkrétnych zmien/krokov.
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POZNÁMKY A POSTREHY OD AUTORSKÉHO TÍMU:
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

TECHNIKY NA VYTVÁRANIE SKUPÍN
Náhodné rozdelenie (nezáleží na prerozdelení žiačok a žiakov)
Molekuly
Vhodná technika pre fyzické s mulovanie žiačok a žiakov pred ak vitami, kde sa vyžaduje mentálne
sústredenie. Žiačky a žiakov vyzvite, aby sa rozmiestnili vo voľnom priestore (v triede alebo na chodbe),
kde majú možnosť pobehovať bez rizika zranenia. Vysvetlite im, že si vyskúšate simuláciu Brownovho
pohybu (nechajte ich vysvetliť, ak vedia z fyziky, čo je to Brownov pohyb), pri ktorom sa atómy v
priestore pohybujú chao cky a rýchlosťou závisiacou od teploty prostredia. Keď žiačky a žiaci počas
pohybu začujú jednociferné číslo, ich úlohou je rýchlo sa zhromaždiť do skupín v ohlásenom počte
a vytvoriť tak molekulu. Vyskúšajte opakovať tento proces 3 – 4 razy za sebou, až kým neohlásite taký
počet atómov v molekulách, ktorý vyhovuje želanej veľkos skupiny.
(Pozor na prílišné „rozjašenie“ žiakov, a ež na časovú náročnosť tejto techniky – pozn. od editorky)
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Šnúra
Zvoľte si túto techniku v prípade, že potrebujete, aby sa rozdeľovanie dialo po chu a bez Vašej
ak vnej prítomnos . Žiačkam a žiakom zadajte úlohu, aby sa mlčky zoradili vedľa seba podľa
nejakého (ideálne zábavného) kritéria od jedného extrému po druhý (napr. podľa veľkos
nohy, dĺžky ramena, farby vlasov). Na záver skontrolujte správnosť ich zoradenia sa a rozdeľte
susediace žiačky a žiakov do skupín podľa potrebného počtu.

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

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

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

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

výtvarná výchova
hudobná výchova
výchova umením

Erich Mistrík
Garant pracovnej skupiny pre predmety
Na prvý pohľad nemá umenie s globálnym vzdelávaním spoločné skoro nič. Často cí me a
považujeme za prirodzené, že umenie provokuje veľmi osobné zážitky, ktoré nemožno previesť na
objek vny pohľad na svet. Cí me, že ponúka svet fantázie a neskutočnej skutočnos . Odvádza nás
od sveta, v ktorom žijeme, niekedy ho dokonca odmieta ako zmätočný, chao cký, neporiadny a
neusporiadaný. Cí me, že pri tvorivom nadšení zabúdame na svet okolo nás. Namiesto neho nám
ponúka svet krásy, lahodnos , príjemných zážitkov, pohladí našu dušu, odpúta nás od zloby sveta.
Rozvíja našu schopnosť tvorby nového sveta. Je to však len polovica úspechu umenia. Úspech a sila
umenia spočíva hlavne v niečom inom – a kvôli tomu inému sa ocitlo aj v tejto príručke.
Umenie nás nezavedie len do krásneho a príjemného sveta. Má silu aj v tých nepríjemných
zážitkoch, ktoré vyprovokuje. Sú osobné, neopakovateľné, originálne. Sú neobvyklé a niekedy
nepríjemné, lebo nás posunú tam, kde sa zvyčajne neocitáme. Ukáže nám vzdialené svety,
pomôže nám stretnúť sa s túžbami iných ľudí, ponorí nás do problémov iných ľudí tak, že cí me
ich boles . Bolesť, ktorú s nimi cí me, má svoje čaro – lebo v nás podnecuje spolupatričnosť a
vedomie jednoty všetkých ľudí. Umenie nám ukáže malosť nášho obmedzeného každodenného
sveta a vedie nás k veľkorysos v pohľade na iné čas „našej“ Zemegule. To všetko robí umenie
nenápadne, nenásilne. Nevzpierame sa jeho pôsobeniu, dokonca ani vtedy, keď nás nú rozmýšľať,
keď nabúra naše stereotypy v myslení a cítení, či keď v nás vyvoláva neznáme tvorivé muky. Je
ťažké sa mu ubrániť, lebo cí me, že môže mať pravdu i vtedy, keď hovorí, že všetko je inak, ako sme
si doteraz mysleli. Preto je užitočné posilňovať globálne vzdelávanie pomocou nástrojov výtvarnej
a hudobnej výchovy.
Hoci sa pohybujeme hlavne v predmetoch hudobná a výtvarná výchova, neobmedzujeme
sa len na umenie, ale ponúkame ho v širšom kontexte vizuálnej a zvukovej kultúry. Pretože
globalizovaný svet nepozná odborové hranice, využívame aj postupy drama ckej výchovy,
literárnej výchovy, mediálnej výchovy. Chceme tak otvoriť priestor pre uplatnenie rôznych
tvorivých schopnos tak na strane žiackej, ako aj učiteľskej.

Erich Mistrík

1.) Čo nám hovorí voda
Ročník:
Tematický celok:
Téma

45

5. ročník ZŠ

Téma GV:
Čas:
Pomôcky:

Ako sa nám prihovára hudba
Výrazové prostriedky hudby a ich funkcia,
zážitok z hudby a jeho zdôvodnenie
Životné prostredie
45 minút
počítač, dataprojektor/interak vna tabuľa, reproduktory, Orﬀove
hudobné nástroje, rôzne pomôcky na vytváranie zvukov (kovové,
drevené, papierové), fixky, papiere na robenie písomných záznamov,
tabuľa / flipchart, mapa sveta

Ciele:

•

napodobniť zvuky vody pomocou alterna vnych hudobných
nástrojov

•
•

diskutovať o kladných a záporných vplyvoch vody na život na Zemi
verbálne vyjadriť názor na zásahy človeka do prírodného
prostredia a jeho vplyv vodu, vodné živly

Postup:

7

Evokácia – 7 minút
1

Pus te žiačkam a žiakom krátke audio- alebo videoukážky z rôznych skladieb, ktoré zvukomaľbou
zhudobňujú vodu a jej prejavy (napr. A. Vivaldi: Búrka v klasickom prevedení a v prevedení
Vanessy Mae). Na záver pus te acapella prevedenie piesne „Africa“ hudobnou skupinou
Perpetuum Jazzile. Pieseň vyhľadajte vopred na portáli Youtube zadaním hesla „Perpetuum
Jazzile – Africa“ do vyhľadávača. Nepúštajte celú skladbu, stačí minúta a štyridsaťpäť sekúnd.

2

Pýtajte sa žiačok a žiakov, čo majú podľa nich nahrávky spoločné, až kým sa nedopracujete k
súvislos s vodou.

30

Uvedomenie – 30 minút
3

Brainstorming: Požiadajte žiačky a žiakov, aby vymenovali čo najviac rôznych podôb a prejavov
vody na Zemi, a prípadne ich doplňte.

4

Rozdeľte žiačky a žiakov do štyroch skupín (techniky na tvorenie skupín nájdete v úvode tejto
metodickej príručky), ktoré sa zoskupia okolo štyroch diskusných stolov.

5

Vyberte štyri najvhodnejšie podoby vody a rozdeľte ich ako témy na diskusné stoly.

6

Vyzvite skupiny, aby okolo svojho stola diskutovali počas 3 minút o tom, v ktorých oblas ach
sa jednotlivé prejavy vody vyskytujú, kde bývajú najčastejšie, kde najničivejšie, aká je príčina
ich vzniku, ako sa dá takým situáciám predchádzať a pod. Každá skupina zapisuje svoje názory,
ktoré potom prezentuje ostatným skupinám. Prezentácie je možné dopĺňať o ďalšie názory a
krátku diskusiu v celej triede.
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7

Pýtajte sa všetkých skupín, či našli nejaké spoločné znaky pre jednotlivé témy. Spoločne
diskutujte o tom, akým konaním človek ovplyvňuje vodu a tým klímu na zemi, ako jeho konanie
ovplyvňuje vodné prejavy a ako eto prejavy ovplyvňujú život ľudí v rôznych oblas ach sveta.
V ktorých oblas ach sveta sa tento problém vyskytuje najčastejšie? Sú eto problémy typické
aj pre Slovensko? Môžete pripojiť informácie ako napríklad:

•
•

„Každých 8 sekúnd umiera dieťa na choroby spôsobené nedostatkom vody.“
„1 liter benzínu zamorí 5 miliónov litrov vody…“
(Zdroj: h p://worldinnewdays.com/?p=190)

8

Rozdajte žiačkam a žiakom do skupín rôzne alterna vne hudobné nástroje a pomôcky, ktoré
si môžu medzi sebou vymieňať a skúšať. Zadajte úlohu, aby každá skupina skúsila napodobniť
zvuk prejavu vody, o ktorom sa diskutovalo pri stole, kde sedia (podobne ako zoskupenie
Perpetuum Jazzile v úvode hodiny napodobnilo dážď).

9

Uskutočnite prezentáciu všetkých skupín.

8

Reflexia – 8 minút
10

V záverečnej diskusii sa zamerajte na správanie sa žiačok a žiakov k životnému prostrediu:

•

Ako na vás pôsobili zvukové nahrávky, ktoré vytvorili vaše spolužiačky a spolužiaci?
Ktoré zvuky boli pre vás príjemné a ktoré boli nepríjemné? Prečo?

•
•

Akú náladu vo vás vyvolali zvuky dažďa? Ako ste sa cí li, keď ste počuli hrmieť hromy?

•
•

Je podľa vás vhodné, aby ľudia ovplyvňovali klíma cké podmienky na Zemi?

•

Ako by ste to vy svojím konaním mohli ovplyvniť? Ako v škole? Ako doma?

Bolo ťažké alebo ľahké napodobniť zvuky počasia pomocou alterna vnych nástrojov?
Prečo?
Ako by podľa vás mali ľudia konať, aby nevznikali v rôznych oblas ach sveta nega vne
extrémne prejavy spôsobené vodou, ako sú záplavy, hurikány, prívalové dažde, vodná
erózia, nedostatok vody (extrémne suchá, dezer fikácia pôdy) a pod.?

Nechajte si časový priestor v závere hodiny a vyskúšajte
si s deťmi urobiť búrku podľa videa s Perpetuum Jazzile.
Navrhnite žiačkam a žiakom, aby si doma pomocou
alterna vnych nástrojov nahrali niektorý zvukový
prejav vody a na nasledujúcej hodine nahrávku pus li
ako hudobnú hádanku.
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2.) Architekt odpadu
Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:
Pomôcky:

Ciele:

5. ročník ZŠ

45

Podnety architektúry
Hravé skúmanie priestoru
Životné prostredie
45 minút
prázdne PET aše, papier A4, baliaci papier alebo tabuľa/flipchart,
perá, počítač, dataprojektor/ interak vna tabuľa, reproduktory, rôzne
pomôcky na úpravu PET fliaš

•
•
•

Postup:

vymýšľať inova vne spôsoby využi a odpadových materiálov
vedieť opísať pozi va udržateľného spôsobu života
analyzovať svoje správanie s ohľadom na udržateľnosť životného
prostredia

5

Evokácia – 5 minút
1

Umiestnite do stredu priestoru prázdnu PET ašu a uprene na ňu asi 1 minútu pozerajte, až
kým nezískate pozornosť a zvedavosť celej triedy.

2

Rozdeľte triedu do skupín po 2 - 3 žiačkach a žiakoch a do každej rozdajte jednu PET ašu, prázdny
papier a pero.

3

Brainstorming: Dajte všetkým skupinám 2 minúty na to, aby na veľký baliaci papier zrozumiteľne
spísali čo najviac nápadov, ako sa dá využiť takáto PET aša. Po uplynu času vyveste plagáty
s nápadmi, a niekoľko najzaujímavejších prečítajte.

30

Uvedomenie – 30 minút
4

Vyzvite všetky skupiny, aby si vybrali jeden zo svojich nápadov, a ten zrealizovali. Dajte im na to
10 minút (ak to s hnú skôr, môžu skúsiť zrealizovať ešte jeden ďalší nápad). Vy si medzičasom
pripravte techniku na projekciu fotografií.

5

Nechajte všetky skupiny odprezentovať svoje výrobky a nápady. Pýtajte sa na ich využi e či
prípadné doplnky z iných odpadových materiálov.

6

Uveďte projekt Architekt odpadu (pôvodný názov Garbage Warrior): „Američan Michael
Reynolds už vyše tridsať rokov úspešne stavia veľmi lacné domy, ktoré disponujú vlastným
zdrojom energie, vody i tepla. Využíva staré pneuma ky, plechovice od piva a sklené aše. Táto
prekvapujúco skvelo fungujúca alterna va bývania z dielne vyštudovaného architekta a zástancu
trvalo udržateľného rozvoja napriek tomu, alebo možno práve preto, v USA neustále naráža na
najrôznejšie byrokra cké prekážky.““ (h p://www.csfd.cz/film/241226-architekt-odpadu/)

7

Vyhľadajte (najlepšie vopred) na internete fotografie unikátnych stavieb Michaela Reynoldsa
zadaním hesla „garbage warrior“ a zvolením filtra „obrázky“. Ak sa Vám nepodarí nič nájsť,
požiadajte na hodine žiačky a žiakov, iste vám ochotne pomôžu.
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8

Požiadajte žiačky a žiakov, aby uviedli pozi va a nega va takýchto domov z umeleckej stránky a
s ohľadom na životné prostredie. Rozdelte si tabuľu/flipchart dvomi čiarami v tvare znamienka
+ a zapisujte návrhy žiačok a žiakov do rôznych kvadrantov tabule/flipchartu.

Pozitíva

Negatíva

Umelecká stránka
Životné prostredie

10

Reflexia – 10 minút
9

V záverečnej diskusii sa zamerajte na správanie sa žiačok a žiakov k životnému prostrediu a
výhody ekologicky zodpovedného životného štýlu:

•
•
•

Chceli by ste žiť v podobnom dome?

