
50

10.) Čo ukrýva jú vla jky?

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

• upozorniť na prepojenosť ekonomík jednotlivých krajín

• vysvetliť vzájomné ovplyvňovanie viac a menej rozvinutých krajín

• upozorniť na dôležitosť e  ckého podnikania

Ročník: 

Tematický celok:

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Ciele:

45

Evokácia – 10 minút

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

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

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

Uvedomenie – 20 minút

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

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

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

Refl exia - 10 minút

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

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

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

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

• Čo je to globalizácia?

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

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

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

• Myslíte si, že krajiny bohatého severu a chudobného juhu sú nejako prepojené? Ako? 
Ako by mali byť?
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V tejto ak  vite je možné štátne vlajky nahradiť typický-
mi dominantami, osobnosťami. Tak  ež si namiesto vy-
tlačených príloh môžete pripraviť obrázky vlajok a taj-
ničku vo forme powerpointovej prezentácie.

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

Zdroje:

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

h  p://www.rozvojovevzdelavanie.sk/index.php?op  on=com_content&view=ar  cle&id=74:-
-je-rozvojovzdelnie&Itemid=172
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Príloha 1

“
V

zdelávanie, ktoré otvára m
yseľ 

a oči ľudí voči kom
plexne

j realite 

sveta a prebúdza potrebu prispieť
 

k väčše
j spravodlivosti, rovnosti 

a ľudským
 právam

 pre všetkých.”

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

Ľudský trhový mechanizmus
9. ročník ZŠ

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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

Zelená ekonomika
9. ročník ZŠ

Vzťah ekológie a ekonómie 

Globálne problémy a rozvojová spolupráca

Zamyslieť sa nad celosvetovou potrebou zelenej ekonomiky.

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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

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

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

9. ročník ZŠ

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: 

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

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

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

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

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

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

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

Odporúčaný ročník: 

Tematický celok /
téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

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

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

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

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

Odporúčané stránky: 

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

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

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

1. Nemecko

2. Španielsko

3. Fínsko

4. Grécko

5. Írsko

6. Luxembursko

7. Cyprus

8. Monako

9. Holandsko

10. Rakúsko

11. Slovensko

12. Va  kán


