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Sýty hladnému neverí 

Aktivita je venovaná problematike nadmerného rybolovu. 
Na začiatku hodiny sa žiaci a žiačky zamýšľajú nad tým, 
koľko rýb spotrebujú a či poznajú ich pôvod. Následne 
hrajú v skupinách hru, kde simulujú lov rýb na základe 
stanovených pravidiel. Precvičujú si tak počtové výkony 
s číslami a prácu s premennými. V záverečnej diskusii 
hodnotia skupinovú prácu a formulujú svoje názory na 
problematiku nadmerného rybolovu.

5
Nosné témy GV:

Udržateľný 
rozvoj, spotreba 

a výroba

 Čísla, premenné a výrazy 
– percentá, aritmetické 
zaokrúhľovanie;

 prierezová téma − environ-
mentálna výchova.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
kópie pracovného listu z prílohy (jedna do skupiny), tabuľa, písacie 
potreby, prípadne kalkulačky

Prínosy pre globálne vzdelávanie:

Žiaci a žiačky analyzujú problémy spojené s nadmerným 
rybolovom;

rozvíjajú svoj morálny úsudok a zmysel pre spravodlivosť;

rozumejú argumentácii o význame redukcie a kontroly 
rybolovu;

hľadajú spôsoby, ako prispieť k trvalej udržateľnosti rybolovu.

Prínosy pre predmet matematika: 

Žiaci a žiačky vedia využiť trojčlenku;

posúdia správnosť matematických tvrdení odvodených 
z percentuálnych údajov;

využívajú zaokrúhľovanie a počítanie so zaokrúhlenými 
hodnotami;

využívajú priamu a nepriamu úmernosť pri riešení 
praktického príkladu.

45 MINÚT
možno predĺžiť 
na 90 minút
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POSTUP

Evokácia
 Spýtajte sa žiakov a žiačok, ako často jedia ryby. Uprednostňujú sladkovodné alebo morské 

ryby? Vedia, odkiaľ pochádzajú? 

 Vysvetlite, že sa budete venovať téme rybolovu. Pre každého šiesteho človeka na planéte 
sú totiž ryby hlavným zdrojom proteínov. To je spolu až 1,2 miliardy ľudí. Preto je dôležité 
o tejto problematike hovoriť.

Uvedomenie
 Rozdeľte žiakov a žiačky do piatich skupín po troch až piatich. Každá skupina predstavuje 

jeden prímorský štát. Ich hlavným zdrojom bielkovín sú morské živočíchy pochádzajúce 
zo spoločného mora, preto sa musia dohodnúť na zodpovednom spôsobe rybolovu.

 Rozdajte skupinám pracovné listy z prílohy. V nich sú napísané podmienky a ciele, ktoré 
musia naplniť, aby nasýtili obyvateľstvo svojej krajiny. Spoločne si prejdite pravidlá hry 
a uistite sa, či im porozumeli. 

 Požiadajte skupiny, aby počas nasledujúcej hry medzi sebou nekomunikovali. Každá krajina 
sa snaží postarať sama o seba. Nechajte ich, aby si prečítali pracovný list, oboznámili sa  
s tabuľkou a dohodli sa, koľko rýb chcú uloviť prvý rok. 

 Zdôraznite, že celkové množstvo rýb v mori, ktoré je zdrojom obživy pre päť krajín, 
nesmie po piatich rokoch klesnúť pod počiatočný stav, teda 1 000 ton. Inak hrozí kolaps 
celej rybej populácie. Tento údaj zapíšte na tabuľu. 

 Moderujte hru, aktuálne množstvo rýb zapíšte vždy na tabuľu. 

5 minút

30 minút
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Pravidlá hry:

Na začiatku každého kola nahlásia jednotlivé skupiny, koľko ton 
rýb chcú uloviť. Ich poradie určte vy, alebo vyzvite skupiny, aby sa 
na ňom dohodli samy. Môže to však zabrať čas navyše. 

Jednotlivé skupiny nahlásia, koľko ton rýb ulovia v danom roku. 
Ukončite prvé kolo. Postupne odrátajte ulovené ryby z pôvodnej 
populácie a napíšte, koľko ich ostalo v mori. 

Zostatok v mori vynásobte koeficientom 1,3 a vypočítajte, aká veľká 
je obnovená populácia rýb. S týmto údajom pracujte v ďalšom kole.

Nechajte skupiny, aby si vyrátali, koľko z úlovku bude odpad. Musia 
počítať s tým, že 10 % ulovených rýb je tzv. vedľajší úlovok, ktorý 
nemôžu použiť na nasýtenie obyvateľstva svojej krajiny.

