
38

3

1.) Spoločný príbeh

8. ročník ZŠ
Minerály a horniny
Globalizácia a vzájomná previazanosť, detská práca, životné prostredie  
s ohľadom na globálne aspekty
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
flipchart, fixky, 3 sady fotografií: 
1. Muž dáva žene zásnubný prsteň s diamantom + ťažba diamantov v Afrike 

– neľudské podmienky pri ťažbe.
2. Deti s mobilným telefónom v rukách + deti ťažiace koltán v Kongu.
3. Výrobky zo síry + ťažba síry na ostrove Jáva.

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

evokácia – 10 minút

Diskusia: 

• Čo sú to minerály? Čo sú horniny?

• Sú niektoré dôležité? Prečo? 

• Môžeme povedať, že niektoré sú dôležitejšie a iné menej dôležité? Uveďte príklad. 

• Akým spôsobom získavame dôležité minerály a horniny?

• Je práca baníka náročná? Prečo?

uvedomenie si významu – 25 minút

Vyučujúci si pripraví dvojice fotografií, ktoré predstavujú ťažbu a použitie vybraných minerálov 
alebo hornín. Fotografie označí ako 1A,1B, 2A, 2B, 3A, 3B.  Fotografie skupiny A predstavujú kon-
krétne využitie niektorých hornín a minerálov. Fotografie skupiny B predstavujú ich ťažbu. 

Žiakov rozdeľte do skupín tak, aby ste získali párny počet skupín. Každá skupina dostane jednu 
fotografiu (skupinu A alebo B ). Úlohou žiakov je pozorne si fotografiu prezrieť a spoločne v 
skupine odpovedať na otázky:

• Charakterizujte situáciu na fotografii.

• Čo by mohli ľudia na obrázku povedať alebo si myslieť? Prečo si to myslíte?

• Zobrazuje tento obrázok nejaký problém?
Nechajte žiakom 5 minút na prácu s fotografiou a zodpovedanie otázok. 

Postup:
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Žiak/žiačka má:

• vysvetliť globálnu prepojenosť medzi našim konzumným spôsobom 
života a životom ľudí v iných krajinách sveta (kognitívny);

• kriticky analyzovať príčiny a dôsledky detskej práce a ťažkých životných 
podmienok ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta (kognitívny); 

• rozvíjať systémové myslenie a hľadať súvislosti (kognitívny); 

• pociťovať motiváciu, podieľať sa (podľa svojich schopností a možností) 
na riešení lokálnych a globálnych problémov (afektívny);

• orientovať sa v ponuke tovarov na trhu a vyberať si tovary, pri výrobe 
ktorých neboli porušované ľudské práva a práva detí (psychomotorický). 

ciele:
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Následne každá skupina prezentuje svoju fotografiu a odpovede na otázky. Je dôležité, aby ne-
nasledovali za sebou fotografie s rovnakým číslom, ale aby sa striedali obrázky s rôznymi číslami. 

Po prezentácii učiteľ vyzve žiakov, aby sa skupiny s rovnakým číslom fotografie spojili do jednej sku-
piny (napr. 1A a 1B). Úlohou žiakov je pozorne si prezrieť fotografie a spoločne odpovedať na otázky:

• Nájdete spoločné prepojenie oboch fotografií?

• Zobrazujú fotografie nejaký spoločný problém?
Nechajte žiakom 5 minút na prácu s fotografiami a zodpovedanie otázok. 

Potom rozdajte žiakom doplňujúce texty, ktoré si v tichosti prečítajú.

Reflexia – 10 minút

Skupiny prezentujú, aké ďalšie informácie sa o probléme dozvedeli z doplnkových textov.  
Po prezentácii nasleduje diskusia. Učiteľ môže rozprúdiť diskusiu otázkami:

• Čo si myslíte o tom, čo ste sa práve teraz dozvedeli z textov?

• Aký globálny problém sa ukrýva v našich mobilných telefónoch alebo notebookoch?

• Aký globálny problém ukrýva diamantový prsteň?

• V akých podmienkach ťažia robotníci síru?

• Ktorá informácia na vás zapôsobila najsilnejšie?

• Máte chuť niečo meniť? Ak áno, čo a ako? Ak nie, prečo?

• Môžeme niečo urobiť my ako spotrebitelia?

Po diskusii dá učiteľ žiakom 3 minúty, aby napísali cinquain o spomínaných mineráloch a horninách 
vzhľadom na to, čo sa práve dozvedeli (pozri v Námetoch).
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Príloha: informačné texty

