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Odchádzam

Aktivita sa zameriava na tému migrácie, jej výskyt v minulosti 
i súčasnosti, na Slovensku aj v zahraničí, prostredníctvom 
výpočtov trás migrujúcich ľudí. Na úvod sa žiaci a žiačky 
rozdelia do skupín. Vypočujú si príbeh a predstavia si zložitú 
životnú situáciu rodiny, ktorá musí opustiť domov. Spoločne 
hľadajú východisko. Následne dostanú príbehy ľudí z rôznych 
historických období, na základe ktorých si samostatne precvi-
čujú matematické operácie, ako sú výpočet pomerov, mierky 
mapy, obsahu kruhu a iné. Na záver spoločne diskutujú  
o paralelách medzi migráciou v minulosti a súčasnosti,  
ako aj o spoločenských a individuálnych príčinách migrácie. 

1
Nosné témy GV:

Migrácia

 Čísla, premenné a výrazy 
– percentá, pomer, priama 
úmernosť;

 základné rovinné útvary  
– kružnica, kruh, obsah kruhu;

 prierezová téma − osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
písacie potreby, hárky papiera (jeden do štvorice), kalkulačka, 
pravítko, kópie prílohy 1 (jedna pre každého), kópie príbehov 
z prílohy 2 (jeden pre každého), atlasy alebo nástenná mapa, 
prípadne PC a dataprojektor

Prínosy pre globálne vzdelávanie:

Žiaci a žiačky uvažujú o výskyte fenoménu migrácie  
v minulosti a súčasnosti;

oboznámia sa so spoločenskými a individuálnymi príčinami 
migrácie;

formujú si a vyjadrujú vlastný názor na tému migrácie.

Prínosy pre predmet matematika:

Žiaci a žiačky vypočítajú dráhu;

premieňajú jednotky rýchlosti;

vyriešia slovné úlohy a praktické úlohy s použitím mierky mapy;

používajú trojčlenku, priamu úmernosť a pomer na riešenie 
jednoduchých úloh (napr. na prácu s mierkou mapy) a odvo- 
denie jednoduchých vzťahov (napr. vzorca na výpočet 
obsahu kruhového výseku);

vypočítajú obsah kruhu.

45 MINÚT
možno predĺžiť 
na 90 minút
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POSTUP

Evokácia
 Požiadajte žiakov a žiačky, aby sa rozdelili do skupín po štyroch, a každej dajte hárok 

papiera. Povedzte, že im prečítate príbeh o jednej rodine. Ich úlohou bude nájsť riešenie 
situácie, v ktorej sa rodina ocitla. Prečítajte nasledujúci príbeh.

Predstavte si, že ste štvorčlenná rodina, ktorá žije na východe Sloven-
ska. Počas tohtoročných záplav vás postihlo veľké nešťastie. Rieka 
Hornád sa vyliala aj vo vašej dedine. Váš dom je sčasti obývateľný, 
tlačíte sa na hornom poschodí, ale rodinná reštaurácia je celkom 
zničená. Na jej obnovu by ste potrebovali veľa peňazí, poisťovňa vám 
však preplatí len časť škody. V reštaurácii pracovali obaja rodičia 
a nikde v okolí nie je iná, kde by sa zatiaľ mohli zamestnať. Obe 
deti ešte študujú na strednej škole, nemajú vlastný príjem. Zvyšok 
príbuzných sa tiež potýka s následkami záplav a nemôžete od nich 
očakávať pomoc.

 Požiadajte skupiny, aby krátko diskutovali o tom, ako by sa v tejto situácii cítili a aké kroky 
by podnikli na jej vyriešenie. Svoje nápady nech si zapíšu na papier, ktorý ste im dali. Majú 
na to 5 minút. 

 Po uplynutí časového limitu spoločne diskutujte:  

 Ako by ste sa cítili v tejto situácii?

 Aké riešenia ste zvažovali? 

 Koľkým z vás napadlo, že by ste sa mohli presťahovať inam?

Uvedomenie
 Rozdajte žiakom a žiačkam príbehy postáv z prílohy 1. Každému dajte jeden, v rámci triedy  

sa môžu opakovať. 

 Požiadajte ich, aby si prečítali príbeh a predstavili si, že sú postavou žijúcou na konkrétnom 
mieste a v konkrétnom roku. Nachádza sa v zložitej životnej situácii, pre ktorú musí  
opustiť domov. 

 Upozornite ich, že špecifickú úlohu, ktorú má každá postava, budú riešiť až po vypracovaní 
pracovného listu. 