Potom postupujte rovnako ako v prvom kole. Skupiny sa poradia 
a nahlásia, koľko ton rýb vylovia v nasledujúcom roku. Proces zopa-
kujte päťkrát, pri poslednom výlove sledujte, či je populácia rýb  
v mori aspoň 1000 ton. Ak áno, skupiny splnili spoločný cieľ. 

Požiadajte jednotlivé skupiny, aby vypočítali, či sa im podarilo  
splniť cieľ ich krajiny, teda vyloviť za päť rokov aspoň 200 ton.
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Metodický tip:
Ak máte k dispozícii 90 minút, po ukončení hry dajte skupinám 5 až 10 minút, 
aby sa dohodli, ako budú spolupracovať v ďalších kolách. Potom si ju zahra-
jú znovu a s rovnakým cieľom, ale na základe spoločnej stratégie. Po piatich 
kolách hru opäť ukončite.

Ak máte čas, môžete si ju zahrať ešte tretí raz, pričom určíte, že na konci hry 
musí byť v mori maximálne 1 300 ton rýb, inak by sa premnožili. V každom 
prípade si nechajte 15 minút na spoločnú reflexiu na konci hodiny.

 Opýtajte sa triedy, či je možné vyloviť všetky ryby v mori. Uveďte príklad z kanadského 
Newfoundlandu, ktoré bývalo jedno z historicky najbohatších lovísk. Pre nadmerný 
rybolov sa však v roku 1993 zrútila celá populácia tresky obyčajnej, keď klesla pod 1 % 
pôvodného stavu. Vláda jej lov zakázala, o prácu prišlo 35-tisíc ľudí zapojených do jej 
lovu a spracovania. Tresčiu populáciu sa dodnes nepodarilo obnoviť. 

Doplňujúca informácia:

Desaťročia zlých rybolovných postupov spôsobili, že oceány sú v tragickom 
stave. Mnoho druhov, ktoré boli kedysi bežné, je dnes ohrozených. Deväť z de-
siatich dravých druhov rýb, ako sú treska a tuniak, už bolo ulovených a podľa 
OSN možno považovať až 70 % rybolovu za nadmerný. Populácie rýb miznú 
rýchlejšie, ako sa stíhajú množiť, a to zásadne ohrozuje život v oceánoch. 

Veľká časť úlovku sa pritom nikdy nezužitkuje. Na 10 kilogramov ulovených 
rýb pripadá 1 kilogram vedľajšieho úlovku (odpadu), pri love kreviet je to 3 až 
9 kilogramov na 1 kilogram úlovku. Lov kreviet predstavuje asi 3 až 4 % sve-
tového rybolovu, ale spôsobuje až za tretinu deštrukcie podmorského života 
vo svete. V rybárskych sieťach zomierajú aj zvieratá, ktoré nie sú predmetov 
rybolovu. Podľa odhadov takto ročne takto zahynie približne 100 miliónov rají 
a žralokov, 300-tisíc delfínov a veľrýb a 100-tisíc albatrosov.

Zdroj: Wikipedia, Reef Conservation International, Greenpeace

Reflexia
 Pokračujte spoločnou diskusiou:  

 Ako ste sa cítili počas hry na rybolov? 

	 Čo	vás	počas	aktivity	zaujalo?	Reagovali	ste	vy	alebo	vaši	spolužiaci	inak,	ako	ste	
očakávali?

 Prečo hra dopadla tak, ako dopadla? Ktoré rozhodnutia by ste zmenili?

	 Čo	bolo	cieľom	tejto	aktivity?

	 Akú	stratégiu	rybolovu	si	vaša	skupina	vytvorila?	Premýšľali	ste,	či	ostane	dostatok	rýb	
aj	pre	iné	skupiny?	Prečo?

	 Sú	ryby	vyčerpateľným	zdrojom?	Je	možné	ich	všetky	vyloviť?	

	 Je	potrebné	mať	pravidlá	na	lov	rýb?	Prečo?	

 Odkiaľ pochádzajú ryby, ktoré konzumujeme? Aký je dopad nadmerného rybolovu  
na naše životy? 

 Ako môžeme prispieť k udržateľnému rozvoju na úrovni jednotlivca, rodiny, štátu 
a celého sveta? 

10 minút

8

9
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Doplňujúca informácia:
V roku 2015 prijali všetky krajiny sveta v rámci OSN  
sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja, z ktorých jeden 
sa špeciálne zameriava na ochranu života pod vodou.  
V súčasnosti majú viaceré ochranárske organizácie, ako 
je napríklad World Wildlife Fund, programy na podporu 
udržateľného rybolovu. Zameriavajú sa na zvyšovanie 
transparentnosti v produkčnom cykle, spolupracujú  
s rybárskymi spoločnosťami (tretina z nich sa už zavia-
zala loviť udržateľne) a rozširujú chránené oblasti, aby 
sa rybie populácie mohli obnovovať. Ako spotrebite-

lia a spotrebiteľky sa pri nákupe rýb môžeme riadiť napríklad certifikáciou 
MSC, ktorá je udeľovaná produktom zodpovedného rybného hospodárstva 
a udržateľného rybolovu. Ďalšou možnosťou je kúpiť si rybacinu z etického 
domáceho chovu na Slovensku. 

