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Vážené učiteľky, vážení učitelia,  

v rukách držíte metodickú príručku globálneho vzdelávania pre 2. stupeň 
základných škôl, ktorú pre Vás pripravilo občianske združenie Človek v ohrození. 
Príručka prináša globálne témy do vyučovacích predmetov biológia a dejepis 
a spoločne s informačným webovým portálom www.globalnevzdelavanie.sk  
tvorí súčasť vzdelávacieho projektu „Globálne vzdelávanie online“.

Táto príručka je určená tým z Vás, ktorí máte záujem vnášať do vzdelávania 
globálnu dimenziu prostredníctvom interaktívnych zážitkových aktivít.  
V príručke preto nájdete 19 komplexne rozpracovaných aktivít a 41 súhrnných 
námetov, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis 
v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa základnej školy. 

Dúfame, že praktické využívanie tejto príručky Vám a Vašim žiakom umožní učiť 
(sa) prirodzeným a obohacujúcim spôsobom v globálnych súvislostiach. 

S pozdravom za celý autorský tím

Elena Moťovská

Editorka, projektová manažérka
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Človek v ohrození, o. z.

Občianske združenie Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia, založená 
na Slovensku v roku 1999. Naším poslaním je účinne pomáhať ľuďom, ktorí trpia 
dôsledkami vojnových konfliktov, prírodných katastrof a autoritárskych režimov. 
Za 15 rokov svojej existencie sme pomohli tisíckam ľudí vo vyše 20 krajinách sveta. 
Vzdelávacími a osvetovými aktivitami na Slovensku sa snažíme prispieť k budovaniu 
otvorenej, tolerantnej a solidárnej spoločnosti.

Naše aktivity možno rozdeliť do štyroch skupín: humanitárna pomoc, rozvojová 
spolupráca, podpora ľudských práv a vzdelávacie a osvetové aktivity na Slovensku, 
kam patrí okrem globálneho vzdelávania aj Medzinárodný festival dokumentárnych 
filmov „Jeden svet“. Priestor na diskusiu o týchto témach vytvárame organizovaním 
neformálnych debát „Čajovňa s Človekom“, diskusiami na témy celospoločenského 
významu v rámci formátu „Reflektor“, ako aj niekoľkoročnou účasťou na letnom 
festivale Pohoda. 

OZ Človek v ohrození je spoluzakladateľom Koalície na podporu individuálneho 
darcovstva, ktorá vytvára podmienky pre transparentné darcovské prostredie. 
Prevádzkujeme charitatívny e-shop www.CloveCiny.sk, prostredníctvom ktorého môžu 
záujemcovia darovať originálne darčeky, ktoré potešia aj ľudí na druhej strane zemegule. 
Záleží nám aj na spôsobe, akým informujeme o svojich aktivitách. OZ Človek v ohrození 
podpísalo Kódex používania obrazov a podávania správ (www.clovekvohrozeni.sk/
kodex). 

OZ Človek v ohrození je členom Platformy rozvojových mimovládnych organizácií na 
Slovensku (PMVRO) a ako prvá slovenská organizácia sa od roku 2007 stalo partnerom 
Úradu pre humanitárnu pomoc Európskej komisie ECHO (Humanitarian Aid Office of 
the European Commission).

O projekte 

GlOBálNe VZDeláVANie ONliNe
Projekt „Globálne vzdelávanie online“, ktorý od októbra 2012 do februára 2014 
realizovalo  OZ Človek v ohrození, vznikol na základe potrieb učiteľov a učiteliek základných  
a stredných škôl na Slovensku. Po úspešne vytvorených metodických príručkách 
globálneho vzdelávania pre štyri vyučovacie predmety sme v rámci tohto projektu 
vytvorili aj ďalšie dve – pre predmety biológia a dejepis pre 5. až 9. ročník základných 
škôl. Aktivity a námety v tejto príručke sú výsledkom dlhodobej úzkej spolupráce 
motivovaných učiteľov a učiteliek  s odborníkmi z oblasti globálneho vzdelávania.

Okrem samotnej tvorby metodických materiálov sme sa tentoraz zamerali aj na 
vytvorenie ľahšieho prístupu k týmto materiálom. Počas projektu vznikol online priestor 
pre učiteľov a učiteľky, ktorí majú záujem aktívne vyhľadávať a vytvárať námety na 
aktivity globálneho vzdelávania a deliť sa o ne. Na interaktívnej webovej stránke 
www.globalnevzdelavanie.sk nájdu preto napríklad metodické materiály k rôznym 
predmetom a aktivity na stiahnutie, ale aj informácie o možnostiach zapojenia sa, pridať 
sa do vzdelávacích projektov určených pre učiteľov, žiakov, odbornú a laickú verejnosť.

Pri realizácii projektu „Globálne vzdelávanie online“ sme sa opierali o dlhoročné 
skúsenosti nášho združenia z oblasti globálneho vzdelávania, o znalosti rešpektovaných 
odborníkov z tejto oblasti, ako aj o rady, nápady a skúsenosti motivovaných učiteľov 
a učiteliek, ktorí s nami na projekte spolupracovali. Vďaka tomuto vzájomne sa 
vzdelávajúcemu partnerstvu sme sa opäť o krok priblížili k cieľom definovaným 
v Národnej stratégii globálneho vzdelávania na roky 2012 – 2016.  

Obr. www.globalnevzdelavanie.sk



8 9

Globálne vzdelávanie v škole
Základnú myšlienku začlenenia globálnej dimenzie do učebných osnov predstavuje koncept „8 kľúčo-
vých pojmov“. Tie predstavujú koncepčný rámec na premýšľanie o tom, ako začleniť globálne vzde-
lávanie do učebných osnov.

Trvalo udržateľný rozvoj – pochopiť, že je potrebné udržiavať a zlepšovať kvalitu života te-
raz, bez poškodenia planéty pre budúce generácie.
- Pripustiť, že niektoré z prírodných zdrojov sú obmedzené, a preto ich každý z nás musí použí-

vať zodpovedne;
- pochopiť vzájomné prepojenia medzi sociálnymi, ekonomickými a environmentálnymi oblasťami;
- posudzovať pravdepodobný a žiaduci vývoj a pochopiť, ako dosiahnuť ten žiaduci;
- uvedomiť si, že hospodársky rozvoj je iba jedným z aspektov kvality života;
- pochopiť, že vylúčenie a nerovnosť sú prekážkami udržateľného rozvoja pre všetkých;
- chápať význam udržateľného využívania prírodných zdrojov – prehodnotiť, znižovať, opravo-

vať, recyklovať a získavať materiály z udržateľných zdrojov.

Ľudské práva – vedieť o ľudských právach vrátane Dohovoru OSN o právach dieťaťa.
- Ceniť si našu spoločnú ľudskosť v zmysle všeobecných ľudských práv;
- pochopiť práva a povinnosti v globálnom kontexte, ako aj vzájomný vzťah a previazanosť 

medzi „globálnym“ a „lokálnym“;
- pochopiť, že existujú viaceré práva a povinnosti v rôznych situáciách, a poznať situácie, 

v ktorých boli ľudské práva upierané alebo uplatňované, a to na lokálnej i globálnej úrovni;
- pochopiť ľudské práva ako rámec pre odmietanie nerovnosti a predsudkov, ako je rasizmus;
- poznať Dohovor OSN o právach dieťaťa a Európsku deklaráciu ľudských práv; 
- pochopiť univerzálnosť a nedeliteľnosť ľudských práv. 

Rozmanitosť (diverzita) – pochopiť a rešpektovať rozdiely a integrovať ich do nášho spo-
ločného človečenstva.
- Uvedomiť si podobnosti a rozdiely vo svete v súvislosti s univerzálnosťou ľudských práv;
- pochopiť dôležitosť rešpektovania rozdielov v kultúre, zvykoch a tradíciách a toho, ako sú 

spoločnosti organizované a riadené;
- rozvíjať zmysel pre úctu k rozmanitosti národov, kultúr a prostredí po celom svete;
- uvedomiť si a vážiť si biodiverzitu;
- pochopiť vplyv životného prostredia na kultúru, hospodárstvo a spoločnosť;
- uznávať rozmanitosť pohľadov na globálne otázky a pochopiť, ako identita ovplyvňuje názory 

a pohľady;
- porozumieť príčinám predsudkov a diskriminácie a spôsobom, ako sa voči nim stavať a proti 

nim bojovať.

Globálne občianstvo – získať vedomosti, zručnosti a porozumieť pojmom a inštitúciám ne-
vyhnutným na to, aby sme sa stali informovanými, aktívnymi a zodpovednými občanmi.
- Rozvíjať schopnosť vyhodnocovať informácie a rôzne uhly pohľadu na globálne problémy pro-

stredníctvom médií a iných zdrojov;
- učiť sa o inštitúciách, vyhláseniach a dohovoroch a o úlohe, ktorú hrajú mimovládne organizá-

cie a  vlády pri riešení globálnych tém;
- rozvíjať chápanie toho, ako a kde sa tvoria kľúčové rozhodnutia; 

ČO Je TO GlOBálNe VZDeláVANie?
Globálne vzdelávanie môžeme vnímať ako vzdelávanie, ktoré zdôrazňuje globálny kontext 
v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza u  žiakov a žiačok k zvyšovaniu povedomia o 
globálnych témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, k rozvoju ich kritického myslenia 
v rámci týchto tém a k hlbšiemu porozumeniu oblastiam a témam, ktoré sa týkajú celého 
sveta. Témy globálneho vzdelávania poskytujú priestor na zmenu ich postojov a posilňujú 
uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. Motivujú žiakov a žiačky k zodpovednosti a vychovávajú 
ich smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana.

Práve takýmto spôsobom vníma globálne vzdelávanie na Slovensku kľúčový dokument s 
názvom Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 až 2016. Stratégia 
analyzuje doterajšiu situáciu v oblasti globálneho vzdelávania a identifikuje hlavných aktérov, 
témy, princípy, východiská a ciele globálneho vzdelávania.

Hlavné témy globálneho vzdelávania
Paralelne s neprestajne sa meniacim globálnym prostredím, ktoré prináša nové výzvy v 
našom každodennom živote, je potrebné ustavične dopĺňať a upravovať aj obsah globálneho 
vzdelávania. V tejto príručke uvádzame základné tematické celky a v nich zahrnuté čiastkové 
témy, ktoré sú definované v rámci súčasnej stratégie globálneho vzdelávania na Slovensku. 

Globalizácia a vzá jomná previazanosť – základný tematický celok a zároveň 
hlavný princíp globálneho vzdelávania. Prináša  uvedomenie si prepojenosti rozvinutých 
a rozvojových krajín a ich vzájomné ovplyvňovanie sa.

Témy: aspekty globalizácie, ekonomická globalizácia - svetový obchod - etické podnikanie, 
udržateľný rozvoj, migrácia

Globálne problémy – tematický celok, ktorý zahŕňa rozvojové vzdelávanie ako dôležitú 
súčasť globálneho vzdelávania. Jednotlivé témy popisujú hlavné problémy súčasného sveta.

Témy: chudoba a nerovnosť, zdravie (HIV/AIDS, podvýživa, obezita), konflikty vo svete, 
rozvoj – poňatie rozvoja – princípy, Miléniové rozvojové ciele, rozvojová a humanitárna 
pomoc SR a EÚ

Multikulturalizmus – tematický celok, ktorý je východiskom pre multikultúrnu/
interkultúrnu výchovu ako súčasť globálneho vzdelávania.