 Rozdajte im kópie prílohy 2. Na samostatnú prácu im dajte 15 minút. V prípade potreby 
rozdajte atlasy alebo použite nástennú mapu.

Metodický tip:

Namiesto atlasov môžete použiť mapu, ktorú premietnete pomocou datapro-
jektoru, prípadne môžete každému vytlačiť mapu Európy s mierkou. Niektoré 
mestá a obce, odkiaľ pochádzajú postavy z príbehov, nemusia byť zobrazené 
na súčasnej mape. Usmernite žiakov a žiačky, aby našli ich približnú polohu. 
Nápomocná môže byť aj online mapa, kde nájdete presnejšie vzdialenosti 
medzi jednotlivými miestami.

5 minút

30 minút
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 Priebežne kontrolujte výsledky podľa tabuľky v prílohe 3. V prípade, že niekto vyplní pra-
covný list rýchlejšie, ponúknite mu bonusovú úlohu. Napríklad, nech vypočíta, koľkokrát 
by sa zväčšila plocha, ak by jeho postava putovala 6 dní. Kde by sa mohla usadiť?

Doplňujúca informácia:

Podľa časového faktoru rozlišujeme nasledujúce druhy migrácie:

nevratná migrácia – nepredpokladá sa návrat;

dočasná migrácia – odchod z miesta na niekoľko rokov, presťahovanie a usa-
denie sa na novom mieste;

sezónna – migrácia trvajúca niekoľko mesiacov (uvádza sa 1 až 3 mesiace), 
po ktorých nasleduje návrat, napríklad v prípade štúdia (návrat medzi se-
mestrami), sezónnej práce (návrat medzi sezónami alebo v zimnom období), 
niekoľkomesačnej práce. 

Zdroj: Centrum pre výskum etnicity a kultúry

 Po uplynutí 10 až 15 minút (alebo flexibilne pri klesajúcej dynamike v triede) ukončite 
samostatnú prácu. Vyzvite žiakov a žiačky, aby splnili špecifickú úlohu, ktorú má ich  
postava. Potom spoločne diskutujte o jednotlivých príbehoch pomocou otázok:

 V čom si boli príbehy postáv podobné a v čom sa odlišovali?

 Čo ste zistili pri plnení špecifickej úlohy? (Môžete vybrať konkrétne príbehy.)

 Ako ste vnímali rýchlosť pohybu vašej postavy? 

 Prečo majú postavy s rovnakým druhom dopravy rôzne rýchlosti?

8

9

Reflexia
 Záverečnú reflexiu moderujte pomocou týchto otázok:

 Ako ste sa cítili vo svojej role?

 Čo vás prekvapilo na príbehu vašej alebo inej postavy? 

 Ako sa vám darilo pri plnení úloh z pracovného listu? Bolo ťažké nájsť osoby s podob-
ným príbehom?

 Prečo ste dostali príbehy ľudí z rôznych časových období? 

 Ako vnímate tému migrácie v súčasnosti? Aké správy sa zvyčajne šíria v súvislosti  
s migráciou? Prečo?

 Aké emócie zažívajú ľudia v spojitosti s migráciou? Čo prežívajú tí, ktorí sa sťahujú?  
Čo cítia tí, ku ktorým sa migrujúci ľudia sťahujú? Prečo?

 Poznáte niekoho, kto v minulosti opustil Slovensko alebo sa pre takýto krok rozhoduje? 
Z akého dôvodu? Ide o dočasnú alebo sezónnu migráciu?

 Aké dôvody vedú ľudí k rozhodnutiu presťahovať sa a vybudovať si zázemie odznova na 
inom mieste? Porovnajte skutočné príbehy s príbehmi z tejto aktivity. (Otázku môžete 
prepojiť s príbehom rodiny z evokácie.) 

 Aký je rozdiel medzi sezónnou a dočasnou migráciou? Pri ktorých príbehoch bolo ťažké 
určiť, či ide o dočasnú, alebo nevratnú migráciu?

 Čo nové ste si uvedomili počas tejto aktivity? 

10 minút 10
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Zdroje:
 All the World’s Immigration Visualized in 1 Map. metrocosm.com. 2016. [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné 

na: http://metrocosm.com/global-immigration-map/.

 Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Slovenská debatná asociácia: Rozumne o migrácii: Manuál 
pre organizátorov verejných podujatí. cvek.sk. 2016. [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné na: http://cvek.sk/
wp-content/uploads/2016/02/Manua%CC%81l_Rozumne-o-migracii_finalna-verzia.pdf.  

