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6.) Príbehy zo susedstva 
7. ročník ZŠ
Sociálne vzťahy v spoločnos   
Mul  kulturalizmus
Mul  kulturalizmus, stereotypy a predsudky
45 minút
kópia pracovného listu pre každú skupinu

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

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

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

Evokácia – 5 minút

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

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

Uvedomenie – 20 minút

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

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

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

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

Refl exia – 20 minút

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

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

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

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

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

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

• Čo sú to predsudky a stereotypy?

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

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

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

Príbeh:
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Triedime? Trieďme! 
7. ročník ZŠ

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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

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

Námety

Ako sa zapojiť?
7. ročník ZŠ

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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

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

Hlas demokracie
7. ročník ZŠ

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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

Čiara napätia
7. ročník ZŠ

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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