•

Čo by ste mohli zmeniť vo vašej domácnos , aby ste boli šetrnejší k životnému
prostrediu?

Čo si myslíte, prečo sa architekt Reynolds rozhodol stavať týmto spôsobom?
Prečo by sme sa mali zaoberať ekológiou? Ako súvisí s problémami ľudí na globálnom
Juhu?
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Námety
Zemeguľa – Guľazem?
Odporúčaný ročník:

5. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Podnety rôznych oblas poznávania sveta /
Výtvarné hry s problema kou zemepisu
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
Uvedomiť si vplyv globalizácie a vzájomnú prepojenosť sveta
prostredníctvom modelu Zeme.

Stručný opis: Prineste si na hodinu mapu sveta. Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín po 4
a pre každú skupinu si pripravte kópiu kar čiek z prílohy. Nechajte žiačky a žiakov vyrobiť
zjednodušený model zemegule na veľký kus papiera (napríklad výkres A0), na ktorý nakreslia a
vyfarbia kon nenty, oceány a moria. Z moduritu alebo plastelíny vymodelujú rôznofarebných
panáčikov, ktorých rozmiestnia po zemeguli podľa toho, kde sa vyrábajú a používajú mobilné
telefóny, kto z nich profituje a kam smeruje odpad. Na tvorbu a umiestnenie panáčikov dajte
skupinám k dispozícii nastrihané kar čky z prílohy. Model je možné vystaviť s primeraným
komentárom v priestoroch školy, kde ho bude mať možnosť vidieť čo najviac ľudí.
Otázky do diskusie:

•
•

Akú cestu (cez ktoré krajiny / kon nenty) môže po svete prejsť jeden mobilný telefón?
Aké vplyvy má mobilný telefón na krajinu, odkiaľ pochádza materiál / kde sa vyrába /
kde sa spotrebúva?

Užitočné odkazy:
Niekoľko faktov o mobilných telefónoch nájdete tu:
h p://www.kosit.sk/ar cle-item-sk/recyklacia-mobilov-alebo-mobilne-telefony-nepatriado-odpadkov/
Model je možné vyrobiť aj 3D. Inšpirujte sa tu:
h p://www.youtube.com/watch?v=pVibCXEK28s&feature=related
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Príloha
Ťažíme koltán v baniach
Asi ste ešte o tomto minerále nepočuli, ale skoro všetci ho určite máte vo vrecku. Vďaka koltánu vydržia
baterky v mobilných telefónoch tak dlho, aby sa dali pohodlne používať a znova, a znova nabíjať. Najväčšie
náleziská koltánu na svete sa nachádzajú práve u nás, v africkom Kongu. Tak ako my, veľa ľudí pracuje v
baniach v nezdravých podmienkach bez ochranného oblečenia. Za túto ťažkú prácu dostávame veľmi
málo peňazí. Aj mnoho de pracuje v baniach namiesto toho, aby chodili do školy. Kvôli koltánu sa v
našej krajine rozpútala občianska vojna – obchod s koltánom sa snažia ovládnuť rôzne ozbrojené skupiny,
pretože čím viac notebookov a mobilných telefónov sa vo svete vyrába, tým viac sa dá na koltáne zarobiť...
Naša farba je preto farba krvi – červená.

Používame mobilné telefóny
Mobily používajú ľudia na celom svete na telefonovanie, posielanie SMS a MMS, fotenie, nakrúcanie
videí, prípájanie sa na internet, internet banking, vyhľadávanie informácií, hranie hier a mnoho
ďalších činnos . Na konci minulého storočia si kupovali mobily najmä boha podnikatelia v Severnej
Amerike a Európe. To však už dnes nepla . Trh sa rozšíril, ceny klesli a keďže mobily sa stali hlavným
prostriedkom komunikácie na diaľku, sú aj pre ľudí z chudobnejších pomerov samozrejmosťou.
Najväčší nárast používateľov mobilných telefónov zaznamenali v Číne a Indii v roku 2011. V niektorých
afrických rozvojových krajinách dokonca existujú mobilné služby, o ktorých u nás ešte ani netušíme.
Naša farba je farba planéty Zem – modrá.

Vyrábame mobilné telefóny
Mobilný telefón sa skladá z viacerých čas – plastového obalu a klávesnice, displeja, batérie,
miniatúrneho hardvéru na materskej doske a so véru, ktorý je naprogramovaný do každého
telefónu. Bez ohľadu na to, v ktorej krajine sídli firma, ktorá mobilné telefóny predáva, jednotlivé
čas sa najčastejšie vyrábajú v továrňach v niektorej z ázijských krajín. Väčšina z nás, ktorí pracujeme
v továrňach na výrobu mobilov, nemá dobré pracovné podmienky. Pracujeme denne veľa hodín za
veľmi málo peňazí, a to často napriek tomu, že to zákony našej krajiny zakazujú. Pri výrobe dýchame
výpary z plastov a prichádzame do kontaktu s rôznymi nebezpečnými látkami.
Keďže pracujeme dlho do noci zatvorení v továrni, naša farba je farba svetla – žltá.

Zbavu jeme sa mobilných telefónov
Mobily patria k takzvanému elektronickému odpadu, nemali by sme ich teda iba tak vyhodiť do
odpadkového koša; mali by sme sa postarať o to, aby boli správne zneškodnené. Podľa celosvetových
šta s k sa však na recykláciu dostane po celom svete iba 1 zo 100 nefunkčných mobilov. Kde končia
všetky e vyradené mobilné telefóny? Malá časť sa opraví a znovu predá v second handoch za nižšiu
cenu. Niektorí ľudia telefón nevyhodia, ale odložia doma. Väčšina elektronického odpadu sa však vyváža
k nám do rozvojových krajín, často nelegálne. Ide najmä o krajiny Ďalekého východu, Indiu, Čínu a africké
krajiny.
Keďže by sme si želali, aby sa mobilné telefóny recyklovali a čo najmenej zaťažovali životné prostredie,
naša farba je zelená.
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Ornamenty života
Odporúčaný ročník:
Tematický celok /
téma:

5. ročník ZŠ

Téma GV:

Mul kulturalizmus
Oboznámiť žiakov s tradíciami a kultúrou rôznych krajín sveta prostredníctvom ornamentu.

Hlavný cieľ:

Tradícia a iden ta /
Ornamenty rôznych kultúr

Stručný opis: Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín. Pre každú skupinu si pripravte zamiešanú
sadu kar čiek z prílohy a nechajte ich pospájať obrázky s názvami ornamentov. Spoločne
si prejdite výsledky, prípadne dopĺňajte informácie k jednotlivým obrázkom. Následnou
cielenou diskusiou vyvoďte význam pojmu ornament. Nechajte žiačky a žiakov nakresliť
svoj vlastný ornament, ktorý ich vys huje. Pracovať môžu individuálne alebo v skupinách.
Diskutujte o prelínaní rôznych kultúr a veďte žiačky a žiakov k tolerancii.

Užitočné odkazy:

Vystavte hotové žiacke ornamenty
v školskej „galérii“.

h p://sk.wikipedia.org/wiki/Ornament

Príloha

Orientálny kruhový
ornament

Africký ornament

Arabský kvetinový
ornament

Slovenský ornament
solivarská čipka

Židovský geometrický ornament

Tradičný mongolský
ornament
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Univerzálne symboly odlišnosti
Odporúčaný ročník:

5. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Výtvarný jazyk /
základné prvky výtvarného vyjadrovania
Ľudské práva
Citlivo viesť diskusiu na tému rovnakých práv žien a mužov doma
i vo svete.

Stručný opis:
1.
Zadajte žiačkam a žiakom vopred na domácu úlohu, aby odfotografovali (aspoň mobilom)
2.

rôzne označenia ženských a mužských toaliet – v reštauráciách, v škole, doma, atď.
Na hodine si postupne premietnite alebo inak ukážte všetky symboly, ktoré sa
žiačkam a žiakom podarilo zachy ť. Vyzvite ich, aby pomenovali, čo eto symboly
vyjadrujú. Možné otázky do diskusie:
Čím je v znaku odlíšená žena od muža? Je táto odlišnosť základnou
charakteris kou ženy? Sú ženy vždy oblečené v šatách či sukni?
Čo všetko je považované za tradične „ženské“ a čo za tradične „mužské?
Aké farby? Dĺžka vlasov? Povolania? Domáce práce? Záľuby?
Môžu eto zaužívané predstavy nejakým spôsobom ľudí obmedzovať? Ako?
Nechajte žiačky a žiakov, aby sami navrhli unikátnu dvojicu symbolov, ktorými by
označili toalety pre dievčatá a chlapcov vo vašej škole. Môžu pracovať v skupinách.

•
•
3.

•

Užitočné odkazy:
Ak by žiačky a žiaci nenašli žiadne zaujímavé symboly, môžete si pre istotu s ahnuť nejaké
vopred z tejto internetovej stránky h p://www.safetysignsupplies.co.uk (časť „Door Sign“).

Obalový diza jn
Odporúčaný ročník:
Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

5. ročník ZŠ
Podnety dizajnu – Obalový dizajn (materiál, tvar, grafické riešenie,
návrh značky/loga, ex libris)
Globalizácia a vzájomná previazanosť
Reflektovať dopady globalizácie, unifikáciu výrobkov, dopytu a pod.

Stručný opis:
1.
Rozdeľte žiačky a žiakov do malých skupín. Vyzvite skupiny, aby vytvorili z papiera A4

2.

alebo A3 obal výrobku, ktorý musí spĺňať nasledujúce kritériá:
• Predajnosť na celom svete
• Atrak vny dizajn
• Obsahuje logo firmy (vymyslenej)
• Má minimálne materiálové straty
• Recyklovateľný
Po prezentácii obalov rozveďte diskusiu o vzájomnej previazanos sveta, spotrebiteľskom správaní, globálnom význame recyklácie (ako alterna ve k hromadeniu odpadu) a
pod. Snažte sa nadviazať na výrobky, ktoré si jednotlivé skupiny zvolili pri tvorbe obalov.

Užitočné odkazy:
Inšpirácia pre učiteľku/učiteľa: h p://www.youtube.com/watch?v=bBf957XC-4k
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3.) Symboly v gotike
a v súčasnom umení

45

+

45

Ročník:
Tematický celok:
Téma
Téma GV:
Čas:

6. ročník ZŠ

Pomôcky:

počítač, dataprojektor/interak vna tabuľa, tabuľa/flipchart

Ciele:

•
•
•

pomenovať obmedzenia, ktoré prináša negramotnosť

•

zhodno ť mieru rozšírenia negramotnos na svete a na Slovensku,
pomenovať jej príčiny

Výtvarné činnos inšpirované dejinami umenia
Stredoveké a go cké umenie
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
45 minút (odporúčame 90-minútový blok)

opísať rôzne typy negramotnos
porovnať negramotnosť a obmedzenia, ktoré ľuďom prinášala v
minulos (v dobe vzniku go ckých diel) a dnes

Najproblémovejšími oblasťami vo svete
vzhľadom na splnenie noriem týkajúcich
sa vzdelávania sú Ázia, arabské štáty a
subsaharská Afrika. Viac ako 132 miliónov
ľudí na svete vo veku 15 až 24 rokov nevie
čítať alebo písať.

Postup:

7

Evokácia – 7 minút
1

Brainstorming: Pomôžte žiačkam a žiakom, aby si predstavili, že nevedia písať ani čítať,
zamysleli sa nad tým, ako by tento fakt ovplyvňoval ich každodenný život, a zaznamenali to na
tabuľu/flipchart akýmkoľvek spôsobom (ale NIE slovne). Výsledky budú mať pravdepodobne
podobu kresieb či grafických symbolov.

2

Brainstorming doplňte otázkami a informáciami o negramotnos vo svete i u nás.

3

Diskutujte so žiačkami a žiakmi aj o iných druhoch negramotnos – počítačová negramotnosť,
technická negramotnosť... Cieľom diskusie je, aby žiačky a žiaci pomenovali, ako môže
negramotnosť obmedzovať životy ľudí.

30

Uvedomenie - 30 minút
4

Pýtajte sa žiačok a žiakov na symboly, ktroré poznajú zo súčasnos (dopravné značky, reklama),
a či poznajú nejaké aj z minulos (kresťanská ryba a pod.).
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5

Uveďte žiačky a žiakov do obdobia go ky pomocou názorných ukážok diel a nechajte ich
hľadať symboly, ktoré diela využívajú. V prípade potreby navádzajte žiačky a žiakov tak, aby
symboly ľahšie rozpoznali.
(Ak máte k dispozícii viac času, prezentujte žiačkam a žiakom, ako sa v súčasnos využívajú
symboly v umení: Banksy, Shooty, street art.)

6

Rozdeľte žiačky a žiakov do 4 skupín (techniky na rozdeľovanie žiačok a žiakov do skupín nájdete
v úvode metodickej príručky). Každá skupina si vyberie jeden svetový problém a pokúsi sa naň
symbolicky výtvarne poukázať.
(Ak máte k dispozícii viac času, môžu ich prípadne zapracovať do známych umeleckých diel,
fotografií, pracovať s časopismi a pod.)

7

Nechajte všetky skupiny vystaviť svoje diela, aby si ich mohli prezrieť aj ostatné skupiny.

8

Reflexia - 8 minút
8

V záverečnej diskusii pracujte pri dopĺňaní názorov žiačok a žiakov aj s pojmami rozvojové
krajiny (krajiny globálneho Juhu), rozvojová spolupráca, rozvojové vzdelávanie.

Odporúčané otázky:

•
•
•

Ako sa vám tvorili vaše vlastné symbolické diela?

•

Čo naopak nie sme v dnešnej dobe schopní vyjadriť iba symbolicky? Prečo je potrebné
vedieť čítať, písať a rozumieť aj písanému textu?