 Človek v ohrození: Metodické materiály pre učiteľov základných a stredných škôl k dokumentárnym 
filmom. globalnevzdelavanie.sk. 2017. [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné na: https://globalnevzdelavanie.sk/
wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf.

 Medzinárodná organizácia pre migráciu: Migrácia vo svete. iom.sk. 2018. [cit. 7. 10. 2020]. Dostupné 
na: https://iom.sk/index.php/sk/migracia/migracia-vo-svete.html. 

 Medzinárodná organizácia pre migráciu: Základné pojmy v oblasti migrácie a integrácie cudzincov 
– migrant. iom.sk. (nedatované). [cit. 25. 8. 2020]. Dostupné na: https://www.iom.sk/sk/pre-media/
zakladne-pojmy-o-migracii.html#migrant. 

 Ako môže každý z nás prispieť k spravodlivejšiemu, otvorenejšiemu vnímaniu témy 
migrácie vo svojom okolí a na Slovensku?

 Ak by do našej triedy prišiel nový žiak alebo žiačka zo zahraničia, čo by sme mohli 
urobiť preto, aby sa tu cítil, cítila dobre?

Doplňujúca informácia:

Utečenci a utečenky sú osoby utekajúce pred ozbrojeným konfliktom 
a/alebo prenasledovaním z rasových, náboženských, národnostných 
a politických dôvodov, alebo pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine. 
Nebezpečná a neznesiteľná situácia v domovskej krajine ich núti, aby pre-
kračovali národné hranice, hľadali bezpečie v iných štátoch a požiadali 
ich o ochranu. Odmietnutie udelenia azylu môže mať pre ľudí na úteku 
potenciálne smrteľné následky. V slovenskom právnom poriadku bol 
pojem utečenec nahradený pojmom azylant.

Migranti a migrantky sa rozhodli opustiť svoju obvyklú krajinu pobytu 
(zvyčajne tú, v ktorej sa narodili) na dobu dlhšiu ako jeden rok so zámerom 
nejakým spôsobom zmeniť svoj život. Presúvajú sa za prácou alebo za 
vzdelaním, z rodinných alebo iných dôvodov, teda nie pre priamu hrozbu 
prenasledovania alebo smrti. Slovenský právny poriadok nepoužíva pojem 
migrant, ale cudzinec.

Zdroj: Medzinárodná organizácia pre migráciu, Človek v ohrození

Skúsenosť s aktivitou:

Aktivita ma pozitívne prekvapila. Prváci vnímajú migrantov len v negatívnom 
zmysle. Mnohým nenapadlo, že aj oni sa môžu stať migrantmi. Takto sa aspoň 

zamysleli nad dôvodmi, prečo ľudia odchádzajú z domoviny.“

Učiteľka strednej odbornej školy vo Zvolene 

http://metrocosm.com/global-immigration-map/
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2016/02/Manua%CC%81l_Rozumne-o-migracii_finalna-verzia.pdf
http://cvek.sk/wp-content/uploads/2016/02/Manua%CC%81l_Rozumne-o-migracii_finalna-verzia.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://iom.sk/index.php/sk/migracia/migracia-vo-svete.html
https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migrant
https://www.iom.sk/sk/pre-media/zakladne-pojmy-o-migracii.html#migrant
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Príloha 1

Jacques, roľník žijúci v bezprostrednej  
blízkosti mesta
1347 Calais (Francúzsko)

Situácia: Francúzske mesto Calais pripadlo 
po dlhom obliehaní v rámci storočnej vojny 
Anglicku (približne na 200 rokov). Vojna 
pokračuje, vojaci sú neustále v okolí mesta. 
Prevažná časť hospodárstva a úrody je zni-
čená vojskami. Jacques opúšťa svoju farmu 
aj s rodinou.

Rýchlosť: volský záprah – 15 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi vo svojej triede 
osobu, ktorú tiež zasiahli dôsledky storočnej 
vojny. Porovnajte si dôvody vašej migrácie.

Jan Amos Komenský (1592 – 1670)
1628 Brandýs nad Orlicí (Morava)

Situácia: Komenský pôsobil ako kňaz protes-
tantskej cirkvi nazývanej Jednota bratská. 
Po bitke na Bielej hore (1620), kde sa utkali 
české stavy a habsburská armáda, však stra-
tili české zeme časť samostatnosti a začalo 
sa obdobie rekatolizácie. Komenského pre-
nasledujú, pretože odmieta konvertovať na 
katolícku vieru. V roku 1628 je nútený odísť 
do exilu do poľského Leszna.