Témy: stereotypy a predsudky, xenofóbia – rasizmus – intolerancia, kultúrna identita – 
kultúrne  rozdiely, interkultúrny a interreligiózny dialóg

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty – tematický celok, ktorý 
tvorí súčasť environmentálnej výchovy, dôležitej zložky globálneho vzdelávania.

Témy: zmena klímy, odpady, environmentálna migrácia, vzduch – voda – pôda, využívanie 
prírodných zdrojov, alternatívne zdroje energií

Ľudské práva – tematický celok, ktorý je východiskom výchovy k ľudským právam 
s cieľom ich ochrany a rešpektovania.

Témy: ľudské práva a občianske práva – práva dieťaťa, rodová rovnosť, demokracia 
a dobré vládnutie
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- pochopiť, že na názore a záujmoch mladých ľudí záleží, a vypočuť ich; uvažovať, ako sa 
aktívne zapájať do opatrení, ktoré môžu ovplyvňovať globálne témy;

- uvedomiť si globálny kontext miestnych a národných otázok/tém a rozhodnutí na 
osobnej a spoločenskej úrovni;

- porozumieť úlohe jazyka, miesta, umenia, náboženstva v rámci vlastnej identity a iden-
tity druhých.

Hodnoty a postoje – rozvíjať kritické hodnotenie toho, ako sú globálne témy zastú-
pené a zobrazované, a zhodnotiť vplyv, ktorý majú na postoje ľudí a na hodnoty.
- Pochopiť, že ľudia majú rôzne hodnoty, postoje a vnímanie;
- pochopiť význam a hodnoty ľudských práv;
- rozvíjať viaceré perspektívy a nové spôsoby videnia udalostí, tém, problémov a názorov;
- spochybňovať a napádať predpoklady a postoje;
- pochopiť silu médií pri ovplyvňovaní vnímania, pri voľbe a pri životnom štýle;
- pochopiť, že hodnoty ľudí majú priamy dosah na ich konanie;
- využívať rôzne témy, udalosti a problémy na skúmanie hodnôt a postojov predovšetkým 

detí a mladých ľudí.

Sociálna spravodlivosť – pochopiť význam sociálnej spravodlivosti ako prvku  
v rámci udržateľného rozvoja a zlepšovania životných podmienok všetkých ľudí.
- Vážiť si sociálnu spravodlivosť a pochopiť jej význam pri zabezpečovaní rovnosti a spra-

vodlivosti pre všetkých v rámci spoločnosti a medzi spoločnosťami;
- uvedomiť si vplyv nerovnej moci a nerovného prístupu k zdrojom;
- pochopiť, že konanie má zamýšľané a nezamýšľané dôsledky na životy ľudí, a uvedomiť 

si význam neformálnych rozhodnutí;  
- rozvíjať motiváciu a odhodlanie prijať opatrenia, ktoré prispejú k spravodlivejšiemu svetu;
- bojovať proti rasizmu a iným formám diskriminácie, nerovnosti a nespravodlivosti;
- pochopiť a vážiť si rovnaké príležitosti pre všetkých;
- pochopiť, ako krivdy minulosti ovplyvňujú súčasnú lokálnu a globálnu politiku.

Vzá jomná previazanosť – pochopiť to, ako sú ľudia, miesta, ekonomika a prostre-
die vzájomne neoddeliteľne prepojené a že aj naše konanie a rozhodovanie má v globál-
nom kontexte vplyv.
- Pochopiť vplyv globalizácie a toho, že naše rozhodnutia majú dôsledky na rôznych 

úrovniach, od osobnej až po globálnu;
- uvedomiť si väzby medzi životmi druhých a životmi detí a mladých ľudí;
- porozumieť vplyvu, ktorý rozdielne kultúry a myšlienkové smery (politické, sociálne, 

náboženské, ekonomické, právne, technologické a vedecké) majú navzájom medzi se-
bou a pochopiť komplexnosť vzájomných väzieb;

- pochopiť to, že svet je jedna globálna komunita, a čo to znamená byť občanom;
- pochopiť to, ako konanie a rozhodnutia prijaté na Slovensku môžu pozitívne alebo ne-

gatívne vplývať na kvalitu života ľudí v iných krajinách.

Riešenie konfliktov – pochopiť povahu konfliktov, ich vplyv na rozvoj a dôvody, pre 
ktoré je potrebné ich riešiť a podporovať mierové spolužitie.
- Poznať rôzne príklady konfliktov na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni a rôzne 

spôsoby ich riešenia;

- pochopiť, že v rámci konfliktov existujú pre zúčastnených možnosti s rôznymi dôsledkami;  
- pochopiť význam dialógu, tolerancie, úcty a empatie;
- rozvíjať zručnosti komunikácie, advokácie, vyjednávania, kompromisu a spolupráce;
- uvedomiť si, že konflikt môže za určitých okolností pôsobiť aj ako potenciálne tvorivý prvok;
- pochopiť niektoré formy vzniku rasizmu a naučiť sa, ako v takýchto situáciách reagovať a konať;  
- pochopiť to, aký dopad môžu mať konflikty na ľudí, miesta a prostredie na lokálnej i globálnej úrovni.

zdroj:   http://clients.squareeye.net/uploads/dea/documents/s_dev_global_dim.pdf

AKO PRAcOVAť S PRíRuČKOu
Túto príručku sme pripravili pre motivované učiteľky a motivovaných učiteľov, ktorým chceme týmto 
spôsobom uľahčiť vnášanie globálnej dimenzie do vzdelávania vo vybraných predmetoch. Nájdete v nej  
komplexne rozpracované  aktivity so zameraním na témy globálneho vzdelávania, ktoré tematicky ko-
rešpondujú s učivom predmetu biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov druhého stupňa základnej 
školy. Okrem podrobne rozpracovaných aktivít pre každý ročník a predmet, vám ponúkame možnosť 
inšpirovať sa a vytvoriť si vlastnú aktivitu na základe stručne opísaných súhrnných námetov, ktoré náj-
dete hneď za dvoma hlavnými ročníkovými predmetovými aktivitami. 

V úvode každej aktivity uvádzame informácie o odporúčanom ročníku, téme školského vzdeláva-
cieho programu, ako aj o hlavnom tematickom zameraní aktivity z pohľadu globálneho vzdelávania. 
Opis ďalej zahŕňa informáciu o približnom trvaní aktivity, o pomôckach, ktoré na jej úspešné zvládnu-
tie budete potrebovať, a tiež o cieľoch, na dosiahnutie ktorých je aktivita zameraná. 

Vedenie aktivity na hodine vám uľahčí podrobne formulovaný postup, rozdelený na tri kľúčové časti:

• eVOKáciA tvorí prvú časť aktivity, pričom jej cieľom je uviesť tému a motivovať žiakov a žiačky 
k aktívnej participácii na hodine. Pomáha žiakom a žiačkam spomenúť si (evokovať), čo už o téme 
vedia, čo sa domnievajú, že vedia, aké v nich daná téma vyvoláva otázky či myšlienky.

• uVeDOMeNie je druhá fáza aktivity, v ktorej žiačky a žiaci získavajú nové informácie na 
spracovanie. Tie si následne zaraďujú do vlastného systému poznania (čiže medzi pôvodné 
informácie, ktoré si vybavili a utriedili v priebehu evokácie).

• ReFleXiA je tretia časť aktivity, a najdôležitejšia fáza procesu učenia sa. Jej zmyslom je 
reflektovať nadobudnuté informácie, skúsenosti a proces, ktorým sa k zážitkom a poznaniu 
žiačky a žiaci počas aktivity dopracovali, a to v záujme efektívneho zúžitkovania nových 
poznatkov a zážitkov v budúcnosti. Reflexia je najčastejšie vynechávanou časťou aktivít (najmä 
z dôvodu nedostatku času), čo však môže mať za následok nedokončenie a narušenie procesu 
učenia sa a rozvíjania kľúčových kompetencií u žiačok a žiakov. Bez reflexie je aktivita iba 
zábavnou hrou, ktorá neprináša ani hlbšie poznanie, ani naplnenie stanovených cieľov. 

(Z dôvodu kľúčového významu tejto časti aktivít uvádzame na konci metodických tipov k práci  
s príručkou konkrétne praktické tipy na vedenie reflexie – pozn. editorky)

5

6

7

8

ČO Je TO AKTiViTA? Je to ucelený 45-minútový workshop s E-U-R štruktúrou (evokácia, 
uvedomenie, reflexia), ktorý je v príručke do detailov opísaný a obsahuje aj pracovné listy.

ČO Je TO NáMeT? Je to stručne opísaný nápad na celohodinové aktivity, resp. je to 
návrh na krátky vstup, ktorý môžete jednoducho včleniť do Vašej vyučovacej hodiny.
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1

2

3

4

Aktivity sú často doplnené poznámkami pre učiteľky a učiteľov v podobe bodov „Tip od 
autorského tímu“ a „Informačné zdroje“. Cieľom prvej vsuvky je upozorniť na úskalia, 
ďalšie možnosti a alternatívne možnosti spracovania aktivity. Druhá pripomienka slúži na 
oboznámenie učiteliek a učiteľov so zdrojmi a zaujímavými odkazmi, ktoré si v prípade záujmu 
môžu v súvislosti s touto aktivitou ďalej naštudovať.

1

2

3

4

POZNáMKY A POSTReHY OD AuTORSKÉHO TíMu:

• Aktivity v príručke sú založené na princípoch participatívneho vzdelávania, ktoré aktívne 
angažuje žiačky a žiakov. Jeho forma a obsah sa odvíja primárne od ich potrieb (A. Rogers).

• Pri vedení aktivít používajte našu príručku ako pomôcku, a nie ako neomylný manuál na 
dosiahnutie zaručeného úspechu. Prispôsobte si aktivity a námety Vášmu kontextu, Vašim 
žiačkam a žiakom, ako aj iným okolnostiam.

• Väčšina navrhovaných 45-minútových aktivít má oveľa väčší účinok, ak sa ich trvanie predĺži na 
dve vyučovacie hodiny za sebou. Budete sa môcť venovať dosahovaniu všetkých stanovených 
cieľov dôkladnejšie a bez časového stresu. Ak takúto možnosť nemáte, dbajte na správne 
načasovanie aktivity, snažte sa neplytvať časom na iné záležitosti počas hodiny, a hlavne za 
žiadnych okolností nevynechajte poslednú a najdôležitejšiu fázu aktivity – reflexiu.

• Pre Vašu lepšiu orientáciu v kľúčových pojmoch, ktoré súvisia s témami globálneho vzdelávania, 
slúži Krátky slovník k témam globálneho vzdelávania, ktorý nájdete na konci tejto príručky. 
V prípade ďalších nejasností a neznámych pojmov konzultujte webové portály a publikácie, 
ktoré sa venujú globálnemu (rozvojovému) vzdelávaniu.

• Pokiaľ si aktivita vyžaduje prehratie videa/piesne/iného vstupu z internetu (predovšetkým 
youtube) priamo na hodine, odporúčame stiahnuť si daný súbor ešte pred hodinou a púšťať ho 
(z dôvodu výpadkov internetového pripojenia) priamo z počítača. Uľahčíte si tak manipuláciu 
s videami a klipmi z dlhodobého hľadiska. Na internete existuje mnoho voľne stiahnuteľných 
programov, ktoré slúžia na tento účel, napríklad „Orbit Downloader“. Viac informácií o tom, 
ako sťahovať videá z youtube nájdete napríklad tu: http://www.endy.sk/najlepsie/ako-
stahovat-videa-z-youtube/. 