•
•
•

Poznáte niekoho dospelého, kto nevie čítať a písať?

Kde všade sa takéto symboly nachádzajú a prečo? Čo je ich cieľom?
Čo nedokážeme vyjadriť slovom tak ako symbolom? Aké sú výhody symbolického
zobrazenia?

Je podľa vás dôležité, aby sa ľudia na celom svete vzdelávali? Prečo?
Ktoré slovenské alebo svetové organizácie sa venujú problema ke základného
vzdelania pre všetkých chlapcov a dievčatá bez rozdielu?
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4.) Moja detská izba

45

6. ročník ZŠ
Ročník:
Tematický celok: Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru rôznych národov /
Podnety filmu a videa
Typická pieseň a hud. skladba vybraných národov / Vzťah obrazu a zvuku vo filme
Téma GV:
45 minút
Čas:
dataprojektor/ interak vna tabuľa, počítač, reproduktory, prístup na internet
Pomôcky:
(alebo vopred s ahnuté videá)

•
•
•
•

Ciele:

dokázať definovať a vysvetliť, čo sú globálne témy – chudoba, sociálne
rozdiely, ľudské práva, práva dieťaťa ...
porovnať rozdielne podmienky života a výchovy de v rôznych krajinách sveta
analyzovať príčiny nerovnos vo svete
diskutovať o možných spôsoboch zlepšenia podmienok života de

Klasifikácia krajín podľa Svetovej Banky (World Bank)
Svetová banka rozdeľuje tzv. Atlasovou metódou krajiny sveta do štyroch
skupín podľa výšky tzv. hrubého národného príjmu (HNP = priemerný príjem
na obyvateľa na jeden deň):
Krajiny s nízkym príjmom = krajiny s HNP vo výške 1,005 USD alebo menej

•

(napríklad: Afganistan, Kambodža, Somálsko, Tanzánia, Keňa, Hai , Nepál)

• Krajiny so stredne nízkym príjmom = krajiny s HNP vo výške 1,006 – 3,975 USD
• Krajiny so stredne vysokým príjmom = krajiny s HNP vo výške
3,976 – 12,275 USD
Krajiny s vysokým príjmom = krajiny s HNP vo výške 12,276 USD a viac

• (napríklad: USA, Slovensko a väčšina krajín EÚ, Austrália, Trinidad a Tobago)
Postup:
Evokácia – 10 minút

10

1

Pus te žiačkam a žiakom video zo súťaže Kórea má talent, kde chudobný chlapec Sung Bong
Choi spieva opernú pieseň. h p://www.youtube.com/watch?v=BewknNW2b8Y Prekladajte
žiačkam a žiakom z anglič ny chlapcov príbeh a komentáre porotcov.

2

Pýtajte sa žiačok a žiakov otázky o tom, prečo je situácia tohto chlapca odlišná od bežných
súťažiacich. Zis te, či poznajú aj iných umelcov alebo športovcov z chudobného prostredia.
Zamerajte sa na tému prekonávania samého seba.
Viac informácií o kórejskom chlapcovi nájdete na stránke: h p://www.sungbongchoi.net/

Uvedomenie - 25 minút
3

25

Predstavte žiačkam a žiakom projekt WHERE CHILDREN SLEEP. Požiadajte žiačky a žiakov, aby
si pri sledovaní videa všímali podmienky, v akých de žijú, a skúsili si vybrať izbu, v ktorej by
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určite nechceli bývať, a naopak, izbu, kam by sa hneď nasťahovali. Dôležité: vypnite zvuk
a pus te žiačkam a žiakom video bez hudby. Video nájdite zadaním hesla „where children
sleep“ do vyhľadávača na Youtube, alebo prostredníctvom priameho odkazu na video:
h p://www.youtube.com/watch?v=AIgFKeSgT-4

4

Pýtajte sa žiačok a žiakov, aké prepojenie vidia medzi oboma videami. Čo majú spoločné? Aké
rozdiely vidia medzi zobrazenými miestami a Slovenskom?

5

Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín po troch, v ktorých sa majú zamýšľať nad tým, aké sú znaky
chudoby, ktoré z krajín sveta sú podľa nich najchudobnejšie, ktoré najbohatšie, a svoje názory
odprezentovať.

6

Popíšte žiačkam a žiakom pre porovnanie štandardy Svetovej banky (príjem na deň) a uveďte
príklady spomedzi najbohatších aj najchudobnejších krajín (viac informácií v tabuľke).

7

Preberte so žiačkami a žiakmi termíny „rozvojové krajiny, rozvojová pomoc verzus rozvojová
spolupráca“. (Vysvetlenie termínov nájdete v Slovníku alebo na stránke www.mvro.sk )

8

Vyzvite všetky skupiny, aby porozmýšľali a skúsili vybrať pieseň, ktorá by sa hodila pre toto
video, vyhľadajte ich spoločne na internete a pus te z každej krátku pasáž. Ak nemáte prístup
na internet, požiadajte ich, aby vybrali takú pieseň, ktorú budú vedieť zaspievať.

Reflexia - 10 minút
9

10

10

V záverečnej diskusii sa zamerajte na pôsobenie hudby a chudoby na žiačky a žiakov:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ako sa vám vyberala skladba? Podľa čoho ste sa rozhodovali?
Bol nejaký rozdiel medzi tým, ako ste vnímali video bez hudby a s hudbou?
Aký zmysel môže mať správne vybraná hudba k videu?
Ako na vás pôsobili fotografie izieb de ?
Vedeli by ste si predstaviť žiť aspoň v jednej z nich?
Poznáte niekoho, kto bol v nejakej rozvojovej krajine?
Ktoré organizácie sa venujú problema ke chudoby de v rozvojových krajinách?
Pomáha podľa vás aj Slovensko?

Na záver pus te žiačkam a žiakom klip Where Children Sleep ešte raz s použitou skladbou
Ennia Morriconeho.
Práca s mapou - dohodnite sa s vyučujúcimi, aby si na hodine
geografie ešte raz pozreli video Where Children Sleep a hľadali
zobrazované miesta/ krajiny na mape sveta.
Stránka jedného z fotografov :
h p://www.jamesmollison.com/project.php?project_id=6&p=24
Recenzia s popisom niektorých fotografií :
h p://www.webnoviny.sk/lifestyle/tour-de-detske-izby-taktospia-d/355991-clanok.html
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Námety
Architektúra mesta a tábora
Odporúčaný ročník:

6. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Podnety architektúry – Urbanizmus / plán mesta, štruktúra zón,
doprava, dopravné uzly, vzťah ku krajine
Životné prostredie
Porovnať, ako ľudia v rôznych sídlach vplývajú na životné prostredie

Stručný opis: Vyhľadajte si na internete fotografie a informácie o nejakom aktuálnom
veľkom utečeneckom tábore vo svete a pripravte si ich na hodinu. Uveďte žiačkam a žiakom
tému hodiny a vysvetlite, že ich úlohou bude v skupinách nakresliť plán mesta alebo dediny, pri
ktorom sa zamerajú na potreby ľudí a riešenia, ako týmto potrebám vyhovieť. Brainstormujte
s nimi o potrebách a riešeniach. Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín (po 3 alebo 4) a náhodne
im prideľte jednu z dvoch tém – mesto alebo dedina. Nechajte ich pracovať asi 20 minút,
pričom pozorujte proces tvorby a prípadne poskytujte rady o zastavaní plochy, prísune energií,
kanalizačných systémoch, doprave, atď.
Nechajte skupiny, aby si navzájom pozreli svoje plány – metódou chej galérie, aby ste
ušetrili čas. Vysvetlite im, že okrem miest a dedín existujú aj iné druhy sídel. Prepracujte sa
až k téme utečeneckých táborov. Veďte diskusiu o zabezpečení základných ľudských potrieb v
utečeneckom tábore. Ak budete mať čas, venujte sa aj utečeneckým táborom na Slovensku (o
ktorých si vopred zis te aktuálne informácie).

Tradície – ale čie?
Odporúčaný ročník:

6. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:

Tradícia a iden ta – výtvarné rakcie na tradičné formy

Hlavný cieľ:

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

Stručný opis: Pripravte si na hodinu obrázky ľudových odevov z vášho regiónu a tradičných
odevov iných kultúr. Diskutujte o tom, aké prvky sa opäť vracajú do módy a majte pripravených
niekoľko príkladov. Brainstormujte o prvkoch odevu iných kultúr, ktoré je možné vidieť aj na
Slovensku (napríklad škótske sukne, šatky – tzv. arafatky, africké a indické šatky, tzv. lolita
fashion z Japonska, indická ba ka a pod.). Ktoré prvky zdobenia odevov mladých ľudí sú v
súčasnos spoločné pre viac kultúr? Odráža sa životný štýl na odevoch ľudí?
Zadajte žiačkam a žiakom, aby navrhli aspoň jeden kus ženského alebo mužského oblečenia,
na ktorom zladia aspoň dva prvky spomedzi odevov iných kultúr. Na záver si jednotlivé návrhy odprezentujte a snažte sa uhádnuť, aké kultúry sa v nich odzrkadľujú.

Užitočné odkazy: Zaujímavý článok o vplyvoch v modernom módnom návrhárstve nájdete napríklad tu: h p://ona.idnes.cz/obrazem-nadherne-kreace-chanelu-inspirovane-indii-fs1-/modni-trendy.aspx?c=A111210_120045_modni-trendy_ves

26

Vzor – hrdina?
Odporúčaný ročník:

6. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Možnos zobrazovania videného sveta; Kreslenie figúry podľa skutočnos a spamä
Ľudské práva
Oboznámiť sa s témou ľudských práv a boja za ľudské práva vo
svete na rôznych príkladoch zo súčasnos (prípadne starovekých
či novovekých dejín). Uviesť príklad ak vistu/bojovníka za ľudské
práva a prerozprávať jej/jeho príbeh.

Stručný opis: Pripravte si na hodinu fotografie spojené s bojom za ľudské práva –
reportážne zábery z protestov, pochodov, demonštrácií, štrajkov. Vyzvite žiačky a žiakov, aby
podľa reprodukcií fotografií kreslili portréty známych osobnos aj neznámych ľudí, snažiac sa
zachy ť gesto, výraz, náladu výjavu. Diskutujte o tom, čo asi človek prežíva, keď bráni svoje
práva. S akými situáciami sa zvyčajne vo svete spája boj za ľudské práva? (napr. v Barme,
Číne, na Kube a pod.)
Podľa vybavenia a možnos školy/učebne je možné kresby pospájať do filmu a ozvučiť ho,
prípadne kresby vystaviť v priestoroch školy a pripojiť k nim hudobnú skladbu.

Užitočné odkazy:
internetová stránka organizácie Amnesty Interna onal Slovensko h p://www.amnesty.sk/

Odevný diza jn
Odporúčaný ročník:
Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

6. ročník ZŠ
Podnety dizajnu – odevný dizajn
Globalizácia a vzájomná previazanosť
Spoznávať globálnu prepojenosť problema ky odievania a s ňou
súvisiacu situáciu de z rozvojových krajín.

Stručný opis: Diskutujte so žiačkami a žiakmi na tému, čo radi nosia oblečené a prečo. Na
základe čoho sa rozhodujú pri nákupe oblečenia?
Nechajte žiačky a žiakov navrhnúť jeden „ou it“ – model oblečenia. Po skončení diskutujte o
procese výroby šatstva od návrhu až po predaj v obchodoch. Kde by ste si nechali svoj model
vyrobiť a prečo? Diskutujte o pojme „obchody potu“ a možných riešeniach otázky detskej
práce, atď.

Užitočné odkazy:
viac informácií o obchodoch potu nájdete na stránkach
www.rozvojovevzdelavanie.skwww.zivica.sk, www.clovekvohrozeni.sk
h p://www.veganpeace.com/sweatshops/sweatshops_and_child_labor.htm
h p://en.maquilasolidarity.org/en/node/677
h p://www.spirala.sk/ak vity/casopis-dalekohlad/dalekohlad-13-2008
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5.) Hudba rôznych kultúr
na Slovensku
Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:

7. ročník ZŠ
Hudobné prechádzky storočiami
Dokázať rozmýšľať a rozprávať o hudbe
Mul kulturalizmus
45 minút

Pomôcky:

kópie pracovného listu (podľa počtu žiačok a žiakov v skupinách), počitač s
pripojením na internet, reproduktory, dataprojektor/ interak vna tabuľa,
tabuľa /flipchart

Ciele:

•

vnímať a rozoznávať hudobné príklady rôznych národnos a etník,
ktoré žili a žijú na území dnešného Slovenska, a teda aj mul kulturalitu
prostredia Slovenska (Uhorska v minulos )

•
•

vedieť vymenovať tradičné a nové menšiny na Slovensku

Postup:

všímať si a akceptovať rozmanitosť a mnohorakosť v kult. prejavoch

5

Evokácia – 5 minút
1

45

Úvodný brainstorming: Pýtajte sa žiačok a žiakov na hudbu, ktorá sa na Slovensku hráva
v rôznych regiónoch, pri rôznych príležitos ach, pre rôzne vekové skupiny a podobne.
(Očakávateľné odpovede: diskotéky, koncerty, omše, rozhlas, svadby, tanečné kurzy, divadlo,
pri táborovom ohni, ľudová hudba, pop, klasická hudba, cigánske piesne, valčík, čardáš...)

Uvedomenie - 30 minút

30

2

Rozdeľte žiačky a žiakov do troch skupín.

3

Rozdajte do každej skupiny text jednej z piesní v prílohe (v nemeckom, rusínskom alebo
židovskom jazyku) a požiadajte žiačky a žiakov, aby si ho prečítali a skúsili spoločne prísť na čo
najviac informácií o pôvode piesne, období jej vzniku, význame a pod.

4

Nechajte každú skupinu krátko odprezentovať svoje domnienky. Vyhľadajte každú pieseň na
portáli Youtube a skúste si ju spoločne zaspievať.

