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evokácia – 10 minút

Na úvod so žiakmi prediskutujte a zopakujte základné poznatky o rozdelení sveta na východný 
a západný blok, rozdelenie na krajiny 1., 2. a 3. sveta. Žiaci zapisujú na tabuľu alebo flipchart 
základné vedomosti o socialistickom a kapitalistickom svete, základné znaky, rozmiestnenie 
krajín socialistického a kapitalistického sveta – zamerajte sa aj na vplyv na kolónie. 

Opýtajte sa žiakov, ktoré udalosti predstavovali nádej na zmenu a zmiernenie komunistickej 
totality a ovplyvnili jednotlivé krajiny – poznatky zapisujeme na tabuľu alebo flipchart. 

uvedomenie si významu – 25 minút

Rozdeľte žiakov do 4 skupín. Každej skupine dajte obálku s obrázkami, výkres A3 a lepidlo. 
Budú pracovať 10 minút.

Úlohou skupín bude zoradiť a nalepiť obrázky v časovom slede na základe prebratého učiva 
a vlastných vedomostí. Po uplynutí času vyzvite zástupcov skupín, aby prezentovali výsledky 
práce svojich skupín. (Učiteľ sleduje prácu žiakov v skupinách, môže nastať problém so 
zaradením obrázkov 8, 9, 10 – v tom prípade učiteľ podá základné informácie o udalostiach, 
ktoré sú zobrazené na obrázkoch.)

V závere majú žiaci pred sebou prácu štyroch skupín – porovnajú si výsledky, prípadné 
rozdiely a nejasnosti prediskutujú s učiteľom.

Reflexia – 10 minút

Diskutujte so žiakmi:

• Ako ovplyvnili tieto udalosti politickú mapu sveta?

• Čo spôsobil pád komunizmu v Európe?

• Ovplyvnil pád komunizmu aj iné svetadiely? Ktoré? Ako?

• Ako sa zmenila geopolitická mapa sveta?

• Ako sa zmenila situácia na Slovensku?

Postup:

1.) Pád komunizmu 

9. ročník ZŠ
Súčasné dejiny
Globalizácia, geopolitické zmeny
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
4 obálky po 5 - 10 obrázkov podľa času (Príloha 1) pre každú skupinu, 
tabuľa alebo flipchart, fixky, lepidlo (lepiaca páska alebo lepky) pre každú 
skupinu (4-krát), výkresy A3 – 4 ks – na lepenie obrázkov v skupinách.

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• vyhodnotiť dopad zmien nielen v Európe;  

• porozumieť geopolitickým zmenám po páde komunizmu;

• zopakovať si dôležité postavy a dejinné udalosti.

ciele:
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/ učiteľa

Obrázky sú návodom. Snažte sa vybrať aj iné udalosti, ktoré 
reprezentujú rôzne oblasti sveta. Ide o to uvedomiť si, že pád 
komunizmu mal dopad aj na iné krajiny sveta ako tie európske. 
Zaujímavé môže byť tiež zaradenie obrázkov každodenného života z 
rôznych častí sveta počas komunizmu. V evokácii môžete tiež využiť 
krátke videá z obdobia komunizmu.

Príloha:

Obr. 1:  Ronald Reagan
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ronald_Reagan

Obr. 3:  Lech Wałęsa
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BA-
bor:Lech_Walesa.jpg - Slawek, 2007

Obr. 2:  Mikhail Gorbachev
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:RIAN_archi-

ve_359290_Mikhail_Gorbachev.jpg 
- Yuryi Abramochkin, 1986

Obr. 4:  Ilegálny týždenník hnutia Solidarita (Poľsko)
http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-ash4/392053_

10200104018987409_322119662_n.jpg
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Obr. 5:  
Od ranných hodín začali 
11. decembra 1989 vo-
jaci Útvaru veliteľstva 
pohraničnej stráže Brati-
slava odstraňovať ženij-
no-technické zátarasy  
v hraničnom pásme pri 
Devíne.
http://www.teraz.sk/
fotodennik/nezna-revo-
lucia-1989-v-retrospek-
tive/30691-fotografia.
html#/fotodennik/foto-
grafia/30691
TASR/Pavel Neubauer, 2012

Obr. 6:  
Búranie berlínskeho 
múru
http://udalosti.no-
viny.sk/zo-zahra-
nicia/09-11-2009/
vyrocie-pad-berlinskeho-
-muru-jednou-z-najdole-
zitejsich-udalosti-20-sto-
rocia.html
TASR, 2009

Obr. 7: 
Václav Havel 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:-
V%C3%A1clav_Havel_cut_out.jpg
Ondřej Sláma, 2009
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Obr. 8:  
Odchod sovietskych 
vojsk z Afganistanu
http://sk.wikipedia.org/
wiki/S%C3%BAbor:Ev-
stafiev-afghan-apc-pas-
ses-russian.jpg

Mikhail Evstafiev, 1988

Obr. 9:  
Mozambický  
prezident  
Jaoquim Chissano
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joaquim_Chissano.jpg
Ricardo Stuckert, 2004

Obr. 10:  
Kambodžský diktátor,  
vodca Červených Kmérov Pol Pot
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%-
BAbor:PolPot.jpg
unknown, 1978