Zdroj: Marine Stewardship Council

Metodický tip:
Ak vašu triedu téma zaujala, odporúčame aktivitu Kto zjedol všetky ryby? 
z metodickej príručky Globálne vzdelávanie v predmete geografia.

Skúsenosť s aktivitou:

V	1.	ročníku	chýbalo	na	konci	hry	20	ton.	Skupiny	začali	samy	analyzovať,	čo	
mohli	urobiť	lepšie.	Páčilo	sa	mi,	že	sa	navzájom	neobviňovali.	Uvedomili	si,	

že	mali	rozličné	cieľové	hodnoty,	a	hľadali	spôsoby,	ako	by	zabránili	vyloveniu	ce-
lej	populácie.	Jedna	žiačka	sa	ozvala,	že	jej	chýbala	možnosť	komunikácie	medzi	
skupinami.	Diskutovali	sme	teda	o	tom,	aké	dôležité	je	komunikovať	s	ľuďmi	okolo	
nás.	S	inými	triedami,	rodinami,	skupinami,	aby	sme	ich	nesúdili,	lepšie	pochopili,	
prípadne	im	vedeli	pomôcť.“	

Učiteľka gymnázia v Košiciach

Aktivitu	som	vyskúšala	v	8.	ročníku,	kde	je	menší	kolektív,	a	tak	sa	zapojili	
naozaj	všetci.	Rozdelenie	do	skupín	som	nechala	na	nich,	neurčovala	som	

ho.	Vznikla	tak	príjemnejšia	klíma,	žiakom	a	žiačkam	sa	lepšie	pracovalo,	keď	si	
mohli	vybrať,	s	kým	budú	v	skupine.	Aktivita	sa	im	veľmi	páčila,	v	rámci	skupín	
pekne	spolupracovali.	Keď	na	konci	zistili,	že	nesplnili	spoločný	cieľ,	chceli	si	hru	
zopakovať.	Zahrali	sme	si	ju	teda	odznovu	s	tým,	že	som	zmenila	ciele.	Na	konci	
vyučovacej	hodiny	ma	potešila	spätná	väzba	od	jednej	žiačky,	ktorá	navrhla,	aby	
sme	mali	takéto	hodiny	častejšie.“		

Učiteľka základnej školy v okrese Námestovo
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Príloha

Aby ste nasýtili obyvateľstvo vašej krajiny, musí byť váš úžitok po piatich rokoch rovný alebo vyšší ako 
200 ton. Nezabudnite, že:

celková populácia rýb na začiatku hry je 1 000 ton;

celková populácia rýb sa obnovuje o 30 % zo zostatku po vylovení ročne;

každá krajina musí vyloviť aspoň 10 % svojho cieľa ročne; 

maximálne množstvo vylovených rýb za rok nie je určené.

Aby ste nasýtili obyvateľstvo vašej krajiny, musí byť váš úžitok po piatich rokoch rovný alebo vyšší ako 
200 ton. Nezabudnite, že:

celková populácia rýb na začiatku hry je 1 000 ton;

celková populácia rýb sa obnovuje o 30 % zo zostatku po vylovení ročne;

každá krajina musí vyloviť aspoň 10 % svojho cieľa ročne; 

maximálne množstvo vylovených rýb za rok nie je určené.

Poznámka:
A.  Vylovené = koľko ton rýb vylovila vaša krajina v danom roku.
B. Odpad 10 % = koľko ton rýb skončí pri love ako odpad, teda 10 % úlovku (B = 0,1 A).
C.  Úžitok = koľko ton rýb ostane ako potrava (C = A – B, alebo: C = 0,9 A).
D.  Medzisúčet = koľko ton rýb ste doteraz ulovili, vrátane tohto roku. 

Poznámka:
A.  Vylovené = koľko ton rýb vylovila vaša krajina v danom roku.
B. Odpad 10 % = koľko ton rýb skončí pri love ako odpad, teda 10 % úlovku (B = 0,1 A).
C.  Úžitok = koľko ton rýb ostane ako potrava (C = A – B, alebo: C = 0,9 A).
D.  Medzisúčet = koľko ton rýb ste doteraz ulovili, vrátane tohto roku. 

Rok lovu

Vylovené (t)

Odpad 10 % (t)

Úžitok (t)

Medzisúčet (t)

A

B

C

D
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Úžitok (t)

Medzisúčet (t)
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