5

Po každej ukážke iniciujte diskusiu v triede doplňujúcimi otázkami, ktoré pomôžu žiačkam
a žiakom vnímať a prijímať mul kultúrnosť Slovenska dnes i v minulos . Možné otázky k
jednotlivým piesňam:

•

Nemecká – Brüder das Glas zur Hand (stará banícka pieseň z Banskej Š avnice)
- Ako to, že táto pieseň pochádza z Banskej Š avnice?
- Prečo sa práve na strednom Slovensku usadili Nemci? Žijú tam ešte?
- V ktorých iných čas ach Slovenska žilo/žije nemecké obyvateľstvo?
- V ktorom období prišlo nemecké obyvateľstvo na slovenské územie, kedy „odišlo“?
- Poznáte inú nemeckú pieseň? Rozprávku? Legendu?
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•

Rusínska – A čija to chyža (rusínska ľudová)
- V akom jazyku sa spieva táto pieseň? Rozumiete textu? Prečo?
- Kedy a prečo sa Rusíni usadili na Slovensku?
- V ktorých ďalších okolitých krajinách žijú Rusíni?
- Viete odhadnúť, o koľko rokov neskôr od kodifikácie slovenčiny bola kodifikovaná
rusínčina? (rok 1995)

•

Židovská – Kol ha’olam kulo (autor: rabín Nachman
z Bratslavi na Ukrajine na konci 18.storočia)
- V akom jazyku sa spieva táto pieseň? (hebrejsky/
jidiš)
- Kto by mohol byť autorom tejto piesne?
- Čo má podľa vás táto pieseň v ľuďoch vyvolávať?
(pieseň je dodnes symbolom odvahy)
- Poznáte nejakú židovskú hudbu? (napr. klezmer)
- Nachádza sa vo vašom okolí synagóga?

jidiš

= jazyk východo-európskych
Židov s nemeckým
základom a početnými hebrejskými
a slovanskými
prvkami

10

Reflexia – 10 minút
6

Nadviažte so žiačkami a žiakmi na historické aj aktuálne mulitkultúrne dianie na Slovensku.

•

Aké ďalšie menšiny žijúce na Slovensku poznáte okrem týchto troch? (Zapisujte ich
na tabuľu/flipchart do dvoch stĺpcov, do jedného tradičné menšiny, do druhého nové
menšiny, a požiadajte žiačky a žiakov, aby prišli na kľúč rozdelenia.)

•

Poznáte lepšie kultúru tradičných alebo nových menšín? Čo o týchto kultúrach viete?
(Zamerajte sa na hudbu, umelecký prejav, typické hudobné nástroje, symboly atď.)

•

Predstavte si, že píšete pre hudobný magazín článok o nových menšinách – čo všetko
by vás zaujímalo? Na čo by ste sa chceli spýtať pri interview k článku?

•
•

Je podľa vás Slovensko otvorená krajina?
Čo viete o podmienkach, ktoré majú na slovensku menšiny?

Užitočné informácie o menšinách na Slovensku v kocke
nájdete napríklad na internetovej stránke
h p://mul kul .sk/
V prípade záujmu žiačok a žiakov o túto tému, navrhnite
im možnosť napísať naozajstný článok do vášho školského
časopisu.

Zdroje:
h
h
h
h
h
h

p://www.vvdst.org/studentenlieder/161-brueder-das-glas-zur-hand.html
p://2pe3.webnode.sk/news/rusinska-narodnostna-mensina/
p://www.youtube.com/watch?v=SLvh2f-dqMs&feature=related
p://sk.wikipedia.org/wiki/Klezmer
p://www.youtube.com/watch?v=xzEwgDC_8bc
p://zemerl.com/cgi-bin//print.pl? tle=Gesher++Tzar+Me%27od
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Príloha

Hudba rôznych kultúr na Slovensku
Brüder das Glas zur Hand

Bratia pozdvihnime čaše
(voľný preklad)

Brüder das |: Glas zur Hand :|,

Bra a pozdvihnime čaše

und gefüllt |: bis zum Rand :|,

naplnené až po okraj

und ausgeleert.

a vypráznené.

Dann tön‘ es in der Rund,

Potom znie v našom kruhu

aus unser aller Mund:

zo všetkých našich úst,

|: wie es in der Schemnitz geht,

ako sa vodí v Š avnici,

wenn man den Jux versteht.

keď sa rozumie žartom.

Und nun stoßt an,

A teraz si štrngnite,

Brüder, Glück auf! :|

bra a, na šťas e!

Wir müssen viel studier‘n,

Musíme veľa študovať

und Papier verschmieren

a papier zamazať

und schwitzen auch.

a aj sa po ť.

Drum sind wir weit und breit

preto sme široko – ďaleko

nur als gelehrte Leut‘

ako ľudia učení

|: ringsrum im ganzen Land

dookola po celej krajine

nur allzuwohl bekannt.

až príliš dobre známi.

Und nun stoßt an,

A teraz si štrngnite,

Brüder, Glück auf! :|

bra a, na šťas e!

A čija to chyža

A čí je to dom
(voľný preklad)

A čija to chyža, stojit na dolini,

A čí je to dom, čo stojí v doline,

čije to divčatko, šyje na mašyni.

čie je to dievčatko, čo šije na stroji.

Mašyna čerkoče a divčatko plače,

Stroj hrkoce a dievčatko plače,

vernij sja mi vernij, mij milyj kozače.

vráť sa mi vráť, môj milý mládenec.

Nevernus, nevernus, bo nemam ku komu,

Nevrá m sa, nevrá m, lebo nemám ku komu,

zochabyv ja divča a sam neznam komu.

nechal som ja dievča, a sám neviem komu.

Jak my sja ľubili, suchy verby cvili,

Keď sme sa ľúbili, suché vŕby kvitli,

jak my perestali, zeleny zivjali.

keď sme sa prestali, zelené zvädli.

Jak my sja ľubili, rybko moja rybko,

Keď sme sa ľúbili, rybka moja rybka,

teper sja na tebe posmotry brytko.

teraz sa na teba pozerám škaredo.

A čija to chyža, stojit na dolini,

A čí je to dom, čo stojí v doline,

čije to divčatko, šyje na mašyni.

čie je to dievčatko, čo šije na stroji.
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Kol Ha‘olam kulo

(originálny zápis)

Celý šíry svet
(voľný preklad)

Kol Ha‘olam kulo

וֹלּ ֻככּ ם ָלוֹע ָה ל ּ ָכ

Gesher Tsar me‘od

ד ֹא ְמ רַצ ר ֶׁש ּ ֶג

Gesher Tsar me‘od

ד ֹא ְמ רַצ ר ֶׁש ּ ֶג

Gesher Tsar me‘od

ד ֹא ְמ רַצ ר ֶׁש ּ ֶג

Kol Ha‘olam kulo

וֹלּ ֻככּ ם ָלוֹע ָה ל ּ ָכ

Gesher Tsar me‘od

ד ֹא ְמ רַצ ר ֶׁש ּ ֶג

Gesher Tsar me‘od.

ד ֹא ְמ רַצ ר ֶׁש ּ ֶג.

Veha‘ikar Veha‘ikar

רָק ִע ָה ְן רָק ִע ָה ְן

Lo lefached

דֵח ַפל א ֹל

Lo lefached klal.

ל ָל ּ ְכ דֵח ַפל א ֹל.

Veha‘ikar Veha‘ikar

רָק ִע ָה ְן רָק ִע ָה ְן

Lo lefached klal.

ל ָל ּ ְכ דֵח ַפל א ֹל
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Celý šíry svet
Je veľmi úzky most
Je veľmi úzky most
Je veľmi úzky most
Celý šíry svet
Je veľmi úzky most
Je veľmi úzky most
Dobre si však zapamätaj
Nesmieš sa báť
Vôbec sa nesmieš báť
Dobre si však zapamätaj
Vôbec sa nesmieš báť

6.) Multikultúrne školské uniformy

45

Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:

7. ročník ZŠ

Pomôcky:

kópie Prílohy (podľa počtu skupín), vzorky látok, gombíky, šnúrky (a iný
materiál podľa uváženia), nožnice, lepidlo, fixky, ceruzky, pastelky, farby,
flipchartové papiere (alebo baliaci papier, staré plagáty), tabuľa/flipchart

Podnety tradičných remesiel
Podnety krajčírstva
Mul kulturalizmus
45 minút

Požiadajte žiačky a žiakov, aby v tento deň prišli všetci do školy
rovnako oblečení (podľa dohody, napr. modré rifle a biele tričká),
a aby si so sebou priniesli rôzne vzorky látok a iných krajčírskych
materiálov.

Ciele:

•
•
•
•

vytvoriť krajčírske návrhy školských uniforiem rôznych kultúr
pomenovať a účelne použiť rôzne druhy látok a materiálov
všímať si a akceptovať rozmanitosť a mnohorakosť v kultúrnych
prejavoch
analyzovať prepojenie slobodného vyjadrovania kultúry a základných
ľudských práv

Postup:

5

Evokácia – 5 minút
1

Úvodný brainstorming: Pýtajte sa žiačok a žiakov otázky o rôznych typoch odevu, ktoré
poznajú, pri akých príležitos ach sa využívajú (pracovný, slávnostný, bežný odev/oblečenie) a
pod. Postupne prejdite k uniforme, pýtajte sa, kde všade sa uniformy nosia a za akým účelom
asi v spoločnos vznikli.

Uvedomenie - 25 minút

25

2

Predstavte žiačkam a žiakom tému hodiny, a venujte sa vzorkám látok a iných materiálov,
ktoré ste Vy alebo žiačky a žiaci na hodinu priniesli. Môžete prípadne urobiť kratučký výklad,
udržiavajte však kontakt so žiačkami a žiakmi, pýtajte sa na to, čo by už mohli vedieť, nechajte
ich, nech vás dopĺňajú.

3

Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín. Vysvetlite im, že každá skupina bude mať za úlohu navrhnúť
školskú uniformu pre nejakú konkrétnu školu, ktorej podrobný opis dostanú všetky skupiny na
rolových kar čkách, a odprezentovať ju v triede.

4

Dajte k dispozícii materiály, oznámte čas na prácu v skupinách, rozdajte všetkým skupinám
rolové kar čky z Prílohy a nechajte ich pracovať. Monitorujte proces práce v jednotlivých
skupinách a podľa potreby ponúknite pomoc.

5

Medzičasom (alebo ešte pred začiatkom hodiny) si pripravte na tabuľu/flipchart otázky, ktoré
pomôžu skupinám pri prezentácii uniformy:
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•
•
•
•
6

Ako sa vám navrhovali uniformy?
Bol rozdiel v tom, či sa jedná o dievčenskú alebo chlapčenskú uniformu? Aký?
Čo vám robilo pri navrhovaní uniforiem najväčšie ťažkos ? Zmenili by ste niečo?
Vedeli by ste si predstaviť chodiť do tejto školy?

Vyzvite všetky skupiny k prezentácii, pričom im odkryte pripravené otázky, aby vedeli, na čo
sa majú zamerať. Nechajte všetkým skupinám minútu na prípravu. Na poradí skupín A a B
nezáleží, skupinu C si určite nechajte až na koniec. Po každej prezentácii sa spýtajte aspoň
jednu doplňujúcu otázku a nechajte priestor aj žiačkam a žiakom z ostatných skupín.

10

Reflexia - 10 minút
7

V záverečnej diskusii sa snažte smerovať k výhodám, ktoré vyplývajú zo spoluži a viacerých kultúr,
k tolerancii či k téme rovných práv pre menšiny ako aj väčšinovú spoločnosť. Možné otázky na
reflexiu:

•

Na začiatku sme sa rozprávali o možných využi ach rôzneho odevu. Aká je podľa vás
úloha školských uniforiem?

•
•
•
•

Aké sú argumenty PRE nosenie školských uniforiem? Aké sú argumenty PROTI?

•
•

Komu by mohlo nosenie uniforiem brániť vo vyjadrovaní svojej kultúry? Ako?
Dotýka sa podľa vás nosenie uniforiem nejakých základných ľudských práv? Akých?
Boli ste už niekedy v situácii, kedy ste nemohli slobodne prejaviť nejakú časť vašej
kultúry? Viete si takú situáciu predstaviť? Aký pocit vo vás táto predstava vyvoláva?
Boli by ste za zavedenie / zrušenie nosenia uniforiem na našej škole? Prečo?
Myslíte si, že by aj učiteľky a učitelia mali nosiť uniformy? Prečo?

Podľa typu a možnos školy je možné vybrané uniformy
naozaj ušiť, alebo zorganizovať exkurziu do krajčírskej
dielne či do odevného múzea.
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Príloha

Skupina A
Škola v rovníkovej Afrike

Skupina A
Škola v rovníkovej Afrike

Vaša škola sa nachádza v jednej z afrických
krajín na rovníku. Školská uniforma musí
byť preto ľahká a vzdušná, no zároveň vás
dokáže ochrániť pred slnkom. Slušná školská
uniforma je pre vás a vaše okolie znakom,
že ste dostatočne finančne zabezpečení
a môžete chodiť do školy, alebo vašim
rodičom záleží na vašom vzdelaní a snažia
sa aj z mála zaobstarať pre vás základné
školské potreby. Bez uniformy je do školy
vstup zakázaný. Uniforma musí obsahovať
okrem oblečenia aj univerzálnu obuv a
školskú tašku, prípadne iné nutné doplnky.
Nezabudnite premýšľať nad farbami aj
materiálom.

Vaša škola sa nachádza v jednej z afrických
krajín na rovníku. Školská uniforma musí
byť preto ľahká a vzdušná, no zároveň vás
dokáže ochrániť pred slnkom. Slušná školská
uniforma je pre vás a vaše okolie znakom,
že ste dostatočne finančne zabezpečení
a môžete chodiť do školy, alebo vašim
rodičom záleží na vašom vzdelaní a snažia
sa aj z mála zaobstarať pre vás základné
školské potreby. Bez uniformy je do školy
vstup zakázaný. Uniforma musí obsahovať
okrem oblečenia aj univerzálnu obuv a
školskú tašku, prípadne iné nutné doplnky.
Nezabudnite premýšľať nad farbami aj
materiálom.