• Pri rozdeľovaní žiačok a žiakov do skupín dbajte na požiadavky udané v opise danej aktivity. 
Používajte techniky, ktoré rozprúdia dynamiku v skupine, ale zároveň nenarušia priebeh aktivity 
(hlavne prílišným pohybom, hlukom, či značným ukrátením času). Ako pomôcku uvádzame 
zopár našich prakticky overených nápadov na vytváranie skupín:

TecHNiKY NA VYTVáRANie SKuPíN
Náhodné rozdelenie (nezáleží na prerozdelení žiačok a žiakov)

Šnúra

Zvoľte si túto techniku v prípade, že potrebujete, aby sa rozdeľovanie dialo potichu a bez vašej 
aktívnej prítomnosti. Žiakom a žiačkam zadajte úlohu, aby sa mlčky zoradili vedľa seba podľa nejakého 
(ideálne zábavného) kritéria od jedného extrému po druhý (napr. podľa veľkosti nohy, dĺžky ramena, 
farby vlasov). Na záver skontrolujte správnosť ich zoradenia a rozdeľte susediacich žiakov a žiačky do 
skupín podľa potrebného počtu.

Rockeri
Pre tiché, dynamické a zábavné rozdelenie žiačok a žiakov do skupín je táto technika ideálna. Pripravte 
si papieriky s heslami, ktoré charakterizujú funkcie členiek a členov rockovej skupiny (alebo iného 
zoskupenia), ako napríklad: bicie, gitara, basová gitara, klávesy, spev. Každá rocková skupina musí 
mať obsadené všetky hudobné pozície, a preto si pripravte počet kartičiek s jednotlivými heslami 
podľa toho, koľko skupín potrebujete (ak napríklad 5, z každého druhu si pripravte 5 kópií). Rozdajte 

AKO ÚSPeŠNe ZVláDNuť ReFleXiu V RáMci AKTiVíT

Reflexia je proces vyvodzovania zmyslu zo skúsenosti/zážitku, ktorý žiakom a žiačkam 
umožňuje zamyslieť sa zámerne, cielene a kriticky nad prežitou skúsenosťou, a tak spojiť 
teoretické vedomosti s praktickou aplikáciou. Bez samotnej reflexie sa žiaci a žiačky nemusia 
počas hodiny naučiť vôbec nič. V reflexii sa učebný materiál zosumarizuje, roztriedi a analyzuje, 
aby poskytol hlbšie porozumenie a inšpiráciu, ako s danou situáciou alebo problémom ďalej 
pracovať. Vyťaženie poučenia z aktivity si však vyžaduje viac než len otázku „Čo ste sa naučili?“.

Zásadou reflexie je, že prebieha interaktívne a spoločne v rámci skupiny za nápomocného 
vedenia učiteľky alebo učiteľa bez toho, aby v nej dochádzalo k jednostrannému hodnoteniu 
práce/učenia sa skupiny zo strany autority.

Poznáme niekoľko modelov efektívneho vedenia reflexie, ale väčšina z nich sleduje rovnaký 
postup kladenia otázok žiačkam a žiakom:

Reakcia:  Získajte reakcie skupiny na zážitok: Ako sa žiačky a žiaci cítia? Ako na nich 
zážitok zapôsobil? Čo si všimli, zažili, počuli, videli?

Tieto otázky majú žiačky a žiakov priviesť k opätovnému zamysleniu sa nad zážitkom 
a pripraviť ich na ďalší krok. Cieľom je získať opisné odpovede o zažitých pocitoch 
a udalostiach, ktoré sa odohrali. 

Vysvetlenie:  Zistite, prečo sa aktivita odohrala tak, ako sa odohrala: Prečo žiačky 
a žiaci reagovali tak, ako reagovali? Aké boli ich dôvody?

Tieto otázky by mali slúžiť na postupné vyvodenie zmyslu z prežitej a zdieľanej skúsenosti. 
Sústreďujú sa na hlbšie zamyslenie sa nad zážitkom, nad pocitmi a udalosťami, ako aj na 
vysvetľovanie, odvodzovanie a interpretáciu zážitkov.

Zasadenie do kontextu:  Vyvoďte, ako možno tieto naše poznatky z konkrétnej 
aktivity premietnuť do širšieho kontextu/témy, o ktorej sa rozprávate: Čo sme sa naučili?

Toto je priestor na otázky, ktoré aktivitu a jej význam zasadia do širšieho kontextu témy/
tém, na ktoré je aktivita zameraná. Cieľom je podporiť syntetické a kritické myslenie, 
ktoré pomôže žiačkam a žiakom zaujať postoj ku kontextuálnym súvislostiam.

Aplikácia: Zhrňte, ako môžete využiť to, čo ste sa naučili: A teraz čo? Aké zmeny 
môžeme iniciovať?

Toto je priestor na zdôraznenie relevantnosti témy a vytvorenie záväzku/akčného plánu. 
Cieľom je priviesť žiačky a žiakov k domýšľaniu dôsledkov a dať im možnosť prejsť od 
uvedomenia k praktickému uplatneniu svojich nadobudnutých postojov a presvedčení. 
Taktiež môže byť cieľom aj aktivizácia skupiny a iniciovanie konkrétnych zmien/krokov.



14

Časť s aktivitami a námetmi pre predmet

BiOlÓGiA

Globálne vzdelávanie sa v posledných rokoch spomína v rôznych podobách. Niektorí učitelia 
vnímajú včlenenie globálnych tém do obsahu vyučovacieho predmetu ako vynikajúci 
prostriedok na rozvíjanie kľúčových schopností žiaka, ale aj výzvu, ktorá neustále posúva 
učiteľa dopredu, motivuje ho a nedovolí mu vyhorieť. Iná skupina učiteľov považuje globálne 
vzdelávanie len za ďalší „výmysel“, kvôli ktorému sa musia prerábať tematické plány 
a zbytočne im komplikuje život. Našťastie patrím k tej prvej skupine, a preto som s radosťou 
prijala ponuku stať sa odbornou garantkou predmetu Biológia.

Ak uvažujeme o začleňovaní tém globálneho vzdelávania do biológie, ako prvá nám napadne 
environmentálna výchova. S týmto problémom bojovala na začiatku aj naša pracovná skupina. 
Bolo potrebné nastaviť iný uhol pohľadu a odhaliť aj iné globálne témy.

Učiteľky pracovnej skupiny Ľubka Lacková a Gabika Poláčiková postupne odkrývali v obsahu 
predmetu Biológia globálne témy, ako globálne prepojenia a vzájomná previazanosť, 
detská práca, ozbrojené konflikty, detskí vojaci, svetový obchod a nespravodlivé obchodné 
podmienky... Počiatočný strach z toho, či zvládnu úlohy pred nich postavené, postupne 
vystriedalo obrovské tvorivé nadšenie a radosť z objavovania a tvorby zaujímavých aktivít. 
Zisťovali sme, čo sa skrýva pod šupkou banánu, ktorý si žiaci doniesli na desiatu, v tabuľke 
čokolády alebo  v šálke kávy. Kreslili  sme a zároveň  ničili dažďový prales a zisťovali, ako 
súvisí naša nadmerná spotreba mäsa s nadmerným odlesňovaním, odkrývali sme negatívne 
pozadie diamantového snubného prsteňa alebo mobilného telefónu. 

Do akej miery  sa nám  „podarilo“ či „nepodarilo“ obohatiť biológiu o globálnu dimenziu, 
posúdia učiteľky/učitelia, ktorí budú s metodickou príručkou pracovať. Veríme, že  vám 
realizácia aktivít prinesie nové zážitky a radosť z práce, žiakom oživí vyučovanie a ukáže im 
nový rozmer a nový pohľad na svet okolo nás.   

Janka Andrisová
Garantka pracovnej skupiny k predmetu biológia

papieriky a inštruujte žiačky a žiakov, nech sa po prečítaní svojho lístočka odmlčia a predstavujú 
svoju funkciu v rámci hudobnej skupiny už len pantomimicky. Ich úlohou bude čo najrýchlejšie 
sformovať úplné rockové skupiny.

Úmyselné rozdelenie (záleží na prerozdelení žiačok a žiakov)

Škála
Táto technika je vhodná, ak potrebujete žiačky a žiakov zoskupiť do náhodných, ale názorovo 
rozmanitých skupín. Pripravte si dva plagáty vo formáte A4 s nápismi „áno“ a „nie“ a každý 
z nich prilepte na opačný koniec miestnosti (napr. do dvoch protiľahlých rohov). Požiadajte 
žiačky a žiakov, aby sa postavili na pomyselnej čiare medzi „áno“ a „nie“ na také miesto, ktoré 
najlepšie vyjadruje ich postoj k položenej (ideálne vtipnej, kontroverznej alebo absurdnej) 
otázke. Podľa potreby zastúpenia názorovej rozmanitosti v rámci skupín, zostavte skupiny 
buď názorovo rovnaké (susediace žiačky a žiaci) alebo názorovo pomiešané (žiačkam a žiakom 
priraďte postupne čísla 1,2,3,4... a nechajte ich vytvoriť skupinu 1, skupinu 2, atď.).

Farebné nálepky
Využite túto techniku, ak potrebujete žiačky a žiakov rozdeliť do skupín podľa Vášho úmyslu 
a v tichej atmosfére. Pripravte si nálepky/lepiace papieriky v toľkých farbách, koľko skupín 
potrebujete vytvoriť (možno tiež použiť iba jednu farbu a viacero nakreslených symbolov). Podľa 
kritéria, aké si zvolíte (rovnováha dievčat a chlapcov v skupinách, atď.) nalepte žiačkam a žiakom 
nálepky na chrbát tak, aby nikto nevidel svoju farbu/symbol. Úlohou žiačok a žiakov je v tichosti 
zostaviť skupiny podľa spoločnej farby/symbolu. Kľúčom k úspešnému splneniu tejto úlohy je 
spolupráca pri zostavovaní skupín. Žiačky a žiaci si najskôr musia uvedomiť, že iba na základe 
vzájomnej pomoci môžu zistiť, ku ktorej skupine prináležia.
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1.) Dažďový prales

5. ročník ZŠ
Život v lese / Ako žije les
Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
baliaci papier/flipchart (jeden pre každú skupinu), pastelky, CD prehrá-
vač, motivačná hudba, príbeh o dažďovom pralese

Žiak/žiačka má:

• opísať príčiny odlesňovania dažďových pralesov (kognitívny);

• vysvetliť dôsledky odlesňovania dažďových pralesov na lokálnej aj 
globálnej úrovni (kognitívny);

• posúdiť, akým spôsobom sa on sám /ona sama (jeho/jej rodina) 
podieľa na odlesňovaní dažďových pralesov (kognitívny);

• prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udrža-
teľný život na zemi (afektívny);

• navrhnúť riešenia, ako sa na lokálnej úrovni môže podieľať na rie-
šení tohto problému (psychomotorický).

Ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

ciele:

45

evokácia – 10 minút

Porozprávajte sa s deťmi o pralese, čo je to prales, prečo má taký názov, aké stromy tam rastú, 
aké kvety tam kvitnú, aké živočíchy tam žijú, akí ľudia obývajú prales, aký význam má prales. 
Pýtajte sa, kde na svete sa nachádzajú najväčšie pralesy. Snažte sa navodiť čo najpríjemnejšiu 
predstavu o pralese. Na evokáciu môžete využiť aj hru „Dažďový prales“, ktorú nájdete v ná-
metoch. 

uvedomenie si významu – 25 minút

Rozdeľte žiakov do skupín (4 – 5 žiakov v skupine). Každá skupina dostane baliaci papier  
a pastelky. Požiadajte žiakov, aby na papier nakreslili prales. Nech sa na kresbe podieľajú všetci 
členovia skupiny. Na prácu im vyčleňte 10 minút. V kreslení povzbudzujte žiakov otázkami:

• Aké stromy tam rastú?

• Aké kvety tam kvitnú?

• Aké živočíchy tam žijú?

• Akí ľudia obývajú prales? 

Pri kreslení púšťajte žiakom príjemnú hudbu a snažte sa, aby atmosféra v triede bola čo 
najpríjemnejšia. 

Po uplynutí stanoveného času požiadajte žiakov, aby svoje kresby ukázali ostatným. Nezabudnite 
všetky kresby pochváliť a snažte sa ukázať prales ako jedno z najkrajších miest na zemi. 

Postup:

10

1

2

3

5

4

Keď všetky skupiny svoje práce odprezentujú, povedzte žiakom, že im prečítate príbeh  
o pralese. Pri každom STOP v čítaní odtrhnite každej skupine z ich práce určitú časť, skrčte ju  
a odhoďte. Nedbajte na protesty žiakov, pri každom STOP im odtrhnite kus papiera tak, aby im 
na konci ostala len malá časť ich kresby.

Reflexia – 10 minút

usaďte žiakov pohodlne do kruhu a pýtajte sa:

• Ako sa vám kreslil obrázok? 

• Ako ste sa pritom cítili?

• Ako ste v skupine pri kreslení spolupracovali?

• Ako ste boli spokojní so svojou kresbou?

• Čo ste zažívali pri prvom odtrhnutí z kresby?

• Prečo sa tak stalo?

• Čo ste zažívali, keď bola vaša kresba postupne ničená?

• Má to súvislosť s dažďovým pralesom? Akú?

• Čo sa deje s dažďovými pralesmi?

• Čo by sme s tým mohli urobiť my?

• Môže vyklčovanie pralesa mať aj na nás nejaký dopad?

6

25

10

Vytvorte v triede pre deti príjemné prostredie, dostatok miesta na prácu, pustite 
príjemnú hudbu so zvukmi lesa, respektíve pralesa.

/ učiteľa

Dodržte čas určený na vytvorenie kresby. Upozornite žiakov, 
aby sa príliš nezdržiavali detailmi kresby, aby jej vyhotovenie 
nebolo na úkor reflexie. Niektorí žiaci môžu veľmi emocionál-
ne prežívať zničenie kresby, preto je potrebné v reflexii veno-
vať dostatok pozornosti týmto pocitom a poukázať na globál-
ne súvislosti.

informačné zdroje: KOLEKTÍV. Komu patrí Zem – metodická príručka globálneho vzdelávania 
pre učiteľov. 1. vyd. Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2011.
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Príloha

Dažďový prales – príbeh

Dažďové pralesy sú pre človeka veľmi dôležité, pretože vyprodukujú obrovské množstvo 
kyslíka, žije v nich najmenej polovica všetkých druhov živočíchov zeme, rastie v nich 
vyše 100 druhov stromov. Dažďové pralesy sú takisto obývané domorodými kmeňmi, 
ktoré z pralesa získavajú jedlo, prístrešky aj lieky pre svoju potrebu. Najväčšie dažďové 
pralesy sa nachádzajú v širokom pásme okolo rovníka – Amazonský dažďový prales  
v Južnej Amerike a Konžský dažďový prales v Afrike. 
Veľkým problémom je rýchle znižovanie plochy pralesov. Vedci odhadujú, že posledný 
dažďový prales by mohol zaniknúť za menej než 40 rokov. Veľká časť pralesa ubúda pre 
nadmernú ťažbu vzácneho dreva – mahagónu, tíku, ebenu, palisandra. Vyrába sa z nich 
nábytok, dyhy a podlahy, hudobné nástroje, ale aj hygienické vreckovky, kuchynské 
papierové utierky a toaletný papier. K nám sa najčastejšie dováža záhradný nábytok, 
ktorý možno aj vy máte na svojej záhrade.

  STOP

Radi si pochutnávate na hamburgeroch, pečenom kurčiatku alebo v lete na 
grilovaných mäsových špecialitách? Veľká časť pralesov je odlesňovaná kvôli získaniu 
poľnohospodárskej pôdy na pestovanie krmovín pre zvieratá alebo na získavanie 
pasienkov na ich chov. Ak by každý človek na tejto planéte skonzumoval také množstvo 
mäsa ako priemerný Európan, potrebovali by sme pôdu 4 planét veľkých ako Zem. 

  STOP

Dažďové pralesy ukrývajú aj obrovské nerastné bohatstvo. Kvôli ťažbe týchto surovín 
sa odlesňujú veľké plochy a dochádza k ničeniu pralesov. Amazonský prales ukrýva 
bauxit – rudu na výrobu hliníka. Hliník je kov, ktorý sa používa na výrobu automobilov, 
lietadiel, ale aj nápojovej plechovky, v ktorej si kupujete Coca-Colu alebo váš ocko pivo.

  STOP

Ku Coca-Cole a pivu patria určite aj zemiakové lupienky (čipsy) alebo pražené solené 
arašidy. Na ich praženie sa používa palmový olej. Palmový olej sa používa aj na výrobu 
zmrzliny, čokolády, sušienok, mydiel a šampónov. Kvôli rozširovaniu plôch na pestovanie 
palmy olejnej sa klčujú veľké plochy dažďových pralesov. 

  STOP

Dôsledkom nadmerného výrubu dažďových pralesov je aj znížená tvorba kyslíka. Menej 
stromov odčerpá zo vzduchu menšie množstvo škodlivého oxidu uhličitého a vyrobí 
menej kyslíka. Zmena prostredia spôsobuje vymieranie niektorých druhov živočíchov 
a rastlín. Pôvodní obyvatelia, ktorí žili na tomto území, prichádzajú o svoje príbytky,  
o zdroj jedla, sú veľmi chudobní, šíria sa medzi nimi rôzne choroby.

2.) Valentínska ruža

5. ročník ZŠ
Život vo vode a na brehu / Voda a jej okolie
Globálne problémy ˗ prístup k pitnej vode, ľudské práva
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
tabuľa, detský nafukovací bazén, plastové loptičky, papierové alebo 
plastové vrecúška, kartičky s názvom skupiny a s inštrukciami pre žiakov.

Ročník: 

Tematický celok:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

evokácia – 10 minút

Na začiatku hodiny napíšte deťom na tabuľu slovo VODA a poproste ich, aby povedali všetko, 
čo ich v súvislosti s vodou napadne. Vytvorte spolu s nimi pavučinu súvislostí týkajúcich sa vody 
(pojmovú mapu). Diskutujte so žiakmi o tom, čo všetko sa už doteraz o vode naučili. 

uvedomenie si významu – 20 minút

Rozdeľte žiakov do troch skupín. V prvej a druhej skupine bude málo žiakov,  v tretej skupine 
bude väčšina žiakov (napr. pri počte žiakov v triede 24 budú v 1. skupine  4 žiaci, v 2. skupine 
4 žiaci, ostatní budú v 3. skupine). 

Každý žiak dostane kartičku s označením skupiny a pokynom, čo má robiť. Upozorníme žiakov, 
že počas aktivity sa nesmú rozprávať. 

• Prvá skupina bude mať označenie „Šťastné dieťa“ 
Pokyn: „Môžeš sa premiestniť k bazénu s loptičkami, kľakni si a vyber si tri loptičky, po-
tom prejdi do pravého zadného rohu triedy.“

• Druhá skupina bude mať označenie „Ruža“ 
Pokyn: „Keď odídu od bazénu kľačiaci spolužiaci, prejdi k bazénu, sadni si a do vrecka, 
ktoré je vedľa bazénu, naber čo najviac loptičiek. Keď už bude vrecko plné, takže doň  
nevojde  viac loptičiek, vstaň a prejdi do ľavého zadného rohu triedy.“

Postup:

1

2

3

10

20

Žiak/žiačka má:

• diskutovať o hospodárení s vodou a o spotrebe pitnej vody v do-
mácnosti, posúdiť naše správanie sa (kognitívny);

• posúdiť prístup k pitnej vode obyvateľov na Slovensku a v iných 
krajinách sveta (kognitívny);

• analyzovať globálnu prepojenosť prostredníctvom výrobkov, ktoré 
kupujeme (kognitívny);

• vyjadriť pocit spolupatričnosti a zodpovednosti voči ľuďom sveta 
(afektívny);

• navrhnúť reálne možnosti riešenia tohto problému (psychomoto-
rický);

• prevziať zodpovednosť za správanie, ktoré zabezpečí trvalo udrža-
teľný život na zemi (psychomotorický).

ciele:
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15

• Tretia skupina má označenie „Človiečik“ 
Pokyn: „Keď odídu od bazénu sediace deti, prejdi k bazénu a vyber z neho toľko lopti-
čiek, koľko sa ti zmestí do rúk. Ostaň stáť pri bazéne.“

Je potrebné zabezpečiť približne toľko loptičiek, aby pre tretiu skupinu neostala žiadna loptič-
ka alebo len málo.

Po ukončení aktivity nechajte žiakov v skupinách a položte im otázky:

• Ako ste sa cítili, keď ste si mohli vybrať prví?

• Ako ste sa cítili, keď ste si mohli nabrať plné vrecúško loptičiek?

• Mysleli ste na ostatných spolužiakov pri vyberaní loptičiek?

• Ako ste sa cítili v tretej skupine, keď vám ostalo len málo/neostala žiadna loptička?

• Keď prišla tretia skupina – nebolo vám ostatným ľúto, že im  ostalo len veľmi málo lop-
tičiek alebo žiadna loptička?

Po skončení tejto aktivity prečítajte žiakom príbeh o pestovaní ruží v Keni.

4

5

Valentínska ruža
Určite poznáte všetci sviatok svätého Valentína, keď svojich blízkych zvykneme obdarovať 
darčekmi – často sú to ruže. Zamysleli ste sa niekedy, odkiaľ sa dostali do vášho kvetinárstva? 
Väčšina ruží predávaných v našich obchodoch pochádza z afrického štátu Keňa. Pestovanie 
ruží poskytuje na jednej strane obyvateľom Kene prácu, na druhej strane im spôsobuje 
veľké problémy. Ruže sa pri pestovaní musia pravidelne polievať, vypestovať jednu ružu 
si vyžaduje 5 l vody. Závlahami ruží sa čerpajú zdroje pitnej vody. Voda sa znečisťuje aj 
chemickými látkami, ktorými sa postrekujú ruže proti chorobám a škodcom.  Skoro polovica 
obyvateľov Kene nemá prístup k čistej pitnej vode. 
Veľa vody sa spotrebúva napríklad aj na pestovanie, spracovanie a farbenie bavlny na 
výrobu riflí, na pestovanie krmiva pre chov zvierat, na výrobu Coca-Coly, papiera a mnoho 
ďalších výrobkov.
Viac ako  jedna miliarda ľudí na svete nemá prístup k nezávadným zdrojom pitnej vody. 
Najhoršia situácia je v subsaharskej Afrike, Oceánii, Južnej Ázii. Nedostatok pitnej vody je  
príčinou rozšírenia mnohých chorôb, ktoré často končia najmä u malých detí smrťou.