Rýchlosť: konský záprah s jednoduchým 
kočom – 60 km/deň.

Špecifická úloha: Náboženské prenasledo- 
vanie je úzko späté s vládnym režimom  
v krajine. Nájdi v triede osobu, ktorá tiež 
zažila politický útlak. Zisti, prečo musela 
opustiť svoj domov.

Táňa, učiteľka
1986 Bratislava (Československo)

Situácia: Po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy (1968) Tánini súrodenci postupne emigrovali z Česko-
slovenska. Štátna bezpečnosť vyvíja nátlak na Táňu, aby spolupracovala a poskytla úradom infor-
mácie o blízkych kamarátoch a známych, ktorí patrili k disidentom. Táňa sa rozhodne odísť z vlasti. 

Rýchlosť: auto – 800 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, ktorá tiež emigruje z Československa. Porovnajte si obdobie 
a dôvody vašej migrácie.

Jean Luke, miestny obchodník
1460 Champagne (Francúzsko)

Situácia: Storočná vojna sa skončila 
a územie Francúzska je zničené bojmi. 
Obchodníci nechcú riskovať na cestách 
cez túto oblasť, výnosné trhy s orientálnym 
tovarom upadajú. Jean Luke nakupoval 
dovážaný tovar a obchodoval s ním v rámci 
mesta a blízkeho okolia. Jeho obchod však 
skrachoval. Rozhodne sa z oblasti odísť.

Rýchlosť: konský záprah s jednoduchým 
kočom – 45 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi všetky osoby v trie-
de, ktoré mali ekonomický dôvod k migrá-
cii. Porovnajte si obdobia, v ktorých žijete.

Ana, školáčka 
1991 mesto Rivne (200 km od Černobyľu, 
Ukrajina)

Situácia: Anina rodina sa dozvedela o vý-
buchu atómovej elektrárne v Černobyle 
(1986) neskoro. Oficiálne informácie boli len 
útržkovité. Prvé vyjadrenia úradov získavajú 
až týždeň po havárii. O tom, že plodiny, 
ktoré pestujú, môžu byť kontaminované, sa 
dozvedia až po piatich rokoch. Štvorčlenná 
rodina sa rozhodne oblasť opustiť.

Rýchlosť: verejná doprava (vlak, autobus) – 
900 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, ktorá 
tiež pochádza z Ukrajiny. Porovnajte si  
dôvody vašej migrácie.
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Ján, vandrovný drotár
1835 Spišské Hanušovce (Uhorsko)

Situácia: Drotárstvo sa postupne stáva po-
chôdzkovým povolaním. Drotári poskytujú 
svoje služby nielen v rámci blízkeho okolia 
svojho bydliska, ale odchádzajú aj do 
vzdialenejších oblastí. Prekračujú hranice 
Habsburskej monarchie a putujú, napríklad 
do dnešného Nemecka, Francúzska, Poľska 
či Švajčiarska. Povolanie vandrovného 
drotára sa stáva čisto mužským. Ján sa 
domov vracia v niekoľkomesačných interva-
loch, niekedy odchádza aj na rok.

Rýchlosť: pešo – 25 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede ďalšiu  
osobu s menom Ján. Porovnajte si svoje 
životné situácie a dôvody migrácie.

Katka, absolventka hotelovej akadémie
2018 Senica (Slovensko)

Situácia: Katka sa po strednej škole rozhodla, že pôjde pracovať do zahraničia ako kuchárka ale-
bo čašníčka. Nemá veľa finančných prostriedkov, rodina jej však pomôže s prvotnými nákladmi  
na cestu a ubytovanie. Zároveň si môže zobrať jedno z dvoch áut, ktoré rodičia vlastnia,  
a po celý čas ho využívať. Cestuje sama.

Rýchlosť: auto – 1 300 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, ktorá je približne v rovnakom veku a zažíva zlom  
vo svojom živote v tom istom roku. Porovnajte si svoje životné situácie a dôvody migrácie.

Oskar, maturant zo sociálne  
znevýhodneného prostredia
2018 Levice (Slovensko)

Situácia: Oskar sa rozhoduje, na akú univer-
zitu pôjde po strednej škole. Po vyučovaní 
brigáduje a šetrí si na štúdium. Nie je to jed-
noduché, nasporiť si musí na internát, stra-
vu aj cestovné. Pri rozhodovaní zohľadňuje 
aj to, ako ďaleko je vysoká škola a koľko  
ho vyjde život v meste, kde chce študovať.