Skupina B
Afganská škola na Slovensku

Skupina B
Afganská škola na Slovensku

Chodíte do základnej školy pre de Afgancov
a Afganiek žijúcich na Slovensku. Clapci aj
dievčatá sa učia spoločne, na rozdiel od
škôl v Afganistane, kde sú chlapčenské a
dievčenské triedy oddelené. Vaša školská
uniforma je založená na tradičnom
afganskom odeve, ktorý u mužov tvorí
zvyčajne dlhá biela plátená košeľa tesne nad
kolená (perahan), široké nohavice (tunban)
a tmavá vesta bez rukávov (voskat). Ženský
odev je obdobou mužského odevu, no je
dekora vnejší a pestrejší. Tento odev je
využívaný predovšetkým pri slávnostných
príležitos ach, jeho jednoduchšie a menej
zdobené formy sa používajú ako domáce
alebo nočné oblečenie. Uniforma musí
obsahovať okrem oblečenia aj univerzálnu
obuv a školskú tašku, prípadne iné nutné
doplnky. Nezabudnite premýšľať nad
farbami aj materiálom.

Chodíte do základnej školy pre de Afgancov
a Afganiek žijúcich na Slovensku. Clapci aj
dievčatá sa učia spoločne, na rozdiel od
škôl v Afganistane, kde sú chlapčenské a
dievčenské triedy oddelené. Vaša školská
uniforma je založená na tradičnom
afganskom odeve, ktorý u mužov tvorí
zvyčajne dlhá biela plátená košeľa tesne nad
kolená (perahan), široké nohavice (tunban)
a tmavá vesta bez rukávov (voskat). Ženský
odev je obdobou mužského odevu, no je
dekora vnejší a pestrejší. Tento odev je
využívaný predovšetkým pri slávnostných
príležitos ach, jeho jednoduchšie a menej
zdobené formy sa používajú ako domáce
alebo nočné oblečenie. Uniforma musí
obsahovať okrem oblečenia aj univerzálnu
obuv a školskú tašku, prípadne iné nutné
doplnky. Nezabudnite premýšľať nad
farbami aj materiálom.
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Skupina C
Multikultúrna škola snov

Skupina C
Multikultúrna škola snov

Vo vašej škole sa žiačky a žiaci podieľajú na
navrhovaní rôznych zmien, školských ak vít
a na celkovom smerovaní školy. Na konci
každého školského roka navrhuje riaditeľ/
ka v spolupráci so študentskou radou a
radou rodičov chlapčenské aj dievčenské
školské uniformy na ďalší školský rok. Vašou
úlohou ako členiek a členov študentskej
rady je pripraviť prvý návrh uniforiem na
ďalší školský rok, ktorý potom predložíte
vedeniu školy. Keďže ste mul kultúrna škola
a medzi vašimi spolužiačkami a spolužiakmi
sú okrem tradičných menšín žijúcich na
Slovensku zastúpené aj nové menšiny,
beriete do úvahy všetky náboženské a
kultúrne prvky odevu, ktoré sú pre ne
typické. Musíte sa zhodnúť na jednom
chlapčenskom a jednom dievčenskom
modele odevu pre celú školu. Uniforma
musí obsahovať okrem oblečenia aj
univerzálnu obuv a školskú tašku, prípadne
iné nutné doplnky. Nezabudnite premýšľať
nad farbami aj materiálom.

Vo vašej škole sa žiačky a žiaci podieľajú na
navrhovaní rôznych zmien, školských ak vít
a na celkovom smerovaní školy. Na konci
každého školského roka navrhuje riaditeľ/
ka v spolupráci so študentskou radou a
radou rodičov chlapčenské aj dievčenské
školské uniformy na ďalší školský rok. Vašou
úlohou ako členiek a členov študentskej
rady je pripraviť prvý návrh uniforiem na
ďalší školský rok, ktorý potom predložíte
vedeniu školy. Keďže ste mul kultúrna škola
a medzi vašimi spolužiačkami a spolužiakmi
sú okrem tradičných menšín žijúcich na
Slovensku zastúpené aj nové menšiny,
beriete do úvahy všetky náboženské a
kultúrne prvky odevu, ktoré sú pre ne
typické. Musíte sa zhodnúť na jednom
chlapčenskom a jednom dievčenskom
modele odevu pre celú školu. Uniforma
musí obsahovať okrem oblečenia aj
univerzálnu obuv a školskú tašku, prípadne
iné nutné doplnky. Nezabudnite premýšľať
nad farbami aj materiálom.
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Námety
Fotoreportáž z okolia školy
Odporúčaný ročník:

7. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Podnety fotografie /
fotografická reportáž

Téma GV:

Životné prostredie

Hlavný cieľ:

Reflektovať výpovednú silu fotografií a zmeny uhlov pohľadu človeka v
téme životného prostredia.

Stručný opis: Spoločne so žiačkami a žiakmi si pozrite internetovú stránku ceny World
Press Photo - h p://www.worldpressphoto.org/ alebo združenia Greenpeace www.greenpeace.org (napríklad fotografie s témou elektronického odpadu).
Zadajte žiačkam a žiakom ako mo vačnú domácu úlohu zachy ť fotoaparátom príklady
znečistenia životného prostredia vo vašom okolí. Fotografie žiakov vyhodnoťte na ďalšej
hodine a spoločne diskutujte o rôznych typoch znečistenia životného prostredia vo vašom
okolí. Pokúste sa vymyslieť k fotografiám krátky príbeh či dejovú líniu. Najlepšie fotografie
vyvolajte a usporiadajte školskú výstavu.

Popkultúra
Odporúčaný ročník:

7. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Podnety výtvarného umenia /
Dada, neodada, popart

Téma GV:

Globalizácia a vzájomná previazanosť

Hlavný cieľ:

Vedieť slovne vyjadriť názor na vplyv globalizácie na jedinečnosť
dizajnu produktu.

Stručný opis: Premietnite žiačkam a žiakom obrázok obalu aše Coca Coly a reklamu na žinčicu.
Vyzvite ich, aby porovnali uvedené obrázky, pomenovali výrobky, ktoré sú na nich zobrazené a
vyjadrili svoj názor na použité reklamné prvky. Diskutujte o dôvodoch, prečo autor reklamy na
žinčicu použil rovnaký dizajn loga ako coca-cola, o pozi vach a nega vach použi a rovnakého
dizajnu. Diskutujte o pozi vach a nega vach globalizácie. Na internete vyhľadajte ďalšie logá
výrobkov, ktoré sú známe na celom svete a s ktorými sa môžete denne stretnúť aj na Slovensku.
Návrh na krea vne činnos :
1.
originálne koláže zo známych značiek (využite logá firiem),
2.
návrh pop-art loga pre
slovenský výrobok.

Užitočné odkazy:
h p://niky-karamel.blog.cz/
1006/retro-umenie
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Scenár k filmu o ľudských právach
Odporúčaný ročník:

7. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Podnety filmu a videa /
scenár (literárna príprava filmu a videa)

Téma GV:

Ľudské práva

Hlavný cieľ:

Reflektovať porušovanie ľudských práv a ich zobrazovanie dokumentárnym a umeleckým spôsobom.

Stručný opis: Prineste na hodinu viacero výtlačkov rôznych novín. Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín približne po 5. Na tabuľu napíšte týchto 6 oblas : 1. základné ľudské práva a slobody (právo na život, osobnú slobodu), 2. poli cké práva, 3. práva národnostných
menšín a etnických skupín, 4. hospodárske, sociálne a kultúrne práva, 5. právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, 6. právo na súdnu a inú právnu ochranu.
Uis te sa, že skupiny rozumejú obsahu jednotlivých bodov, prípadne vysvetlite jednotlivé
typy ľudských práv.
Požiadajte žiačky a žiakov, aby v novinách našli aspoň jeden článok, ktorý sa týka porušovania
niektorého z týchto práv a aby na základe udalos z novín v skupinách vymysleli scenár krátkeho sociálneho spotu, ktorý by mal ľudí podnie ť k dodržiavaniu ľudských práv. Do skupín rozdajte pracovný list, na ktorý napíšu žiačky a žiaci scenár a zodpovedajú napríklad nasledujúce
otázky: Ako je potrebné reagovať v prípade porušenia ľudských práv? Aké úrady sa starajú o ich
dodržiavanie? V ktorých krajinách sú najviac porušované ľudské práva a ktoré?
Scenáre si skupiny navzájom prednesú. Niektoré môžete spracovať ako krátke videospoty.

Klipy na Youtube
Odporúčaný ročník:

7. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Pestrá paleta populárnej hudby

Téma GV:

Globálne problémy a rozvojová spolupráca

Hlavný cieľ:

Analyzovať príčiny globálnych problémov a navrhovať ich riešenia.

Stručný opis: Žiačky a žiaci doma, v rámci prípravy na hodinu, alebo v škole vyhľadávajú
hudobné videá, prípadne úryvky z filmov s globálnymi témami. Navzájom prezentujú svoje
objavy a zdôvodňujú, prečo si vybrali práve toto video, čím ich oslovilo, s ktorými myšlienkami sa
stotožňujú... Ako prispievajú k riešeniu globálnych problémov ich obľúbení herci, herečky, kapely?

Užitočné odkazy: Zadajte do vyhľadávača na Youtube.com napríklad eto heslá:

•

U2 Walk On / Aung San Suu Kyi
(Bono Vox zvyšuje povedomie o porušovaní ľudských práva v Barme)

•
•
•

Coldplay / Ghana
Oxfam / Fair
USA for Africa

•
•
•

Coldplay / Fair Trade
Michael Jackson / Earthsong
Pearl Jam / Amongst the Waves
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7.) Hudobná dráma
Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:
Pomôcky:

8. ročník ZŠ

Ciele:

•

45

Divadlo a tanec / prieniky umení
Interdisciplinárny projekt hudobnej performancie
Ľudské práva
45 minút
fotografie bojovníčok a bojovníkov za ľudské práva, písacie potreby,
tabuľa/flipchart

•
•

tvoriť divadlo, ktoré má v publiku vzbudiť pocity a myšlienky o
ľudských právach
diskutovať o porušovaní ľudských práv a uvádzať príklady
obhajovať potrebu ochrany ľudských práv

Postup:

5

Evokácia – 5 minút
1

Požiadajte žiačky a žiakov , aby si v rámci domácej úlohy pripomenuli Deklaráciu ľudských práv –
napríklad interak vne na stránke h p://www.ludskeprava.org/.

2

Ukážte alebo premietnite žiačkam a žiakom fotografie rôznych bojovníčok a bojovníkov za ľudské
práva, minulých i súčasných (napr. Liu Xiaobo, Asma Jahangir, Bishop Samuel Ruiz García, Seán
MacBride, Desmond Tutu, Aung San Su Ťij, Akbar Ganji, Arnold Tsunga, Mahátma Gándhí). Pýtajte
sa žiačok a žiakov, či eto osobnos poznajú a čo majú spoločné. Vysvetlite si pojem bojovníčka/
bojovník za ľudské práva.

30

Uvedomenie – 30 minút
3

Brainstorming: Aké všeobecné ľudské práva poznáte? Nápady zapisujte na tabuľu/flipchart, potom
vyhodnoťte a doplňte chýbajúce ľudské práva. Stručnú verziu Deklarácie OSN o ľudských právach
nájdete napríklad na webstránke organizácie Amnesty Interna onal Slovensko www.amnesty.sk.

4

Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín po 5 alebo 6 (techniky na rozdeľovanie do skupín nájdete v úvode
metodickej príručky) a nechajte ich, nech si vyberú nejakú situáciu, v ktorej sa porušujú ľudské práva,
ktorá by sa dala dobre divadelne znázorniť.

5

Zadajte žiačkam a žiakom, aby pripravili jednu krátku scénku (max. na 4 minúty), v ktorej sa odohrá
porušovanie ľudských práv a spôsob, ako danú situáciu zmeniť.
Pripomeňte žiačkam a žiakom, aby nezabudli na nasledujúce:

•
•
•
6

začiatok, zauzlenie, vyvrcholenie, záver
rekvizity (nenáročné, symbolické)
charakteris ku postáv

Nechajte jednotlivé skupiny, aby predviedli svoju scénku pred ostatnými žiačkami a žiakmi a po každej
scénke reflektujte.
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10

Reflexia – 10 minút
8

9

V diskusiách po predvedeniach divadelných scénok sa zamerajte na ich správne pochopenie:

•
•
•
•
•
•
•

Ktoré základné ľudské práva boli podľa vás v tejto scénke porušované?
Ako sa vám scénka pripravovala?
Bolo ťažké alebo ľahké túto tému zahrať? Prečo?
Máte osobnú skúsenosť s porušovaním ľudských práv?
Porušujú sa ľudské práva aj na Slovensku? Porušovali sa v minulos ?
Aké riešenia podnikajú medzinárodné organizácie?
Ako môžeme podporiť dodržiavanie ľudských práv na Slovensku a vo svete?

Na domácu úlohu zadajte žiačkam a žiakom (alebo skupinám žiačok a žiakov), aby si k vybraným
bojovníčkam/ bojovníkom za ľudské práva pripravili krátky medailón.