Reflexia – 15 minút

Rozoberte prečítaný príbeh.  Opýtajte sa žiakov:

• Aké problémy spôsobuje pestovanie ruží v Keni? 

• Čo symbolizovali loptičky v bazéne? 

• Koho predstavovala skupina „Ruža“?

• Akých ľudí predstavovali ostatné skupiny?

• Na výrobu ktorých výrobkov sa ešte spotrebúva veľa vody?

• Kde na svete ľudia trpia nedostatkom pitnej vody? Ukážte na mape sveta.

• Čo spôsobuje nedostatočný prístup k nezávadným zdrojom pitnej vody?

Opýtajte sa žiakov, ako oni sami hospodária s vodou a či existujú možnosti, ako by mohli míňať 
menej vody. Opýtajte sa ich: 

• Máme na Slovensku dostatočné zdroje pitnej vody?

• Odkiaľ získava pitnú vodu vaša rodina?

• Ako s ňou hospodárite? Šetríte vodou, ale jej míňate veľa? Na aké činnosti míňate naj-
viac vody? 

• Čo by ste robili, keby ste nemali dostatok vody? 

Požiadajte žiakov, aby navrhli možné riešenia, ako riešiť problém s nedostatkom pitnej vody 
v krajinách globálneho Juhu. Nechajte ich voľne diskutovať a ich nápady zapíšte na viditeľné 
miesto. 

Hodinu ukončite tak, že zhrniete celý problém, vyzdvihnete reálne možné riešenia problému, 
navodíte pocit spolupatričnosti a zodpovednosti voči ľuďom celého sveta. Zdôraznite žiakom 
význam uvedomenia si takejto situácie a vysvetlite im, prečo je prosociálne správanie v 
spoločnosti dôležité.

6

7

8

9

/ učiteľa

Pred aktivitou si overte, koľko loptičiek sa zmestí do priprave-
ných vrecúšok pre druhú skupinu. Podľa počtu žiakov v triede 
a počtu loptičiek, ktoré máte k dispozícii, sa rozhodnite, koľ-
ko žiakov bude tvoriť prvú a druhú skupinu tak, aby pre tretiu 
skupinu ostalo iba málo loptičiek. Je dôležité, aby sa v tretej 
skupine väčšine žiakov neušla žiadna loptička (predstavujú 1,2 
miliardy ľudí na svete, ktorí nemajú prístup k pitnej vode).  
Vo fáze evokácie môžete namiesto pojmového mapovania využiť 
metódu cinquain na tému voda alebo akrostich, v ktorom deti 
vytvoria príbeh o vode. Každá veta príbehu sa začína začiatoč-
nými písmenami slova voda, respektíve pitná voda (bližšie pozri 
v Námetoch). 

informačné zdroje: KOLEKTÍV. Komu patrí Zem – metodická príručka globálneho vzdelávania 
pre učiteľov. Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2011
http://goo.gl/4jIvRY
http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_369.pdf
http://www.rozvojovka.cz/cena-vody
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Dažďový prales
5. ročník ZŠ

Ako žije les

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

Uvedomiť si dôležitosť dažďových pralesov pre ľudské pokolenie.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: 
Žiaci sa postavia do kruhu a učiteľ povie: „Zatvorte oči a predstavte si, že sa nachádzate v 
Brazílii, v jednom z posledných dažďových pralesov. Poďme si spolu vytvoriť aspoň zvukový 
obraz takého pralesa.“ Učiteľ začne vydávať zvuk č. 1 a žiak po jeho pravici sa pridá a postupne 
sa pridávajú ostatní žiaci po pravici, až kým príslušný zvuk nevydávajú všetci žiaci v kruhu. Keď 
sa pridá so zvukom posledný žiak (po ľavici učiteľa), učiteľ zmení zvuk na zvuk č. 2 a postupne 
ho menia všetci žiaci v kruhu, potom na zvuk č. 3 až 5. Keď posledný zvuk č. 5 vydávajú všetci 
žiaci v kruhu, učiteľ začne meniť zvuky v opačnom poradí 5 – 1. Hru končí zvukom č. 1 ako 
posledný žiak po ľavici učiteľa.

Po zvukovom úvode diskutujte so žiakmi o tom, prečo sú dažďové pralesy pre človeka dôle-
žité a kde na svete sa nachádzajú.

Príbeh o lese
5. ročník ZŠ

Lesný ekosystém

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

Charakterizovať lesné spoločenstvo

5. ročník ZŠ

Život na poliach a lúkach/Hmyz z polí a lúk

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty

Upozorniť na dôsledky vypaľovania trávnatých porastov

5. ročník ZŠ

Život na poliach a lúkach

Globálne problémy – detská práca

Porovnať životné podmienky našich detí a detí v krajinách globál-
neho Juhu.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis:  
Akrostich vzniká tak, že ľubovoľné slovo, vetu napíšete po písmenách pod seba a každé písmeno 
sa stane začiatočným písmenom novej vety.  Žiaci pod seba napíšu „život v lese“ a pomocou 
akrostichu vytvoria príbeh o živote v lese. Jednotlivé vety príbehu o lese sa začínajú v presnom 
poradí týmito písmenami: „ž-i-v-o-t-v-l-e-s-e“. 
Žiaci pracujú v skupinách po 4 – 5 žiakov, po uplynutí stanoveného času každá skupina prečíta 
svoj príbeh. 
Po prečítaní príbehov vyzvite skupiny, aby navrhli jeden spôsob, ako môžu chrániť les: 
a) vo svojom okolí b) v inej krajine (na inom kontinente)

list Ferda Mravca

Stručný opis: 
Navoďte v triede atmosféru, aby sa žiaci ocitli v role Ferda Mravca, ktorý žije na lúke za ich 
domom. 
Zima sa skončila, začalo vykúkať zubaté slniečko a on sa spolu s ostatným hmyzom a 
zvieratkami po dlhej zime raduje z nastávajúcej jari a vyhrieva sa na slniečku. Odrazu 
prichádza na lúku jej majiteľ, ktorý ju na jeseň nepokosil a teraz sa chce zbaviť suchej trávy 
tým, že ju vypáli. Na lúke začína poplach, hmyz aj zvieratká utekajú pred páliacim ohňom a 
štipľavým dymom. Ale nie všetkým sa to podarí... 
Požiadajte žiakov, aby napísali v mene Ferda Mravca nezodpovednému majiteľovi list, v 
ktorom mu vysvetlia, prečo sa nemá suchá tráva vypaľovať, aké dôsledky to prináša hmyzu 
a zvieratkám, ale aj ovzdušiu a ľuďom, ktorí ho dýchajú. 
Najlepšie listy vystavte na nástenke alebo zverejnite v školskom časopise.

Detská práca

Stručný opis: 
Zadajte žiakom úlohu, aby sa porozprávali so svojimi rodičmi a starými rodičmi, ako kedysi 
v minulosti vyzerali polia a lúky. V čom sa odlišovali od dnešných polí, lúk a pasienkov. Nech 
sa ich spýtajú, ako trávili na lúkach a pasienkoch svoje detstvo – pri pasení dobytka a husí. 
Na ďalšej hodine žiaci tieto informácie prezentujú. Diskusiu zamerajte na detskú prácu, ktorú 
vykonávali ich starí rodičia ako deti v minulosti, a na povinnosti, ktoré majú deti v domácnos-
ti dnes. Diskutujte o deťoch, ktoré aj v dnešnej dobe ešte musia namiesto školy tvrdo praco-
vať, aby pomohli svojim rodičom uživiť rodiny. 

• V čom sa ich detstvo podobá detstvu našich detí a v čom sa odlišuje? 
Na ilustráciu využite obrázky, fotografie a príbehy z príručiek Aktívne globálne školy I, Twin 
school, Jeden svet na školách a pod.  

Námety

Pohyby a zvuky:
1. šúchanie dlaní o seba
2. lúskanie prstami jednej ruky
3. lúskanie oboma rukami postupne 

(striedavo) 

4. udieranie dlaňami o stehná
5. dupanie nohami
6. všetky pohyby a zvuky v opačnom poradí

informačné zdroje: 
http://globalnevzdelavanie.sk/kniznica/novinky  
http://globalnevzdelavanie.sk/fotografie 
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5

6

1.) Čo sa skrýva pod šupkou?
6. ročník ZŠ
Plod, semeno
Ľudské práva, globalizácia a vzájomná prepojenosť
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
pastelky, fixky, baliaci alebo flipchart, obrázky plodov (banán, káva, 
kakao), znak Fair Trade, kartičky s textom pre žiakov

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

evokácia – 5 minút

Nechajte žiakov vymenovať, aké tropické a subtropické plody oni alebo ich rodičia konzumujú. 
Ak je potrebné, pomáhajte im otázkami:

Predpokladáme, že dostanete odpovede – pomaranč, banán, mandarínka, káva, kakao, 
vanilka, kokosový orech...

uvedomenie si významu – 20 minút

Rozdeľte žiakov do skupín (podľa počtu 4 – 5 žiakov v skupine). Každá skupina dostane obrázok 
jedného plodu (banán, káva, kakao) alebo znak Fair Trade a kartičky pre žiakov. Každá kartička 
je určená pre jedného žiaka a obsahuje určitú časť  informačného textu. 

Žiaci v skupine si v tichosti prečítajú svoju kartičku, potom s jej obsahom oboznámia ostatných 
členov skupiny (postupujú podľa čísiel na kartičkách 1 – 4). 

Na baliaci papier alebo flipchart nakreslia žiaci príslušný plod alebo znak Fair Trade a  vypíšu 
problémy, ktoré súvisia s jeho pestovaním a dovozom do našich obchodov. Využijú pritom 
informácie získané z kartičiek. 

Potom nasleduje prezentácia jednotlivých skupín pre ostatných žiakov v triede. Ako posledná 
prezentuje skupina Fair Trade.

Reflexia – 20 minút

Po skončení aktivity nasledu je diskusia:

• Ako sa vám pracovalo v skupine?

• Ktorá informácia bola pre vás najzaujímavejšia?

• Ktorá informácia bola pre vás najšokujúcejšia?

Postup:

1

2

3

4

5

20

• Čo sa skrýva pod šupkou jednotlivých plodov, aké problémy?

• Prečo sa na pestovaní týchto plodín musia podieľať svojou prácou aj deti?

• Nájdite spoločné problémy, ktoré sa skrývajú pod šupkou všetkých prezentovaných plodín.

• Čo môžeme urobiť my ako spotrebitelia, aby sme zabránili týmto problémom?

• Stretli ste sa už s výrobkami Fair Trade?

20

Žiak/žiačka má:

• vysvetliť vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta 
(kognitívny);

• analyzovať problémy, ktoré súvisia s pestovaním prezentovaných 
plodín (kognitívny);   

• opísať výhody spravodlivého obchodu (kognitívny);

• venovať pozornosť pôvodu konzumovaného jedla a podmienkam, 
za akých boli suroviny vyrobené (afektívny);

• navrhnúť riešenia, ako môžu spotrebitelia prispieť k odstráneniu 
týchto problémov (psychomotorický).

ciele:

Žiak č. 1   Kávovník je vždyzelený strom alebo ker pestovaný na plantážach v Južnej a Strednej Amerike, Afrike a Ázii. 
Plody kávovníka sú kôstkovice,  majú vajcovitý tvar a pod tuhou šupkou ukrývajú dve zelené tvrdé semienka, čo sú 
kávové zrná. Nezrelé plody kávovníka sú zelené, počas zretia postupne menia farbu cez žltú až po tmavočervenú.  