Rýchlosť: verejná doprava (vlak, autobus) – 
1 100 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, pre 
ktorú je charakteristická sezónna migrácia. 
Porovnajte si svoje životné situácie a dôvo-
dy migrácie.

Gregor, úspešný futbalista
1969 Bratislava (Československo)

Situácia: Do vpádu vojsk Varšavskej zmluvy 
(1968) opúšťali športovci a športovkyne 
krajinu prevažne z politického alebo 
náboženského presvedčenia. Po obsadení 
Československa však nastávajú ťažké časy. 
Gregor je na vrchole kariéry, nemôže však 
hrať za zahraničné kluby. Zároveň musí 
štátu odvádzať nemalé percentá zo svojich 
príjmov. Hoci je to riskantné, rozhodne sa 
skúsiť šťastie inde.

Rýchlosť: auto – 1200 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede všetky  
osoby, ktoré sa presúvajú osobným autom 
(nie stopom). Porovnajte si vaše rýchlosti  
a zdôvodnite, prečo sú odlišné.  

Armella a Artem, mladomanželský pár
2017 Avdijivka (Ukrajina)

Situácia: Od roku 2014 pretrvávajú v oblasti 
Donbasu boje medzi ukrajinskou armádou 
a dobrovoľníckymi ozbrojenými silami na 
jednej strane a proruskými povstalcami 
na strane druhej. Začiatkom roka 2017 
dochádza k masívnym bojom v oblasti mesta 
Avdijivka. Mladomanželia Armella a Artem 
sa obávajú o svoju budúcnosť a rozhodnú sa 
odísť.

Rýchlosť: pešo + verejná doprava  
(vlak, autobus) – 500 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, ktorá 
emigruje kvôli vojnovému konfliktu. Porovnajte 
si svoje životné situácie a dôvody migrácie.
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Alva, grafička
2015 Kiruna (Švédsko)

Situácia: Po smrti oboch rodičov žila 
tridsiatnička Alva dva roky sama v meste 
Kiruna. Ide o banskú oblasť zameranú na 
ťažbu železnej rudy. Aktuálne sa bane dosta-
li až k okraju mesta, padlo teda rozhodnutie 
celé mesto presťahovať. Finančnú rezervu, 
ktorá na to poslúži, vytvárali bane priamo  
zo zisku z ťažby. Alva berie danú situáciu 
ako možnosť spoznať Európu a presťahovať 
sa do inej krajiny. Po získaní odškodnenia  
za presun od baní sa vydáva na cestu.

Rýchlosť: stopom – 500 km/deň.

Špecifická úloha: Rozšírenie baní zasiahlo 
nielen jednotlivcov, ale aj celé mesto. Nájdi 
v triede osobu z obdobia rokov 2010 až 2018 
zažívajúcu situáciu, ktorá tiež zasiahla tisíce 
obyvateľov.

Eusebio, programátor
2017 Maxial (Portugalsko)

Situácia: Oblasť stredného Portugalska 
sužujú požiare čoraz častejšie. Mesto Maxial 
leží v oblasti, ktorá bola v lete 2017 najviac 
zasiahnutá. Nakoľko prognózy nie sú priaz-
nivé, Eusebio sa rozhodne, že oblasť opustí. 
Dom, v ktorom žije so svojou štvorčlennou 
rodinou, je montovaný, a teda z veľkej časti 
prenosný. Preto sa rozhodne presťahovať  
aj s celým majetkom na sever krajiny.  

Rýchlosť: nákladné auto a osobné auto –  
900 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, ktorá 
zažila prírodnú alebo priemyselnú katastro-
fu. Porovnajte si svoje životné situácie a do-
stupnosť oficiálnych informácií, na základe 
ktorých sa rozhodujete. 

Anetta, pomocníčka v domácnosti 
2003 Berlín (Nemecko)

Situácia: Dvadsaťročná Anetta pochádza z Budapešti, ale rozhodne sa, že si nájde letnú brigádu  
v zahraničí. Zareaguje na inzerát na internete, absolvuje pracovný pohovor a o niekoľko dní od-
cestuje do Berlína. Po príchode však musí odovzdať svoje doklady šéfovi, aby jej vybavil potrebné 
povolenia. Majiteľ agentúry jej ich nechce vrátiť, presunie ju do iného mesta, vezme jej mobil 
a hrozí násilím. Anetta sa dostáva do rodiny, kde sa musí starať o domácnosť len za stravu. Bojí sa, 
a preto robí všetko, čo jej prikážu.