Koltán
Mobilný telefón a počítač  sú významnou súčasťou nášho života. Avšak v týchto prístrojoch je skry-
tá krv. Sú tam malé elektronické obvody, ktoré nemôžu pracovať bez nerastu, ktorý sa volá colum-
bo-tantalite alebo skrátene koltán. Najväčším dodávateľom koltánu na svete je africký štát Kongo, 
ktorý dodáva až 60 % celosvetovej produkcie koltánu. V Kongu sa nachádza až 80 % svetových zá-
sob tohto nerastu. Stredná Afrika je tak zúfalo chudobná, že tisíce mužov sa ponáhľajú do džungle, 
aby ťažili koltán. Baníci vo východnom Kongu pracujú v neľudských podmienkach za zanedbateľ-
nú odmenu, sú to prakticky otroci, lebo z pracovných táborov nemôžu odísť. Až 30 % z týchto ro-
botníkov tvoria deti. Z predaja koltánu profitujú vojenskí velitelia a priekupníci. Zisky z ťažby slúžia 
okrem obohacovania úzkej vrstvy vyvolených aj na financovanie dlhoročnej občianskej vojny a 
ozbrojených rebelov. Je to boj o moc, o ovládnutie strategických zdrojov koltánu. Niektoré sused-
né štáty, Rwanda, Uganda a Burundi, získavajú koltán vykorisťovaním Konga. 
Ťažba koltánu spôsobuje aj ničenie lesov a národných parkov. Hlavnou oblasťou, kde sa ťaží koltán, je aj 
národný park Kahuzi Biega, ktorý je  domovom horských goríl. Chudoba a hlad v dôsledku vojen zapríči-
nili zvýšenie lovu zveri – slonov a goríl – ako zdroja potravy. Populácie goríl sa znížili takmer na polovicu.
Na tieto problémy poukazuje aj OSN a tlačí na svetových výrobcov, aby používali koltán len z legál-
nych zdrojov. Omnoho väčší kus práce však môžeme urobiť my spotrebitelia, ak sa začneme pýtať, 
či sa v našich mobiloch a notebookoch nenachádza „krvavý koltán“.
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Diamant
Afrika je najväčším producentom diamantov na svete. Vyhasnuté sopky, korytá riek a pie-
sočné pobrežné oblasti podrobne prečesávajú hľadači, len aby sa našli kúsky diamantov.
S krvavými diamantmi je spojené aj vykorisťovanie a stovky mŕtvych. Africkí baníci sú vystave-
ní krutým životným a ešte horším pracovným podmienkam. Nemajú topánky, rukavice, prilby, 
baterky a ich pracovné nástroje – zberače a laná – sú jednoduché a nijako im neuľahčujú prácu. 
Banské šachty sú nezabezpečené a veľmi nebezpečné. Často tu dochádza k nehodám a mnohí 
baníci tu ostanú navždy pochovaní za živa. Na konci dňa plného práce dostanú baníci výplatu – 
menej ako dolár – a ich plácu zvýši len nájdenie diamantu, a to na 50 amerických dolárov.
Všade okolo Koidu na ďalekom východe Sierra Leone mladí muži snívajú o diamantoch, ale 
len máloktorý ich nájde. Stoja po stehná hlboko v bahnitých jamách. „25-ročný  Mohamed 
Sano zavrtel dreveným sitom a ponoril ho do kalu. Sklamaný hodil štrk späť do temnej hnedej 
vody. Vedľa neho stál iný mladý muž, potom ďalší a ďalší a ďalší.“ Deň za dňom stoja stovky 
mužov zhrbených pod prudkým slnkom v bahnitej vode a preberajú štrk dúfajúc, že nájdu 
drahokam, ktorý zmení ich život. 
Počas občianskej vojny v Sierra Leone boli muži ako Sano otrokmi a kopali diamanty. Strážili 
ich deti pod vplyvom drog  so samopalmi AK-47 v rukách. Tieto „krvavé diamanty“  sa  pre-
dávali na svetových trhoch a výťažok z predaja sa používal ako ďalší zdroj na financovanie 
občianskej vojny. 

Síra
Medzi najťažšie práce na svete patrí dozaista ťažba síry v Indonézii na juhovýchode ostrova 
Jáva. Robotníkom, ktorí v Indonézii ťažia síru, nepovedia inak ako „otroci síry“. Pre chlapov, 
ktorí túto prácu robia, je to však splnenie ich životného sna, pretože je to jedna z mála mož-
ností,  ako na Jáve zarobiť.
Skôr ako sa začne robotníkom ranná alebo nočná pracovná zmena, musia najprv vystúpiť 
tri až štyri kilometre k vrcholu činnej jávskej sopky Kawah Ijen a potom ešte zostúpiť do kal-
dery, ktorá je plná dráždivých sírnych plynov. Samotná práca spočíva v ručnom lámaní veľ-
kých kusov síry. Tie sa potom ukladajú do bambusových košov zavesených na tyči, ktoré sa 
na pleciach vynášajú z kaldery. Jeden náklad predstavuje asi 70 až 90 kilogramov veľmi čis-
tej síry, ktorú musia robotníci zo sopky priniesť až k stanici, kde sa síra vykupuje. Stanica je 
vzdialená niekoľko kilometrov od sopky a robotníci túto cestu absolvujú každý deň dvakrát. 
Každý robotník dostane podľa hmotnosti donesenej síry za jednu donášku asi 4 až 5 eur. Ro-
botníci nepoužívajú žiadne technológie či dýchacie prístroje. Všetko sa robí svojpomocne a 
namiesto dýchacích prístrojov sa používa mokrý pruh látky, ktorý majú robotníci obtočený 
okolo úst a nosa. Každý deň sa z kaldery činnej sopky Kawah Ijen vyťaží až 12 ton síry. Ro-
botníci sa len výnimočne dožijú päťdesiatky, umierajú totiž dosť mladí. Veď každý deň nosia 
na pleciach okolo 90 kilogramov, čo deformuje svaly aj kožu na tých miestach. Dráždivý plyn 
ich škriabe v krku a v nose, pália z neho oči, rozpadajú sa im zuby.  Každý robotník trpí dý-
chacími ťažkosťami, k čomu sa pridržujú rôzne ochorenia ako rakovina pľúc či kože. Ich koža 
je krížom krážom poznačená popáleninami a jazvami. Veľa robotníkov zomrelo na otravu 
jedovatými výparmi sírovodíka a oxidu siričitého, ktoré unikajú z puklín v sopke. 

informačné zdroje: http://goo.gl/ktkKyi