Žiak č. 2    Káva sa pôvodne pestovala v tieni vyšších stromov, ktoré poskytovali zvieratám a hmyzu prirodzené 
prostredie pre ich život. Pretože v bohatých krajinách je vysoký dopyt po káve, farmári sa rozhodli zmeniť 
spôsob pestovania kávy, aby dosiahli vyššiu úrodu. Vyrúbali pôvodné lesné porasty a začali pestovať kávu na 
veľkoplantážach na priamom slnku. Tým sa znížila populácia zvierat na týchto územiach. Pri zakladaní veľkoplantáží 
prišli domorodí obyvatelia o poľnohospodársku pôdu, kde si pestovali plodiny a chovali dobytok na svoju obživu.

     Pestovanie kávy na veľkoplantážach má aj vyššie nároky na postreky chemickými látkami proti chorobám 
a škodcom a tiež na vyššie hnojenie umelými hnojivami. To znečisťuje životné prostredie domorodých obyvateľov – 
pôdu, vodu aj ovzdušie – a spôsobuje im rôzne ochorenia. Spracovanie kávových zŕn si vyžaduje aj veľké množstvo 
vody, napríklad na spracovanie kávových zŕn na jednu šálku kávy sa spotrebuje až 140 l vody. To spôsobuje problémy 
hlavne v Afrike, kde majú obyvatelia nedostatok pitnej vody.

Žiak č. 4  Aby sa domorodí obyvatelia dokázali uživiť, musia pracovať v ťažkých podmienkach a za nízke mzdy na 
kávových plantážach. Okrem dospelých musia na plantážach pri zbere kávy pracovať aj deti vo veku 10 – 14 rokov, najmä 
dievčatá, aby pomohli svojim rodinám. Z toho dôvodu nemôžu chodiť do školy a vzdelávať sa. Niektorí obyvatelia sú 
drobní farmári, ktorí pestujú kávu. Nedokážu konkurovať veľkým firmám a svoju úrodu predávať na svetových trhoch. 
Preto ju predávajú priekupníkom, ktorí im platia veľmi nízke ceny, za ktoré nedokážu uživiť svoje rodiny. 

Káva

Kartičky pre žiakov

Žiak č. 3

Žiak č. 1  V poslednom období sa na našom trhu čoraz častejšie objavujú výrobky so značkou Fair Trade. Fair 
Trade je medzinárodné hnutie, ktoré podporuje spravodlivý obchod. Špecializované organizácie dovážajú 
poľnohospodárske a iné produkty (najmä banány, kávu, kakao, čaj), ktoré nakupujú za „spravodlivé ceny“ priamo 
od výrobcov v Južnej Amerike, Ázii a Afrike. 

Žiak č. 2  Tieto produkty nakupujú organizácie Fair Trade  za vyššie ceny ako ostatní nákupcovia. Drobní farmári 
tak nemusia odlesňovať dažďové pralesy kvôli rozširovaniu pozemkov na pestovanie, a tak prispievajú k ochrane 
životného prostredia. Organizácie Fair Trade takisto podporujú pestovanie plodín bez chemických ochranných 
prostriedkov a umelých hnojív. To prispieva nielen k ochrane životného prostredia, ale aj zdravia farmárov. 

Žiak č. 3  Ak si spotrebiteľ kúpi výrobky označené logom Fair Trade,  má záruku, že pri pestovaní a spracovaní plodín 
nedošlo k porušeniu ľudských práv – bol dodržiavaný pracovný čas, aspoň 1 deň v týždni voľno na odpočinok, 
pracovníci mali pracovné ochranné prostriedky, dostali spravodlivú mzdu a nevyužívala sa nútená detská práca. 

Žiak č. 4  Tým, že si kúpime výrobky s logom Fair Trade, umožníme, že pestovateľ banánov, kakaa, kávy, čaju alebo 
napríklad bavlny dostane za svoje dopestované plodiny viac peňazí. To mu umožní lepšie uživiť svoju rodinu, jeho 
deti nemusia pracovať, môže ich poslať do školy, kde sa môžu vzdelávať, a tým im zaistiť lepšiu budúcnosť. Navyše 
výrobky s logom Fair Trade sú pestované bez chemických postrekov, preto sú zdravšie aj pre našu výživu. 

Fair Trade

• Aký nápoj ráno pijú vaši rodičia?

• Ktoré cudzokrajné ovocie poznáte?
• Máte radi sladkosti? 

• Z čoho sa vyrába čokoláda?
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Žiak č. 1   Kakaovník je vždyzelený, husto olistený strom. Plod kakaovníka sa podobá veľkému struku, je to 
nepukavá tobolka, ktorá dorastá do dĺžky 10 až 28 cm. Povrch plodu tvorí tuhá, nepukavá, hladká alebo kožovitá 
šupka. Nezrelé plody sú väčšinou zelené, zrelé plody sú žlté, červené až hnedé, niekedy pásikavé alebo pruhované. 
Vo vnútri plodu sú semená – kakaové bôby – zoskupené v 5 až 8 pozdĺžnych radoch po 10 až 14 semien. 

Žiak č. 2   Najviac kakaa sa pestuje na západnom pobreží Afriky (Pobrežie Slonoviny, Ghana), avšak kakao sa 
pestuje aj v Strednej Amerike a Západnej Indii, ďalej v niektorých častiach Ázie – v Malajzii, Indonézii a na Filipínach, 
kde predstavuje významnú súčasť národného hospodárstva. Viac než 90 % všetkého svetového kakaa pochádza 
približne z troch miliónov malých rodinných fariem, pre ktoré je pestovanie kakaa jediným zdrojom príjmov.

Žiak č. 3   Pôvodne sa kakaovníky pestovali v dažďových pralesoch ako podrast, ale pri tomto pestovaní bola 
menšia úroda. Keďže obchodníci vykupujú kakao od farmárov za veľmi nízke ceny, sú títo nútení klčovať pralesy a 
zakladať monokultúrne plantáže kakaovníkov, kde majú rastliny viac slnka, a preto majú vyššie úrody. Takto sa ničia 
veľké plochy pralesa a hynú mnohé druhy živočíchov. Pri pestovaní sa používa aj veľa chemických postrekov proti 
chorobám a škodcom a aj veľa umelých hnojív, čo znečisťuje životné prostredie. 

Žiak č. 4   Pri pestovaní kakaa a zbere kakaových bôbov sa často využíva detská práca, deti sú nútené pomáhať 
svojim rodičom a nemôžu chodiť do školy. Pomáhajú pri čistení kakaovníkových plantáží, pri ochrane rastlín proti 
chorobám a škodcom a pri zbere kakaovníkových bôbov. Mnohé deti dovezú na plantáže násilím a sú obeťami 
obchodovania s ľuďmi. Väčšina z týchto detí nikdy nepila kakao ani nejedla čokoládu. 

Žiak č. 1  Banánovník je trváca bylina, pretože kmeň nie je drevnatý. Tvorí ho veľa listov zoskupených pevne pri 
sebe. V tropických oblastiach dosahuje výšku 7 až 15 metrov. Listy sú veľké, rovné, dlhé až 3 m a široké 60 cm. Na 
každých 20 – 30 listov pripadá jeden kvet – struk z niekoľkých farebných listov. Ten sa neskôr zmení na trs zelených 
až žltých plodov – banánov.

Žiak č. 2  Banány sú najpredávanejším a najpopulárnejším ovocím na svete, u nás sú po jablkách na druhom mieste. 
Banány sa pestujú v Latinskej Amerike, Afrike a Karibiku. Obchod s banánmi je v rukách niekoľkých nadnárodných 
spoločností. Najväčšou je americká Chiquita, ktorá obchoduje asi s tretinou všetkých banánov na svetovom trhu. 
Hneď za ňou sú spoločnosti Dole a Del Monte. Tieto spoločnosti rozhodujú o cene banánov na trhu.

Žiak č. 3 Banány sú po bavlne druhou chemicky najviac ošetrovanou plodinou na svete. Chemické postreky sa 
rozprašujú z lietadiel a okrem banánových plantáží znečisťujú aj prostredie, kde žijú ľudia, ich pôdu a vodu. Aj 
pracovníci, ktorí pracujú na plantážach alebo v baliarňach, prichádzajú do kontaktu s týmito chemikáliami a tie 
poškodzujú ich zdravie. Kvôli pestovaniu banánov sa vyrubujú veľké plochy dažďových pralesov, čím sa strácajú 
pôvodné stanovištia pre mnohé druhy zvierat a rastlín. 

Žiak č. 4  Pracovníci na banánových plantážach pracujú vo veľmi ťažkých podmienkach,  bez ochranných 
prostriedkov, vo veľkej horúčave, 10 – 14 hodín denne, v sezóne aj 7 dní v týždni. Ich mzda je veľmi nízka, niekedy 
iba 1 euro za deň,  a tak často musia pracovať aj deti. Detská práca na banánových plantážach je dosť rozšírená a 
patrí medzi najhoršie druhy detskej práce na svete.  

Kakao

Banány

informačné zdroje: 
http://www.fairtrade.sk/

2.) Vieme, čo jeme?
45

evokácia – 5 minút

Porozprávajte sa so žiakmi, čo mali v nedeľu na obed, čo radi konzumujú, aké jedlá sa najčastej-
šie varia v ich rodinách, ako často konzumujú mäso.

uvedomenie si významu – 30 minút

Fázu uvedomenia začnite krátkym kvízom. Žiaci môžu súťažiť individuálne alebo v skupinách. 
Po ukončení kvízu pokračujte zážitkovou hrou. 

Kvízové otázky:

1.   Koľko mäsa sa spotrebuje za rok (priemerne na svete, v Indii, na Slovensku, v Holandsku, v USA)?
info: priemerná spotreba 30 kg/obyvateľ/rok, India – 5 kg/osoba/rok, Slovensko – 60 kg/
osoba/rok, USA – 137 kg/osoba/rok, Holandsko – 160 kg/osoba/rok

2.   Čo je potrebné na chov zvierat?
info: krmivo, pastviny, voda

3.  Odkiaľ pochádza väčšina mäsa, ktoré konzumujú ľudia v krajinách globálneho Severu? 
(bohatých krajinách)
info: hovädzí dobytok – Argentína, bravčové – Chile, kurčatá – Brazília

Zážitková hra:
Rozdeľte žiakov na dve skupiny v pomere 80 : 20. Tento pomer reprezentuje 20 % svetovej 
populácie, ktorú predstavujú najbohatší ľudia žijúci v krajinách globálneho Severu (rozvinutých 
krajinách). Sú to spotrebitelia, ktorí spotrebúvajú 80 % všetkých produktov. Druhá skupina 
reprezentuje 80 % svetovej populácie, ktorá žije v krajinách globálneho Juhu (rozvojové 
krajiny). V týchto krajinách sa produkuje väčšina mäsa, spotrebúvaného ľuďmi v krajinách 
globálneho Severu. Každý zo žiakov dostane papier formátu A3. Skupiny sa postavia proti sebe 
– každá skupina bude na opačnej strane triedy. Žiaci si rozložia papiere na zem a postavia sa 
na ne. Obidve nohy musia mať na papieri.

