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

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

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

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

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

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

• rozvíjať pocit zodpovednos   a solidárnos  

• zvýrazniť potrebu prosociálneho konania, humanitárnej a rozvojovej 
spolupráce

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Poznámka:

Ciele:

45

Evokácia – 10 minút

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

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

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

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

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

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

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

Uvedomenie - 25 minút

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

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

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

Refl exia - 10 minút

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

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

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

Ukončite hodinu zhrnu  m témy a spoločným defi novaním kľúčových pojmov (globálne problémy, 
humanitárna a rozvojová spolupráca, súcit, empa  a a solidárnosť...) Vysvetlite žiačkam a žiakom, 
že spomínané city tvoria základ pri riešení globálnych problémov. Tak  ež vysvetlite, aké je to 
prosociálne konanie, v čom spočíva jeho dôležitosť pre ľudstvo (vzhľadom na nerovnomerné a 
nespravodlivé rozčlenenie sveta, chudoby a bohatstva), a ako sa odlišuje od pasívneho súcitu.
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Ak je k dispozícii datapro-
jektor, môžete pri úvod-
nej ak  vite pre vytvore-
nie emo  vneho podtextu 
premietnuť žiačkam a 
žiakom vybrané fotogra-
fi e (v súlade s Kódexom 
používania obrazového 
materiálu a podávania 
správ h  p://www.clo-
vekvohrozeni.sk/kodex  ). 