S témou môžete pracovať aj na ďalších hodinách v rámci
interdisciplinárneho projektu – vyberte so žiačkami a
žiakmi jednu zo scénok a rozviňte ju do rozsiahlejšieho
divadelného projektu. Môžete využiť hudbu, literatúru,
typický odev krajín, kde sú najviac porušované ľudské
práva a pod. Viac informácií o ľudských právach nájdete
napríklad na stránke občianskych združení Amnesty
Interna onal Slovensko alebo Euroiuris, alebo v učebnici
Občianskej výchovy.
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8.) Mám právo na súkromie
Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:
Poznámka:
Pomôcky:

8. ročník ZŠ

45

+

45

Tradícia a iden ta
Prostredie a situácia
Ľudské práva
45 minút
(odporúčame využiť dve spojené 45-minútové hodiny, aby bolo možné
zadať komplexnejšiu výtvarnú prácu a dlhší čas na prácu v skupinách)
Pripojenie na internet, prípadne výstrižky z periodickej tlače, tabuľa/
flipchart

•
•
•

porozumieť rôznym cestám, ako sa realizuje právo na súkromie
ilustrovať právo na súkromie v konkrétnom prostredí
odhadnúť výhody a nevýhody vlastných životných podmienok

Evokácia – 8 minút

8

Ciele:

Postup:

1

Zadanie domácej úlohy vopred alebo práca na začiatku hodiny (podľa možnos pripojenia na
internet): Rozdeľte triedu na dve polovice. Prvú polovicu triedy nechajte vyhľadať na internete
alebo v periodickej tlači čo najviac informácií o jednom utečeneckom tábore v krajinách globálneho
Juhu (napr. Keňa, Somálsko, Nigéria, Uganda, Líbya, Pakistan alebo inde, najmä podľa aktuálneho
vývinu vo svete). Druhú polovicu triedy nechajte vyhľadať informácie o New Yorku. Prízvukujte
žiačkam a žiakom, aby sa pri vyhľadávaní zamerali najmä informácie o podmienkach bývania.

Uvedomenie – 30 minút

30

2

Skupinová práca na hodine: Nechajte žiačky a žiakov porovnať nájdené informácie v rámci
svojej skupiny. Obom skupinám zadajte úlohu, aby pomenovali, ako by v danom prostredí
(utečenecký tábor alebo New York) zabezpečovali svoje základné životné potreby – ubytovanie,
stravu, hygienu, spánok. Čo by na to potrebovali a čo by mali k dispozícii? Upozornite všetky
skupiny, že na záver budú svoje zistenia prezentovať (zadajte im prípravu výtvarnej prezentácie
podľa vašich predstáv a časovo-tema ckého plánu).

3

Nechajte žiačky a žiakov odprezentovať výsledky svojej skupinovej práce pred celou triedou.

4

Po prezentáciách vytvorte zmiešané skupiny po 4-5 žiakoch, v ktorých bude približne rovnaké
zastúpenie členov oboch pôvodných skupín (techniky na tvorenie skupín nájdete v úvode k
metodickej príručke).

5

Vyzvite všetky skupiny, aby diskutovali o vzťahu oboch vybraných miest (New York a utečenecký
tábor) k súkromiu ľudí.

6

Požiadajte všetky skupiny, aby každá zapísala svoje názory do takejto tabuľky (vzor nakreslite
na tabuľu/flipchart alebo rozdajte predtlačený na papieri A4):
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SÚKROMIE

KLADY

ZÁPORY

New York
Utečenecký Tábor v ...........................

Urobte žiačkam a žiakom krátky výklad obsahu a významu občianskeho práva na súkromie.
(max. 3 minúty). Ak máte podľa vášho odhadu dostatok času, na záver výkladu môžete
premietnuť žiačkam a žiakom spot s názvom „Ľudské právo č. 12“ zo stránky Mládež za ľudské
práva: h p://www.mladezzaludskeprava.org/ads/?ad=12. Viac informácií nájdete napríklad
na stránke občianskych združení Amnesty Interna onal Slovensko alebo Euroiuris.

7

Diskutujte so žiačkami a žiakmi o tom, ako by im prostredie, podmienky a pravdepodobné
situácie v ich vybranom prostredí umožňovali uplatňovať právo na súkromie a aká je ich
vlastná situácia.

7

Reflexia – 7 minút
8

V závere hodiny veďte so žiačkami a žiakmi diskusiu o tom, ako by im prostredie, podmienky a
pravdepodobné situácie v ich vybranom prostredí umožňovali uplatňovať právo na súkromie.
Nechajte žiačky a žiakov porovnávať doterajšie informácie, argumenty a úvahy so svojím
každodenným životom a s prirodzeným prostredím, v ktorom žijú. Ak výjde čas, veďte diskusiu
k presahom do geografie a do občianskej výchovy – kde na Zemi a prečo existujú podobné
situácie. Možné otázky na reflexiu:

•

Do akej miery máte doma na Slovensku pocit súkromia? V ktorých situáciách alebo v
ktorom prostredí viac, v ktorom menej?

•

Ocitli ste sa niekedy v situácii, kedy by bolo porušené vaše právo na súkromie? Ako ste
sa cí li? Ako by ste takej situácii v budúcnos vedeli zabrániť?

•

Do akej miery majú podľa vás obyvatelia New Yorku zaručené súkromie? Do akej miery
v utečeneckom tábore?

•
•

Akými prostriedkami je možné zaručiť dodržiavanie ľudského práva na súkromie?
Kto sa stará o dodržiavanie resp. kto bojuje pro porušovaniu ľudských práv? Kto na
Slovensku? Kto vo svete?
Je vhodné sa k tejto problema ke vracať na ďalších
hodinách, resp. na iných predmetoch (po dohode s
inými vyučujúcimi). Ušetríte veľa času aj vtedy, ak sa
skoordinuje s vyučujúcou alebo vyučujúcim občianskej
výchovy, na ktorej žiačky a žiaci môžu už pred Vašou
hodinou získať prehľad o problema ke ľudských a
občianskych práv.
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Námety
Land Art
Odporúčaný ročník:

8. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Prostredie a situácia /
Inštalácia in situ – reakcia na daný priestor
Životné prostredie
Reflektovať klima ckú zmenu a ničenie životného prostredia a poukázať
na možnos umeleckého vyjadrenia tohto globálneho prblému

Stručný opis: Nájdite na internetovej stránke umelcov
Christo a Jeanne Claude h p://www.christojeanneclaude.net/ ich umelecké dielo pod názvom Wrapped Trees.
(Some Artworks – Wrapped Trees)
Vyzvite žiačky a žiakov, aby detailne opísali toto dielo.
Pomocné otázky: Ako asi vznikalo? Aké je asi veľké?
Koľko ľudí ho asi vytváralo? Kde sa nachádza toto dielo?
V interiéri alebo v exteriéri? Z akých je materiálov? Sú
všetky jeho súčas vytvorené umelcami ?
Na tabuľu zapíšte asociácie žiačok a žiakov pri prvom pohľade na toto dielo. Aké slovo vám prvé
napadne, keď vidíte toto dielo? Pripomína vám dielo niečo, s čím sa bežne stretávate v živote?
Vyzvite žiačky a žiakov, aby vyjadrili svoj názor na zámer tvorcov a myšlienkovom pozadí ich
diela. Prečo to umelci obaľujú stromy? Čo to môže znamenať? Čo všetko znamená, keď niečo
obalíme? Chránime to a zároveň skrývame... Navrhnite, ako inak by bolo možné umeleckým
dielom upozorniť na problém ekológie, znečistenia a ochrany prírody.
Vyhodnoťte najlepšie nápady a pouvažujte nad možnou realizáciou.

Užitočné odkazy: h p://www.christojeanneclaude.net/

Keď rinčia zbrane
Odporúčaný ročník:

8. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Prostredie a situácia / Štýl a výraz emócií v hudbe
Globálne problémy a rozvojová spolupráca
Upozorňovať na glob. problémy a zapájať sa do ich riešenia, zmierňovania

Stručný opis: Pripravte si zvukové ukážky vojnových zbraní a pus te ich nahlas na začiatku
hodiny. Môžete použiť napríklad nejaký historický film bez výrazného hudobného podkladu
alebo zadajte do vyhľadávača na Youtube.com heslo “war sounds” / “ba le sounds”.
Požiadajte žiačky a žiakov, aby počúvali so zatvorenými očami. Rozdajte im bezfarebné
papierové kar čky a požiadajte ich, aby na ne napísali slová, ktoré vyjadrujú ich pocity pri
počúvaní ukážok. Kar čky sústreďte na tabuli.
Vyzvite žiačky a žiakov, aby znázornili (maľbou, kresbou či inými výtvarnými technikami) svoje
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pocity a predstavy, ktoré sa im vynárali v mysli a v prežívaní počas posluchu reprodukovaného
zvuku v spojení s vojnovou situáciou. Upozornite ich, že použi m farieb môžu vyjadriť a
umocniť brutalitu a nezmyselnosť vojny.
Majte pripravené konkrétne príklady súčasných konfliktov. Diskutujte: Sú vojny pre ľudstvo
minulosťou? Kde sa bojuje a prečo? Dôsledkom akého správania človeka sú vojny? Aký má
vojna dopad na školopovinné de ? Ako by sme sa mohli pričiniť o pomoc ľuďom pos hnutým
vojnovým konfliktom?
Na domácu úlohu môžete dať žiackym mom pripraviť si prezentáciu ľubovoľného výtvarného
diela s vojnovou tema kou.

Užitočné odkazy: h p://www.globalsecurity.org/military/world/war/index.html

Mesto v meste
Odporúčaný ročník:
Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

8. ročník ZŠ
Mestské a vidiecke korene umenia
Mul kulturalizmus
Reflektovať vzájomné vplyvy rôznych kultúr, preberanie kultúrnych
prvkov a pod.

Stručný opis: Ukážte žiačkam a žiakom obrázok graﬃ a opýtajte sa ich, akú subkultúru
reprezentuje. Čo je to subkultúra? Poznáte ešte iné mestské subkultúry? Pus te žiačkam a žiakom
ukážky hip-hopovej hudby z rôznych krajín. Čo majú nahrávky spoločné? Koho reprezentuje táto
hudba? Kde a kedy vznikla? Rozprávajte sa o koreňoch vzniku hip-hopovej hudby. Aké znaky
sú typické pre tento štýl hudby? Nechajte žiačky a žiakov vyjadrovať vlastné názory na túto
celosvetovú mestskú subkultúru mládeže. Je tento hudobný štýl populárny aj na Slovensku?
Definujte spoločne so žiačkami a žiakmi pojmy ako slang, móda, graﬃ , hudobné prejavy.
Diskutujte o tom, prečo sa dnes hip-hop definuje ako celosvetová subkultúra, prekračujúca
jazykové, náboženské či rasové bariéry.
Žiačky a žiaci si môžu vybrať text z básne alebo iného žánru hudby a rapovať ho. Môžu vytvoriť
graﬃ svojej prezývky, prípadne graﬃ príbeh k vybranej básni.

Užitočné odkazy: Hiphopové piesne z rôznych krajín nájdete napríklad tu:

•
•
•
•
•

Kiss Kiss: h p://www.youtube.com/watch?v=eNII9PDlFJ0&feature=relmfu
(Chris Brown z USA)
Saifo: h p://www.youtube.com/watch?v=kBKy937hYVQ&feature=related
(Papa Said z Afganistanu)
Du rire aux larmes: h p://www.youtube.com/watch?v=4JO8gqLZjJ8&feature=related
(Sniper z Francúzska)
Budapest Nyáron: h p://www.youtube.com/watch?v=7zQEsqgZQXw
(Animal Cannibals z Maďarska)
La bara più grande del mondo:
h p://www.youtube.com/watch?v=jNl1YlT0pdQ&feature=related
(Emis Killa z Talianska)
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Stano Masár a Piktogramy
Odporúčaný ročník:

8. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:
Téma GV:
Hlavný cieľ:

Zvuky a obraz – jazyk umenia /
Vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia vo výtvarnom umení
Globalizácia a vzájomná previazanosť
Uvedomiť si prepojenosť a univerzálnosť komunikácie cez symboly.

Stručný opis: Na domácu úlohu nechajte žiačky a žiakov vyhľadať tri rôzne piktogramy a priniesť
ich so sebou na hodinu vytlačené alebo prekreslené.
Rozdeľte žiačky a žiakov na skupiny. Zástupkyňa/zástupca z každej skupiny vyberie z pripravených
piktogramov od Stana Masára jeden obrázok. Žiačky a žiaci uvádzajú, čo vidia na obrázku a čo
podľa nich obrázok vyjadruje. Pomenujte, čo sa na obrázku deje. Na tabuľu zaveste obrazy, ktoré
S. Masár interpretoval pomocou piktogramov. Vyzvite žiačky a žiakov, aby priradili piktogramy k
obrázkom diel a pomenúvali znaky, podľa ktorých dielo dokázali iden fikovať.
Požiadajte žiačky a žiakov, aby si vy ahli piktogramy, ktoré našli v rámci domácej úlohy.
Diskutujte o význame znaku v komunikácii medzi rôznymi národmi: Kde ste sa vo svojom okolí
stretli s piktogramami? (dopravné značky, označenie toaliet...). Označujú rovnaké alebo podobné
piktogramy aj v zahraničí to isté ako u nás? Potrebuje človek ovládať cudzí jazyk, aby im v zahraničí
porozumel? Je komunikácia pomocou piktogramov pre ľudí rôznych národov jednoduchá alebo
zložitá? Prečo dokážeme piktogramom porozumieť? Môžeme pomocou piktogramov vyjadriť
akúkoľvek myšlienku, aby jej ľudia na celom svete rozumeli? Aký majú piktogramy pre ľudí význam?
Požiadajte žiačky a žiakov, aby vytvorili vlastné piktogramy štylizáciou tvarov tak, aby
sprostredkovali nejakú informáciu, ktorej budú rozumieť ľudia rôznych národov. Po vytvorení
piktogramov nechajte ostatné skupiny iden fikovať obsah, ktorý piktogramy zobrazujú.
Alterna va: Tvorte piktogramy k obrazom vybraných umelcov a vytvárajte pexeso.