Postup:

1

2

3

5

30

6. ročník ZŠ
Chovateľsky významné cicavce
Globalizácia a vzájomná previazanosť, globálne problémy, životné 
prostredie s ohľadom na globálne aspekty
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
Papier (podložka) formátu A3 pre každého žiaka,  PC, dataprojektor (nie 
je nevyhnutné)

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

Žiak/žiačka má:

• kriticky analyzovať dôsledky nášho konzumného spôsobu života a 
nadmernej konzumácie mäsa (kognitívny);

• vysvetliť pojem trvalo udržateľný rozvoj (kognitívny);

• prevziať zodpovednosť za svoje konanie a životný štýl (afektívny);

• orientovať sa v ponuke potravín na trhu a vyberať si potraviny, ktoré 
viac prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju (psychomotorický).

ciele:
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4 1. kolo
Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli, akým krmivom sa kŕmia zvieratá, mäso ktorých konzumujú spotre-
bitelia v krajinách globálneho Severu, a odkiaľ toto krmivo pochádza. Prečítajte žiakom prvý infotext.

Po ukončení čítania zoberte skupine obyvateľov krajín globálneho Juhu (producentom) 
4 papiere, ktoré predstavujú krmivo potrebné na výkrm zvierat spotrebovaných v krajinách 
globálneho Severu. Potom vyzvite žiakov, aby sa postavili na papiere obidvoma nohami. Keďže 
majú žiaci menej papierov, musia vymyslieť spôsob, ako byť obidvoma nohami na papieri. 

2. kolo
Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli, aká veľká plocha pastvín je potrebná na chov zvierat, mäso 
ktorých konzumujú spotrebitelia v krajinách globálneho Severu. Prečítajte žiakom druhý infotext.

Po ukončení čítania opäť zoberte od producentov 4 papiere, ktoré predstavujú pastviny 
potrebné na výkrm zvierat spotrebovaných v krajinách globálneho Severu. Potom vyzvite 
žiakov, aby sa postavili na papiere tak, aby na nich stáli obidvoma nohami. Upozornite ich, 
že všetci chcú prežiť, a preto všetci musia stáť obidvoma nohami na papieri. Žiaci, ktorí sa na 
papier nezmestili, z hry vypadávajú a sú mŕtvi – zomierajú hladom. 

3. kolo
Vyzvite žiakov, aby sa zamysleli, koľko vody treba na chov zvierat, mäso ktorých konzumujú 
spotrebitelia v krajinách globálneho Severu, a na čo je táto voda spotrebovaná (pestovanie 
krmovín, chov zvierat). Prečítajte žiakom tretí infotext.

5

6

9

10

7

8

infotext č. 1  Aj keď sa úroda obilnín z roka na rok zvyšuje, iba niečo viac ako polovica je určená pre 
ľudskú konzumáciu – zvyšok slúži ako krmivo pre dobytok.  Toto množstvo by pritom mohlo až 14-
krát pokryť celosvetový nedostatok obilnín. Najrozšírenejším pestovaným krmivom pre zvieratá je 
sója. Pestuje sa najmä v južnej Amerike – Brazília, Argentína, Paraguaj, Uruguaj, odkiaľ sa dováža do 
Európy a USA, kde sa ňou kŕmia všetky chované zvieratá. Kvôli veľkoplošnému pestovaniu sóje a 
iných poľnohospodárskych plodín už bolo odlesnených 25 % tropických dažďových pralesov. Európ-
sky dobytok konzumuje krmivo z plochy 7 x väčšej, ako je poľnohospodárska plocha celej Európy. 

infotext č. 2  So stúpajúcim záujmom o mäso a ďalšie živočíšne výrobky v krajinách globálneho Se-
veru sa odlesnilo až 70 % Amazonského dažďového pralesa, aby na jeho mieste vznikli pastviny pre 
dobytok. Každé dve sekundy zmizne plocha pralesa o veľkosti futbalového ihriska. Odlesnenie má 
katastrofické dôsledky na prírodu – vymierajú vzácne  druhy  zvierat a rastlín, dochádza k vodnej  a 
veternej erózii, ničí sa pôda. Ešte väčšie následky má na domorodých obyvateľov. Klčovaním prale-
sov  prichádzajú o svoje pôvodné obydlia a o poľnohospodársku pôdu, ktorá im slúžila ako zdroj ob-
živy. To spôsobuje hlad, choroby a migráciu pôvodných obyvateľov do miest, kde žijú v chudobných 
osadách na okraji veľkomiest nazývaných slumy (v Afrike) alebo favely (v Južnej Amerike). 

infotext č. 2  Na výrobu 1 kg kuracieho mäsa treba 5 200 l vody, 1 kg bravčového  6 000 l vody, 1 kg 
hovädzieho 15 500 l vody (na vypestovanie 1 kg zemiakov potrebujeme  500 l, pšenice 900 l, ryže 
1 900 l). Výroba 1 kg mäsa si vyžaduje toľko vody, koľko priemerná domácnosť spotrebuje za 10 
mesiacov (pričom každý jej člen minie za deň 50 l). Pri pestovaní krmív pre zvieratá sa používa veľ-
ké množstvo pesticídov, ktoré znečisťujú podzemné a povrchové vody. Miestni obyvatelia sú často 
odkázaní na túto vodu, čo je príčinou mnohých chorôb. Asi 1,2 miliardy ľudí na svete nemá prístup k 

Reflexia – 10 minút

Po ukončení hry sa pýta jte žiakov:

• Ako ste sa cítili vo svojich rolách?

• Na ktorej strane bolo príjemnejšie?

• Aká je súvislosť medzi hrou a reálnym životom?

• Aké problémy spôsobuje naša nadmerná konzumácia mäsa krajinám globálneho Juhu?

• Ktorá informácia bola pre vás najväčším prekvapením?

• Čo by sa dalo s touto situáciou robiť?

• Ako by sme vysvetlili pojem trvalá udržateľnosť/trvalo udržateľný rozvoj?

10

nezávadnej pitnej vode. Ročne na svete umiera 6 miliónov detí do 5 rokov na následky podvýživy 
a chorôb, ktoré sú zapríčinené aj nedostatkom pitnej vody. Podľa predpovedí OSN do roku 2025 
pocítia nedostatok vody približne 2/3 obyvateľov sveta. Hrozí, že voda sa stane novou zámienkou 
pre budúce svetové vojny.

Po ukončení čítania zoberte opäť od producentov 4 papiere, ktoré predstavujú vodu potreb-
nú na výkrm zvierat spotrebovaných v krajinách globálneho Severu. Potom vyzvite žiakov, 
aby sa opäť postavili na papiere tak, aby na nich stáli obidvoma nohami. Teraz je jasné, že 
pre nadmernú spotrebu ľudí v rozvinutých krajinách to majú oveľa ťažšie a musia vymyslieť 
spôsob ako prežiť. Žiaci, ktorí sa už na papier nezmestili, z hry vypadávajú a sú mŕtvi – zo-
mierajú hladom.

informačné zdroje:
KOLEKTÍV. Komu patrí Zem – metodická príručka globálneho vzdelávania pre učiteľov.  
Bratislava: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, 2011.
SLOBODA ZVIERAT. Menej mäsa, viacej zdravia. 
Dostupné na internete: 
http://goo.gl/qPofA0 
http://www.rozvojovka.cz/download/pdf/pdfs_369.pdf
http://www.rozvojovka.cz/cena-vody
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Ryba na tanieri
6. ročník ZŠ
Rybárstvo a rybnikárstvo

Trvalo udržateľný rozvoj

Poukázať na vplyv konzumného spôsobu života na životné prostredie.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: 

Požiadajte žiakov, aby na internete zistili:

• ktoré národy na svete zjedia najviac rýb v prepočte na jedného obyvateľa;

• koľko rýb v priemere skonzumujeme na Slovensku;

• ktoré bežne konzumované morské ryby sú ohrozené nadmerným rybolovom – hrozí 
im vyhynutie. 

Diskutujte so žiakmi o prospešnosti konzumácie rýb a o možnostiach ochrany ohrozených 
druhov. 

Susedia
6. ročník ZŠ
Nežiadúce cicavce v okolí ľudských obydlí 

Globálne problémy – chudoba

Porovnať rôzne životné podmienky ľudí, analyzovať príčiny a dô-
sledky chudoby.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis:  
Ukážte žiakom dve sady rozdielnych fotografií. Jedna sada zobrazuje rodinné domy v obciach alebo 
mestách na Slovensku, ale aj v zahraničí (kvôli objektivite je vhodné zobraziť aj domy napríklad 
v Afrike a Južnej Amerike), s upravenými dvormi a záhradami, ktoré reprezentujú strednú vrstvu 
obyvateľstva. Na druhej sade fotografií sú zobrazené chatrče (vyhľadajte fotografie napríklad z 
rómskych osád, afrických slumov alebo favel v Južnej Amerike). 
Rozprávajte sa so žiakmi, v akých podmienkach žijú tieto rodiny, v čom sú príbytky a ich okolie 
na jednej aj druhej sade fotografií podobné a v čom sa odlišujú. Zamerajte sa na nežiadúce 
cicavce, ktoré sa môžu v okolí týchto obydlí vyskytovať. Nechajte žiakov posúdiť, kde je väčšia 
pravdepodobnosť, že sa tieto cicavce budú vyskytovať, a z akého dôvodu. Nech žiaci vysvetlia, čo 
môžu obyvateľom týchto príbytkov spôsobovať. 
Diskutujte so žiakmi, akými znakmi sa prejavuje kultúra chudoby, aké sú jej príčiny a dôsledky. 
Nechajte žiakov hádať, odkiaľ sú fotografie chatrčí. 

• Je chudoba problémom iba v krajinách globálneho Juhu? 

• V čom sa podobajú naše rómske osady, slumy a favely?

Námety Trojuholníky
6. ročník ZŠ
Chovateľsky významné cicavce/Plod, semeno

Globálna prepojenosť

Pochopiť vzájomnú závislosť a prepojenosť rôznych oblastí sveta. Ak-
tivitu je vhodné použiť v evokácii k aktivitám „Vieme, čo jeme?“ alebo 
„Čo sa skrýva pod šupkou“.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis: 
Žiaci stoja v kruhu. Každý má za úlohu vybrať si dvoch ľudí (nenápadne), s ktorými má na konci 
hry stáť „akoby“ vo vrcholoch rovnostranného trojuholníka. 
Po inštrukcii sa žiaci rozídu po priestore a vytvárajú bez akejkoľvek komunikácie trojuholníky. Hra 
sa končí v momente, keď všetci splnili svoju úlohu a sú so svojou polohou spokojní. Niektorých 
môžete skontrolovať, či stoja na správnom mieste: spýtate sa na mená žiakov, ktorých si vybrali, 
a skontrolujete, či s nimi naozaj vytvárajú rovnostranný trojuholník. Nekontrolujte všetkých 
žiakov, lebo môžete prísť k zisteniu, že niektorého si nikto nevybral a môže sa cítiť zle. 
Po skončení aktivity diskutujte so žiakmi o vzájomnej závislosti a globálnych prepojeniach. 