Rýchlosť: autom – 1 000 km/deň.

Špecifická úloha: Nájdi v triede osobu, ktorá po roku 2000 hľadala prácu v zahraničí. Porovnajte si 
svoje životné situácie.
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Vypočítaj, ako ďaleko sa dostaneš za 3 dni. Tvoja priemerná rýchlosť je uvedená za deň, pričom 
sú zarátané aj potrebné prestávky, čakanie na hraniciach a podobne. Prírodné prekážky na 
ceste, ako sú vodné toky či prevýšenia, neber do úvahy. 

Reálny dosah, kam sa môžeš dostať, sa skráti približne o 20 %. Do úvahy pritom berieme len  
faktor vzdušnej a reálnej vzdialenosti, t. j. vzdialenosť medzi dvomi miestami je po ceste  
1 000 km, vzdušná je 800 km. Urč svoju reálnu vzdialenosť.

Predstav si, že sa môžeš usadiť kdekoľvek, kam dorazíš v rámci 3 dní putovania. Na základe 
reálnej vzdialenosti urč obsah územia v km2 (kruhu), kde môžeš nájsť nový domov. Prírodné 
prekážky, ako sú vodné toky, jazerá či pohoria, neber do úvahy. 

Urč rýchlosť v km/h, akou sa v priemere pohybuje tvoja postava.

S využitím mierky mapy (v atlase alebo na nástennej mape) urč, na územie ktorých súčasných  
európskych krajiny sa môže tvoja postava dostať v priebehu 3 dní. Do úvahy ber reálnu  
vzdialenosť. 

Vyber dôvody svojej migrácie:

Z časového hľadiska je tvoja migrácia:

vojnový konflikt

priemyselné nešťastie

štúdium

nevratná dočasná sezónna

ekonomický dôvod  
(zárobok)

následky priemyselnej 
činnosti

prírodná katastrofa

náboženské  
prenasledovanie

politické  
prenasledovanie

klimatická zmena

Predstav si, že si osobou z príbehu na kartičke. 

3

2

1

4

5

6

7
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Správne odpovede

Postava

Jacque

Jean Luke

Jan Amos 
Komenský

Ana

Táňa

Gregor

Armella 
a Artem

Ján

Oskar

Katka

Eusebio

Alva

Anetta

1. Dôvod

vojnový  
konflikt  

(ekonomický)

ekonomický 
(vojnový 
konflikt)

náboženské 
prenasledo-

vanie

priemyselné 
nešťastie

politické pre-
nasledovanie

ekonomický 
(v menšej  

miere politické 
prenasle- 
dovanie)

vojnový  
konflikt

ekonomický

štúdium

ekonomický

prírodná 
katastrofa, 
klimatická 

zmena

následky 
priemyselnej 

činnosti

ekonomický

2. Časový faktor

nevratná

nevratná
(výnimočne  

dočasná)

nevratná

nevratná

nevratná/dočasná 
(rok 1986)

nevratná 
(malá šanca  
dočasnej, ide 
o rok 1969)

nevratná

sezónna

sezónna

dočasná/nevratná

nevratná

nevratná

nevratná/dočasná 
pri odhalení

3.

45

135

180

2 700

2 400

3 600

1 500

75

3 300

3 900

2 700

1 500

3 000

4.

36

108

144

2 160

1 920

2 880

1 200

60

2640

3 120

2 160

1 200

2 400

5.

4071,504079

36643,53671

65144,06526

14657414,68

11581167,16

26057626,11

4523893,421

11309,73355

2189,564416

30581519,53

14657414,68

4523893,421

18095573,68

6.

0,625

1,875

2,5

37,5

33,3

50

20,83

1,04

45,83

54,16

37,5

20,83

41,6

7.

Francúzsko

Francúzsko

Česko, Poľsko

celá Európa  
okrem Islandu

celá Európa okrem 
Portugalska a Islandu

celá Európa

Ukrajina, Poľsko,  
Slovensko, Moldav-

sko, Bielorusko,  
Rumunsko, Maďarsko, 

Bulharsko, Srbsko, 
Litva, Lotyšsko

Slovensko, Poľsko

celá Európa  
okrem Islandu

celá Európa

celá Európa  
okrem Islandu

Švédsko, Nórsko, 
Dánsko, Fínsko, 

Estónsko

celá Európa