Užitočné odkazy:
h p://www.stanomasar.com/artwork/global_history_of_art/
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Príloha

Sandro Bo celli
The Birth of Venus

Antonello da Messina
St. Sebas an

Pieter Bruegel
The Land of Laziness

Leonardo da Vinci
The Last Supper

Michelangelo Buonaro
Crea ng Adam

Rafael
Athen School

Diego Velazquez
The Pope Innocent X

Diego Velazquez
Las Meninas

Rembrandt van Rijn
The anatomy of Dr. Tulup

Fragonard
The Hammock

Francois Boucher
The Lying girl

Jacques - Louis David
The Death of Marat

Caspar Friedrich David
Man and Woman
Looking at the Moon

James Whistler
Whistler´s Mother

William Turner
Conflagra on of Parliament

Eugéne Delacroix
The Freedom Leading People

Edouard Manet
The Breakfast in the Grass

Claude Monet
The Impress

Edvard Munch
Scream

Marcel Duchamp
Nude Descending a
Staircase No.2

Marcel Duchamp
L.H.O.O.Q.

Giorgio de Chirico
The Melancholy
and Mystery of a street

Georgia O´Keeﬀe
The light Coming on the Plains III.

Joan Miró
Dog Barking on the Moon

Mark Rothko
The Ochre and Red on Red

Francois Bacon
The Study A er
Velazquez´s Portrait

Robert Rauschenberg
Monogram

Andy Warhol
200 Campbell´s Soup Cans

Claes Oldenburg
Two Cheesburgers with
Everything

Roy Lichtenstein
As I opened a Fire

Robert Smithson
The Spiral Je y

Walter de Maria
The Lightning Fields

Christo
The Sunshades

Damien Hirst
Out of the Flack

Francisco de Goya
Dressed Maya

Claude Monet
The Waterlilies

Jusepe Ribera
Martyrness of St.Bartolomei

Georges de Latour
St. Hieronym

Giorgione
Sleeping Venus

René Magri e
The treason of images

Joseph Beuys
Fat Chair

Salvador Dalí
Steadiness of Mind

Pablo Picasso
Guernica

Francisco de Goya
Naked Maya

Francisco de Goya
Shoo ng of Rebels

Annibale Carraci
Quo Vadis, Domine?

Francisco de Goya
Grande Hazana! Con Muertos!
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Piet Mondrian
Broadway Boogie - Woogie

9.) Globálny ideál krásy
Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:
Pomôcky:

Ciele:

Postup:

45

9. ročník ZŠ

Vzory a vlastná tvár
Pos otografia/ digitálne montáže, aplikácie,
transformácie – morfing
Globalizácia a vzájomná previazanosť
45 minút
papiere A4, ceruzy, fixky, počítače, fotoaparáty (stačia v mob. telefónoch),
dátové káble na prenos fotografií do počítača, grafický editor GIMP,
morfovací graf. editor — voľný so vér FotoMorph alebo SqirtzMorph
aplikovať vedomos o grafickej úprave digitálnej fotografie
prehĺbiť si zručnos v práci s grafickými počítačovými editormi
vytvoriť nový fotografický portrét s použi m morfovacieho editora
vyjadriť verbálne svoj názor na ideál krásy
vysvetliť podstatu chápania pojmu globálny ideál krásy

•
•
•
•
•

10

Evokácia – 10 minút
1

Pripravte si na lístky papiera eto názvy rôznych krajín zo všetkých kon nentov: Juhoafrická
republika, Holandsko, USA, Brazília, Turecko, Cyprus, Čína, Austrália (budú sa opakovať toľkokrát,
aby vyšiel na každú žiačku a každého žiaka jeden lístok), z ktorých si každá a každý vyberie jeden
lístok a neukazuje ho ostatným.

2

Zadajte žiačkam a žiakom úlohu, aby za päť minút načrtli tvár, ktorá podľa nich predstavuje ideál
krásy v krajine, ktorú si vyžrebovali na lístočku.

3

Nechajte žiačky a žiakov, aby si poobzerali svoje portréty a skúsili sa bez slova zoradiť do skupín
podľa jednotlivých krajín. Nebude to jednoduché, nakoniec im dovoľte sa medzi sebou rozprávať,
a následne vo všetkých skupinách podľa jednotlivých krajín porovnať svoje potréty a názory, aké
črty tváre podľa nich charakterizujú práve obyvateľstvo danej krajiny.

Uvedomenie – 30 minút
4

30

Veďte diskusiu na tému globalizácie ideálu krásy:
Existuje globálny ideál krásy? Ak áno, na základe čoho sa vytvára?
Mení sa ideál krásy v čase? Čo ho ovplyvňuje?

•
•

5

Porovnajte so žiačkami a žiakmi ich portréty s prácou umelca Mikea Mikea pomocou
interak vnej mapy sveta na internetovej stránke Tvár zajtrajška: h p://www.faceo omorrow.
com/thefaces.asp. Ak nemáte v triede pripojenie na internet, s ahnite si vopred do počítača
(prípadne farebne vytlačte) postery zo stránky.

6

Nechajte jednotlivé skupiny porovnať výsledné fotografie obyvateľov jednotlivých miest/
krajín, prezentovať svoje zistenia, reagovať na ciele projektu: S ktorou novovzniknutou
fotografiou Mika Mika má vami vytvorená fotografia najviac spoločných znakov?
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7

Vyzvite žiačky a žiakov, aby v skupinkách odfotografovali svoje spolužiačky a spolužiakov vždy
v rovnakej pozícii tak, ako to urobil umelec.Následne spracovali vždy dve a dve fotografie (v
grafickom programe GIMP, ktorý je voľným so vérom alebo v morfovacom editore PhotoMorph (voľný so vér), a vytvorili tak univerzálny portrét žiačky alebo žiaka triedy. Návod na
prácu v grafických editoroch nájdete na nižšie uvedených www stránkach. Vzniknutý portrét
porovnať s portrétmi na posteroch.

8

Prezentujte žiačkam a žiakom výsledky časopisu Na onal Geographic, ktorý strávil rok výskumom
svetovej populácie. Vedci analyzovali 190.000 tvárí a vytvorili portrét najtypickejšieho človeka,
ktorým je 28-ročný Číňan Han. h p://www.youtube.com/watch?v=_9Hr4ZwJSag.

Reflexia - 5 minút
9

5

V záverečnej diskusii sa zamerajte na spájanie kultúr
v súčasnos a na zvyšovanie tolerancie voči individualitám, iným kultúram, zvykom, životnému štýlu.

•
•
•
•
•
•

Predstavuje pre vás Číňan Han ideál krásy?
Prečo?
Aký je podľa vás v súčasnos ideál krásy?
Ako na základe vytvorených a prezentovaných fotografií vnímate globálny ideál krásy?
Myslíte si, že Váš výzor môže ovplyvniť vašu
úspešnosť v živote? Je to podľa vás rozdielne
v rozdielnych krajinách?
Ovplyvňuje váš výzor vašu spokojnosť a
šťas e v živote? Čo ešte okrem výzoru? Čo
viac a čo menej?
Čo si myslíte o kozme ckom priemysle?
(zvlášť v súvislos s globálnymi problémami)

S globalizáciou úzko súvisí migrácia
obyvateľstva a miešanie etník, a
tým aj rozdiel v chápaní ideálu krásy.
S erajú sa hranice medzi etnickými
skupinami, čo potvrdzuje projekt
umelca fotografa Mike Mike, ktorý
fotografoval tváre ľudí v rôznych
mestách, následne ich morfoval a
tak vytváral „tvár zajtrajška“ každého
mesta
pomocou
kompozitných
fotografií jednotlivých obyvateľov.
Autor vidí ideál krásy vo vzoroch, ktoré
vznikli: „Sú nové a [...] tvoria základné
prepojenie medzi všetkými ľuďmi.
[...] Tvár zajtrajška je [...] utopický
projekt – projekcia budúcnos , kedy
individuálne iden ty už nie sú také
dôležité alebo deliace ako sú dnes.“

Zo vzniknutých portrétov môžete pripraviť so žiačkami
a žiakmi pre celú školu výstavu s komentármi o kladoch
či záporoch globalizácie (žiačky a žiaci môžu napríklad
vyhľadať rôzne citáty a pod.).

Zdroje, doplnková literatúra:
h
h
h
h

p://grafika.sk/clanok/co-je-to-sexy/
p://www.faceo omorrow.com/posters.asp
p://adam.cas.sk/galeria/12978?foto=0
p://www.youtube.com/watch?v=_9Hr4ZwJSag

Návod na postup práce(morfing) v grafickom editore GIMP:

h p://www.youtube.com/watch?v=4K6Ku8cwk_Y&feature=related
Návod na postup práce vo voľne dostupnom morfovacom editore:

h p://download.cnet.com/FotoMorph/3000-2186_4-10845768.html
h p://www.youtube.com/watch?v=4qTQSo1v-HE
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10.) Reklama a globalizácia
Ročník:
Tematický celok:
Téma:
Téma GV:
Čas:
Pomôcky:

9. ročník ZŠ

Ciele:

•
•
•

Postup:
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Populárna kultúra
Umenie a gýč – Manipulácia vkusu reklamou
Globalizácia a vzájomná previazanosť
45 minút
počítač, dataprojektor / interak vna tabuľa, reproduktory, potreby na
prípravu reklamných spotov, tabuľa/flipchart
tvoriť reklamu
diskutovať o problema ke vzťahu medzi umením a gýčom v reklame
zaujať kri cký postoj voči manipulácii reklamou

7

Evokácia – 7 minút
1

Brainstorming: Vyzvite žiačky a žiakov, aby vymenovali všetko, čo im napadne pri slove reklama a
nápady zapisujte na tabuľu/flipchart.

2

Pýtajte sa na skúsenos žiačok a žiakov s reklamou: Ako vás ovplyvňuje reklama? Aké produkty si
kupujete najčastejšie (sladkos , nápoje, elektroniku a pod.)?

Uvedomenie – 38 minút

38

3

Premietnite v triede úkážku reklamy na h p://www.youtube.com/watch?v=mxI4mobVaUc,
alebo inej gýčovej reklamy na sladkos .

4

Rozdeľte žiačky a žiakov do pia ch skupín, v ktorých prediskutujú a zodpovedajú nasledujúce
otázky:

•
•
•
•
•

Aké funkcie má podľa vás táto reklama?
Na akú cieľovú skupinu sa zameriava? Prečo?
Akými prostriedkami sa reklama snaží osloviť diváka?
Zdalo sa vám byť niečo v reklame gýčom? Čo je podľa vás gýč?
Aké ďalšie podobné produkty poznáte z reklamy?

5

Každú skupinu nechajte odprezentovať výsledky diskusie a dopĺňajte ďalšie informácie.

6

Diskutujte:

•
•
•
•
•
•

Ako podľa vás súvisia produkty reklamy s globalizáciou?
Aké sú výhody a nevýhody globalizácie? Vymenujte aspoň po tri.
Kupujete si častejšie miestne, slovenské alebo skôr medzinárodne známe zahraničné
výrobky? Prečo?
Aké argumenty hovoria za nákup miestnych výrobkov, surovín a pod.? Aké pro ?
Čo zvyčajne obsahuje reklama, ktorá vás určite osloví?
Pouvažujte, aký musí byť divák/diváčka, ktorý/ktorá vie odhaliť, čo ponúka reklama
okrem konkrétneho výrobku?

48

7

Uveďte žiačkam a žiakom aj reklamné kampane, ktoré sa naopak snažia podporovať v ľuďoch
toleranciu a spoluzodpovednosť za situáciu vo svete. Mnohé sú vytvárané mimovládnymi
organizáciami, ktoré ež môžu byť miestne alebo medzinárodné. Vyhľadajte na portáli
Youtube video Face the Music od organizácie Oxfam a pozrite si ho so žiačkami a žiakmi.

8

Diskutujte: V čom boli hlavné rozdiely medzi reklamou na čokoládu a kampaňou o chudobe?
(Cieľová skupina? Funkcie? Prostriedky? Hudba?)

9

Zadajte všetkým skupinám na kar čkách úlohu, aby si vybrali nejaký globálny produkt alebo
globálny problém a pripravili naň reklamný spot, ktorý potom vizuálne znázornia alebo zahrajú
a vyberú si k nemu vhodnú hudobnú ukážku na internete (príprava by nemala trvať dlhšie než
10 minút).

REKLAMA
= komunikačné pôsobenie s cieľom vyvolať kúpu, či predaj výrobku, služby, resp. aj osvojenie si myšlienky
Cieľ reklamy: upútať, presvedčiť o kvalite výrobkov a služieb...
Funkcie reklamy: informa vna, forma vna, ak vizačná, ...
Prostriedky reklamy: obraz, zvuk, pohyb, ...
HUDBA V REKLAME :
- „Hudba je emócia, a keď sa podarí dať do reklamy tú správnu emóciu, tak to funguje.“
(Marián Čurko)
- „Hudba nehrá pôvodnú rolu, ale je pretransformovaná na akéhosi mediátora, reklama
takýmto zobrazením posúva hudbu do inej komerčnej roviny, ktorá jej nie je vlastná.“

10

Nechajte žiačky a žiakov jednotlivé spoty krea vne odprezentovať (zahrať, znázorniť na plagát
a pod.)

11

Diskutujte:

•
•

Ako sa vám páčila tvorba reklamy?
Čo vám pri príprave reklamy išlo najľahšie a čo najťažšie? Prečo?

Natočte so žiačkami a žiakmi „skutočné“ reklamné
spoty v rámci školského videokrúžku! Poukážte na
nejaký miestny problém, fenomén, paradox a pod.
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Námety
Da j odpadu druhú šancu
Odporúčaný ročník:

9. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Spoločný interdisciplinárny projekt skupiny žiakov

Téma GV:

Životné prostredie

Hlavný cieľ:

Oboznámiť sa s triedením odpadu a s konaním, ktoré chráni životné
prostredie.

Stručný opis: Na úvod sa opýtajte žiačok a žiakov, či počuli o tzv. Fun Theory – Teórii zábavy.
Ak nie, skúste odvodzovať od slovného spojenia „teória zábavy“ jeho význam. Premietnite im
mo vačné videá, ktoré nájdete na Youtube.com pod heslom TheFunTheory.com. Vysvetlite
žiačkam a žiakom, že teória zábavy sa zakladá na presvedčení, že taká jednoduchá vec ako je
zábava môže mo vovať ľudí k zmene správania – začnú zdravšie žiť, dbať o životné prostredie,
zapájať sa do verejných akcií a podobne.
Diskutujte so žiačkami a žiakmi o tom, na aké problémy by mohli pomocou Teórie zábavy
upozorniť, prípadne ich aj vyriešiť. Rozdeľte žiačky a žiakov na niekoľko stredne veľkých
skupín a požiadajte ich, aby vymysleli riešenie problémov týkajúcich sa životného prostredia,
ktoré bude založené na Teórii zábavy.
Najzaujímavejšie nápady skúste zrealizovať.

Užitočné odkazy:
www.funtheory.com

Benefičný koncert
Odporúčaný ročník:

9. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Podnety umenia / Podnety hudby – výchovný koncert

Téma GV:

Globálne problémy a rozvojová spolupráca

Hlavný cieľ:

Upozorňovať na globálne problémy a zapájať sa do ich riešenia,
zmierňovania.

Stručný opis: Vyhľadajte talenty na vašej škole a zapojte ich do organizácie koncertu
alebo vystúpenia pre spolužiačky a spolužiakov v triede alebo aj pre celú školu a rodičov
(v závislos od podmienok na škole). Cieľom koncertu je šírenie povedomia o globálnych
témach. Súčasťou môže byť prípadne finančná (či iná) zbierka na pomoc pri odstraňovaní
následkov nejakej aktuálnej prírodnej či inej katastrofy, alebo v prospech nejakého
rozvojového projektu (adopcie na diaľku, podpora poli ckých väzňov a pod.).
Žiačky a žiaci pripravia program so vstupmi, v ktorých apelujú na aktuálne poli cké a
ľudskoprávne témy. Koncert môže sprevádzať výstava výtvarných prác žiačok a žiakov celej
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školy, vytvorených v priebehu roka na súvisiace témy a infostánky k jednotlivým globálnym
témam – ľudské práva, chudoba, fair trade atď. Súčasťou môže byť prípadne panelová diskusia
s prizvanými odborníkmi (či vyučujúcimi) na aktuálne témy. Ak na obdobie, v ktorom koncert
plánujete, náhodou spadá nejaký významný svetový deň, môže to pomôcť úspešnému
prevedeniu tohto námetu.

Tetovanie
Odporúčaný ročník:

9. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Populárna kultúra / Vzory a vlastná tvár – telový dizajn

Téma GV:

Mul kulturalizmus

Hlavný cieľ:

Diskutovať o podobách a funkciách tetovania v rôznych kultúrach

Stručný opis: Brainstormujte o tom, ako je v našej kultúre prijímané tetovanie. Brainstorming
vyhodnoťte a rozveďte debatu smerom k zaužívaným stereotypom. Používajte napríklad
nasledujúce otázky: Čo si väčšinou ľudia dávajú tetovať? Je výber tetovania náhodný alebo
má tetovanie niečo o svojom nositeľovi prezrádzať?
Predstavte žiačkam a žiakom význam tetovania v iných kultúrach. Na záver ich vyzvite,
aby vytvorili návrh na vlastné tetovanie, ktoré ich bude nejakým spôsobom vys hovať a
charakterizovať.

Užitočné odkazy:
h p://sk.wikipedia.org/wiki/Tetovanie,
h p://mag.rankmyta oos.com/top-50-most-popular-ta oo-designs.html

Právo na sebavy jadrenie a konceptuálne umenie
Odporúčaný ročník:

9. ročník ZŠ

Tematický celok /
téma:

Podnety umenia /
Konceptuálne umenie

Téma GV:

Ľudské práva

Hlavný cieľ:

Dať do pro kladu základné ľudské práva. Vyjadriť a obhajovať
vlastný názor.

Stručný opis: Brainstormujte so žiačkami a žiakmi na tému umenie verzus ľudské práva.
Poznáte umeleckú osobnosť, ktorá bola za svoje dielo alebo činnosť prenasledovaná?
(Napríklad kubánska blogerka Yoani Sánchez, dánsky karikaturista Kurt Westergaard, barmský
karikaturista Harn Lay, americký „pouličný umelec“ Ray Noland.)
Zadajte žiačkam a žiakom, aby v skupinách vytvorili por óliá o grafii , street arte, concept
arte a pod. Por óliá sa zamerajú napr. na základné právo na sebavyjadrenie v právnom a
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poli ckom systéme SR alebo inde, na umeleckú tvorbu akčného umenia, graﬃ , concept
artu, na právne dôsledky rôznych spôsobov sebavyjadrenia, na limity sebavyjadrenia –
morálne, právne, komunikačné, psychologické a pod. Žiačky a žiaci budú pripravovať rôzne
por óliá podľa individuálneho alebo skupinového výberu tak, aby pri ich prezentácii bolo
možné porovnávať realizáciu a obmedzenia tohto práva v rôznych spoločnos ach (hlavne
porovnanie SR a iných krajín).
Štruktúra por ólií:

•

Predstavenie témy (konkrétne umelecké dielo a jeho štruktúra, kompozícia, významy).

•

Kultúrno-historické súvislos (väzby na umelecké tradíciu, na tradíciu alterna vnej
kultúry a pod.).

•
•
•

Právne súvislos tvorby týchto diel.
Medzištátne porovnania – min. náznaky situácie v iných krajinách.
Názor, postoj, vzťah autorov por ólia k téme a k hlavným súvislos am.

Na záver diskutujte o obsahu por ólií, o vlastných názoroch, o právnej situácii v SR.
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azyl je forma ochrany pred prenasledovaním poskytovaná osobe uznanej

prišli do mesta za prácou a súrne potrebovali ubytovanie.

za utečenca/utečenkyňu podľa medzinárodného práva krajinou, v ktorej o
takúto formu ochrany požiadala.

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

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

deforestácia

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

diskriminácia

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

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

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

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

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

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

Facebook je rozsiahly komunitný webový systém, ktorý slúži

hlavne na
komunikáciu, nadväzovanie priateľs ev a zdieľanie fotografií a videí. V súčasnos
má Facebook vyše 600 miliónov členov a je dostupný skoro na celom svete.

favela je chudobná štvrť na okraji miest La

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

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

globálne otepľovanie je fenomén postupného zvyšovania
priemernej teploty oceánov a atmosféry v mierke celej planéty počas
viacerých rokov. Najmä v posledných 25-50 rokoch sa na globálnom otepľovaní
v značnej miere podieľa činnosť človeka, a to najmä emisie skleníkových
plynov, ako napríklad oxid uhličitý (CO2). Hoci diskusie ohľadom globálneho
otepľovania sa často sústreďujú najmä na teplotu, klima cké zmeny môžu
priniesť aj zmeny iných geografických prvkov, zahŕňajúc zvýšenie hladiny morí,
extrémne zrážky a iné. Tieto zmeny môžu spus ť rôzne ničivé javy ako napr.
potopy, suchá, veľké horúčavy, zníženie poľnohospodárskych výnosov, ale aj
extrémne okolnos spôsobujúce masové vyhladenie populácie.
globálny Juh a globálny Sever je označenie krajín tzv. chudobného globálneho Juhu, ktoré sú charakterizované nestabilnou poli ckou a ekonomickou situáciou doplnenou o aspekty demografické (výrazný populačný rast),
ekologické (prírodné katastrofy: extrémne suchá, hladomory), ale i psychologické (prirodzená túžba človeka získavať, poznávať nové atď.). Opro tomu globálny Sever označuje krajiny tzv. bohatého severu, charakteris cké poli ckou
slobodou, stabilitou a viac-menej prosperujúcou ekonomikou krajín.
humanitárna spolupráca (alebo pomoc) sa poskytuje ad hoc, ako
reakcia na mimoriadne udalos v prípade náhlych tragédií, resp. rieši okamžité
následky rôznych katastrof. Jej cieľom je rýchlo a efek vne pomôcť ľudom v
krízovej situácii. Spravidla je krátkodobá, dočasná a trvá, pokiaľ nepominie
priame ohrozenie, resp. ľudia nedosiahnu určitý stupeň samostatnos . Po
skončení tejto pomoci/spolupráce (po pár týždňoch až mesiacoch) nastupuje
druhé štádium, a to rozvojová spolupráca, ktorá systema cky a komplexne
podporuje globálny rozvoj pos hnutého územia, krajiny.
konfesionalizmus je lipnu

e na konfesii (vyznanie, viera, presvedčenie, spravidla náboženské; vyznanie viery), cirkevníctvo.

kyslý dážď

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

migrácia je pohyb osôb alebo skupín osôb v geografickom a sociálnom
priestore, spojený s prechodnou alebo trvalou zmenou miesta pobytu.
multikulturalizmus označuje v hovorovej praxi:
1. existenciu prvkov odlišných kultúr v jednom čase a priestore (kultúrny
2.
3.
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pluralizmus)
poli cký program, resp. model budovania takej spoločnos , v ktorej
môžu príslušníci/príslušníčky ktorýchkoľvek etnických skupín, rás, národov či kultúr verejne prejavovať svoju príslušnosť k týmto kategóriám bez diskriminácie
ideál, ktorý chce naplniť model v bode 2

Myspace je webová sociálna sieť, spustená v auguste 2003, ktorá sa
postupne stala jedným z najväčších komunitných serverov na svete. Umožňuje užívateľom využívať chat, blogovať, diskutovať v diskusných skupinách
a zdielať fotky alebo videá. Ponúka osobné profily užívateľom od 14 rokov
a niektoré špeciálne profily pre hudobníkov alebo hercov. Jej používanie je
bezplatné, služba je financovaná pomocou reklamy.

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

národ je uvedomelé spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú presvedčenie o spoločnej kultúre a histórii, žijú na určitom území a svojím okolím sú iden fikovaní ako jedinečné spoločenstvo.

slum je (väčšinou okrajová) časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle

národnosť je príslušnosť k určitému národu.
predsudok je väčšinou nega vny názor alebo

obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva a
je (na rozdiel od geta) založená na ich sociálno-ekonomickej situácii.

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

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

pútnické miesto je miesto, ktoré sa zvyčajne vzhľadom k určitému

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

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

subkultúra môže označovať:
1. kultúru istej sociálnej skupiny,

recyklácia

ktorá vznikla ako reakcia na
dominantnú kultúru majoritnej spoločnos , voči ktorej sa vymedzuje.
Od alterna vnej kultúry sa líši tým, že nevzniká celkom nová kultúra,
ale skôr sa hľadajú nové spôsoby vyjadrenia pôvodnej kultúry.
skupinu, ktorá sa iden fikuje s kultúrou opísanou v bode 1.

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

2.
Twitter

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

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

utečenec/utečenkyňa

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

utečenecký tábor

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

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

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

sekta

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

ZDROJE
www. mul kul .sk
www. epto.org
www. rozvojovevzdelavanie.sk
www. sk.wikipedia.org

separácia, triedenie odpadu

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

www. slovakiatwi er.com/o-projekte/

skleníkový efekt je jav, vďaka ktorému sa v atmosfére zachytáva časť

www. prostrednik.blog.sme.sk/c/224508/Uz-mi-konecne-poviete
-co-su-to-socialne-media.html

www. zelenybod.sk
www. ec.europa.eu/clima/sites/campaign/news/news17_sk.htm
www. greenpeace.org/slovakia/sk/kampane/klima cke-zmeny/co
-je-sklenikovy-efekt/
www. gep.szm.com/05%20deforestacia/deforestacia%20vysvetle
nie.html

slnečnej energie, čo má za následok otepľovanie Zeme. Podobný úkaz možno
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Táto metodická príručka bola vyhotovená s finančnou podporou programu slovenskej oficiálnej
rozvojovej pomoci Slovak Aid. Občianske združenie Človek v ohrození samo zodpovedá za celý jej
obsah, ktorý za žiadnych okolnos nemožno považovať za stanovisko programu Slovak Aid.
Príručka je určená výhradne na vzdelávacie účely, nemožno ju predávať, požičiavať ani iným spôsobom
poskytovať iným osobám a organizáciám bez súhlasu občianskeho združenia Človek v ohrození.

Hlavným cieľom projektu Globálne rozvojové vzdelávanie na základných školách, ktorý
realizovalo občianske združenie Človek v ohrození s finančnou podporou programu slovenskej
oficiálnej rozvojovej pomoci Slovak Aid od novembra 2010 do apríla 2012, bolo priniesť globálne
vzdelávanie na základné školy, a to prostredníctvom prípravy interak vnych metodických
materiálov pre učiteľky a učiteľov vybraných predmetov na 2. stupni základných škôl.
K spolupráci na tvorbe štyroch metodických príručiek pre predmety matema ka, geografia,
občianska náuka a výtvarná výchova, hudobná výchova, výchova umením sme si do pracovných
skupín prizvali odborníčky a odborníkov z pedagogického a metodického prostredia, ako aj
učiteľky a učiteľov zo slovenských základných a stredných škôl. Výsledkom viac ako ročnej
práce pracovných skupín bolo vytvorenie návrhov 10 ak vít a 20 námetov pre každý predmet
(resp. skupinu predmetov), ktoré obsahovo korešpondujú so slovenským štátnym vzdelávacím
programom, a zároveň sa venujú témam globálneho vzdelávania. Na príprave ak vít sa tak ež
podieľalo vyše 40 ďalších učiteliek a učiteľov, ktorí v rámci svojich hodín pilotovali ak vity
z príručiek a poskytli autorskému kolek vu cenné pripomienky k pôvodným návrhom. S
jazykovou korektúrou príručiek pomohli dobrovoľníčky a dobrovoľníci občianskeho združenia
Človek v ohrození.