Kde žiješ?
6. ročník ZŠ
Ľudské sídla a ich okolie

Globalizácia, trvalo udržateľný rozvoj

Analyzovať, aké dôsledky prináša sťahovanie obyvateľov z dedín 
do miest. 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Stručný opis:  
Požiadajte žiakov, aby na obecnom alebo mestskom úrade zistili, koľko mala ich obec/mesto oby-
vateľov pred 100 rokmi, pred 50 rokmi a pred 10 rokmi. 
Pokiaľ sa potvrdí celosvetový trend – odchod obyvateľov z dedín do miest – diskutujte so žiakmi, 
aké výhody a nevýhody prináša z pohľadu trvalej udržateľnosti život v mestách a na vidieku.
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1.) V zdravom tele zdravý duch

7. ročník ZŠ
Životný štýl a zdravie človeka
Globálne problémy a rozvojová spolupráca 
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
fotografie športovcov (Martina Moravcová – plavkyňa, Marion Jones  – bež-
kyňa, Peter Sagan – cyklista, Michael Jordan – basketbalista), fixky, flipchar-
ty, lepiaca páska, notebooky, tabuľa, krieda, informačné materiály (publi-
kácie, brožúry), kondóm, injekčná  striekačka, fotografia hamburgera, fľaša 
Coca-Coly, miska s pár zrnkami ryže, fotografia spiaceho človeka pod sieťou 
proti komárom, prázdna fľaša alkoholického nápoja, krabička od cigariet.

Ročník: 

Tematický celok:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

evokácia – 7 minút

Na tabuľu pripevnite 5 – 6 fotografií známych športovcov z celého sveta. Vyzvite žiakov a žiačky, 
aby hádali mená športovcov a šport, ktorému sa venujú. Nechajte ich hádať a zapisujte ich od-
povede na tabuľu pod fotografiu každého športovca.

Po skončení hádania žiakov a žiačok skontrolujte ich tipy a zakrúžkujte tie správne. V prípade, že 
žiaci niektorého zo športovcov nespoznali, napíšte jeho meno a šport, ktorému sa venuje, na ta-
buľu pod jeho/jej meno a v krátkosti im ho/ju predstavte.       

Opýtajte sa žiakov a žiačok, či sa niektorému zo spomínaných športov venujú. Vyzvite ich, aby v 
krátkosti povedali, prečo si vybrali práve tento šport. 

Uzatvorte diskusiu poukázaním na to, že šport si väčšinou spájame s cieleným aktívnym zdravým 
životným štýlom. Objasnite cieľ hodiny – dnes sa budeme rozprávať najmä o rozličných závislos-
tiach a ohrozeniach zdravia.   

uvedomenie si významu – 25 minút

Rozdeľte žiakov do 4- až 5-členných skupín.  Na stôl každej skupiny položte flipchart, ceruzky 
a fixky. Ak je to technicky možné, položte na stôl každej skupiny notebook s pripojením na in-
ternet, prostredníctvom ktorého budú môcť žiaci vyhľadávať počas aktivity informácie. Oboz-
námte ich s tým, že pri práci v skupine budú môcť využiť aj informačné materiály, ktoré ste 
priniesli na hodinu a ktoré budú počas celej aktivity k dispozícii na samostatnom stole. 

Postup:

1

5

7

25

Žiak/žiačka má:

• opísať, aké choroby ohrozujú ľudí na rôznych kontinentoch (kognitívny); 

• vysvetliť, čo tieto choroby spôsobuje, ako sa dá zabrániť ich vzniku, res-
pektíve ich šíreniu (kognitívny); 

• prevziať zodpovednosť za vlastné zdravie a zdravie svojej rodiny a pria-
teľov (afektívny);   

• rozvíjať schopnosť myslieť v súvislostiach (psychomotorický);

• osvojiť si zásady zdravého štýlu života a správnych medziľudských vzťa-
hov (psychomotorický).

ciele:

Bez slova rozdajte každej skupine predmet, ktorý je nositeľom choroby, respektíve závislosti, o 
ktorej budú v nasledujúcich minútach diskutovať. Na stoly postupne rozmiestnite tieto pred-
mety: kondóm/injekčná striekačka, Coca-Cola/fotografia hamburgeru, miska s pár zrnkami 
ryže/fotografia spiaceho človeka pod sieťou proti komárom, prázdna fľaša od alkoholického 
nápoja/krabička od cigariet.     

Požiadajte žiakov, aby počas nasledujúcich 10 minút identifikovali chorobu alebo závislosť, kto-
rú predmet na stole reprezentuje. Požiadajte ich, aby na prázdny flipchart zaznačili nasledovné:
a) názov ochorenia, respektíve závislosti; 
b) jej najväčší geografický výskyt (kontinenty); 
c) príčiny jej vzniku; 
d) možnosti prevencie pred touto chorobou, respektíve závislosťou. 

Počas práce v skupinách sa pri každej skupine na chvíľu zastavte, sledujte a počúvajte, značte 
si najzaujímavejšie postrehy, prípadne navigujte žiakov pri práci. 

Po uplynutí 10 minút žiakov a žiačky požiadajte, aby ukončili zapisovanie na flipchart a prilepili 
ho na stenu vedľa tabule.

Postupne každú skupinu vyzvite, aby prišla pred tabuľu a predstavila počas 3 minút ostatným 
spolužiakom závery zaznamenané na flipcharte. 

Po odprezentovaní každej skupiny vyzvite ostatných žiakov, aby doplnili poznatky, ktoré ešte 
neboli spomenuté. Zároveň, ak je to potrebné, doplňte, spresnite alebo opravte informácie 
prezentované žiakmi a žiačkami. 

Flipcharty nechajte visieť na stene a vyzvite všetkých žiakov, aby si posadali do kruhu alebo 
tak, aby každý na každého videl. 

6

7

8

9

10

11

12

Reflexia – 13 minút

Diskutu jte so žiakmi a žiačkami pomocou nasledovných otázok:

• Ako dlho vám trvalo identifikovať predmet v súvislosti s chorobou, respektíve závislosťou, ktorú 
reprezentuje?

• Čo bolo pre vás počas práce v skupinách ľahké a čo, naopak , ťažké?

• Prečo si myslíte, že aj v tomto storočí trpí na svete týmito chorobami tak veľa ľudí?

• Ako môže podľa vás krajina, v ktorej žijete, pomôcť riešiť túto situáciu?

• Myslíte si, že môžete vy vo svojom živote urobiť niečo, čo pozitívne ovplyvní zdravie ľudí žijúcich 
na iných kontinentoch? 

• Čo konkrétne by to mohlo byť?

• Poznáte niekoho vo svojom okolí, kto trpí spomínanou chorobou, respektíve závislosťou?

• Ako by ste vedeli takémuto človeku pomôcť? 

• Vedeli by ste, kde hľadať informácie a pomoc? 

• Čo môžete zmeniť, respektíve ponechať vo svojom živote, aby ste sa vyvarovali týchto chorôb?

• Akú najcennejšiu informáciu, respektíve poznanie, si so sebou z hodiny odnášate?

www.lpr.sk
www.magna.sk
www.mvro.sk

www.zoberloptu.sk
www.theglobalfund.org
http://unstats.un.org/unsd/default.htm

informačné zdroje: 

13
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2.) Čo z nich vyrastie?

7. ročník ZŠ
Zdravie a život človeka / Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie
Globálne problémy – úmrtnosť detí; humanitárna pomoc
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
notebook, knihy, fotografie, tabuľa, krieda, flipchart, fixky, pastelky, perá, le-
piaca páska, letáky humanitárnych organizácií

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

evokácia – 5 minút

Opýtajte sa žiakov, či si pamätajú svoje posledné očkovanie a či vedia, prečo boli zaočkovaní. 
Krátko so žiakmi diskutujte o očkovaniach, ktoré absolvovali, a o prejavoch a následkoch infekč-
ných chorôb, proti ktorým sú ľudia očkovaní. 

uvedomenie si významu – 25 minút

Rozdeľte žiakov do 5 skupín. Každá skupina dostane notebook a úlohou žiakov bude vyhľadať, 
aké očkovania absolvujeme u nás počas života, prečo je dobré očkovať danou vakcínou a ako 
to pomôže skvalitniť život. 

Na tabuľu/flipchart napíšte spolu so žiakmi:

• očkovania, ktoré počas života absolvujeme; 

• aký  význam má pre nás očkovanie v dnešnom živote; 

• čomu sme sa vďaka očkovaniu vyhli. 

Každá skupina dostane jeden veľký papier, fixky, pastelky, ceruzky a perá. Do každej skupiny 
dáme jednu fotografiu, na ktorej bude zobrazené dieťa približne do jedného roka, a kartičky s 
pokynmi (fotografie dieťaťa vyberajte s prihliadnutím na pokyn na kartičke). Úlohou skupiny 
bude napísať podľa pokynu príbeh o tom, ako bude pokračovať život tohto malého bábätka, 
ktoré ešte za seba nemôže rozhodovať. Príbeh treba nakresliť alebo napísať. 

Pokyny pre skupiny:

•  Toto dieťatko sa narodilo mamičke v Keni. Rodina je chudobná a nemá finančné pros-
triedky na zaplatenie očkovania, preto dieťatko nebolo zaočkované.  

• Toto dieťatko sa narodilo mamičke v Laose, kde vďaka zbierke Modrý gombík v roku 

Postup:

2

1

5

25

Žiak/žiačka má:

• analyzovať príčiny vysokej detskej úmrtnosti v krajinách globálneho 
Juhu (kognitívny);

• objasniť pojem humanitárna pomoc a vysvetliť formy tejto pomoci 
(kognitívny);

• vymenovať organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc (kognitívny);

• empaticky sa vciťovať do situácie ostatných a solidarizovať s ľuďmi 
žijúcimi v ťažkých životných podmienkach (afektívny);

• pociťovať motiváciu, podieľať sa na riešení globálneho problému – 
vysokej detskej úmrtnosti (psychomotorický). 

ciele:

2010 organizácia Unicef poskytla očkovacie vakcíny proti novorodeneckému tetanu a 
dieťatko bolo zaočkované. 

• Toto dieťatko sa narodilo mamičke v Bulharsku, kde štát neprispieva takmer na žiadne 
očkovanie. Dieťatko síce rodičia dali zaočkovať, ale väčšina detí nie je zaočkovaná. 

• Toto dieťatko sa narodilo mamičke na Slovensku a absolvovalo všetky povinné očkovania.

• Toto dieťatko sa narodilo na Slovensku, ale mamička sa rozhodla, pod tlakom rôznych 
mediálnych správ, že ho nezaočkuje.

Nechajte žiakov, aby v skupine pracovali cca 10 minút. Počas formovania príbehov sledujte 
prácu žiakov v jednotlivých skupinách. Je dobré, aby žiaci počas práce videli na tabuľu, kde si 
na začiatku vypísali jednotlivé očkovania aj s ich dôsledkami.

Po uplynutí času požiadajte žiakov, aby odprezentovali svoj príbeh o dieťatku. Každej skupine 
vymedzte čas cca 2 minúty.

5

6

7

Reflexia – 15 minút

Po prečítaní príbehu vyzvite žiakov, aby sa usadili, a diskutu jte: 

• Je pre nás výhoda to, že máme možnosť byť zaočkovaní?

• Čím by sme mohli byť ohrození, keby sme neboli zaočkovaní?

• Prečo nebolo zaočkované dieťatko z Kene  z príbehu č. 1?

• Prečo sa mamička z príbehu č. 5 rozhodla nedať svoje dieťa zaočkovať?

• Kto poskytol očkovaciu vakcínu dieťatku z Laosu?

• Poznáte organizáciu Unicef? Komu táto organizácia pomáha?

• Poznáte zbierku Modrý gombík? Už ste sa niekedy vy alebo vaši blízki do takejto zbierky zapojili?

• Poznáte aj iné organizácie alebo iné formy pomoci deťom v krajinách globálneho Juhu? 

• Ako sa nazýva takáto forma  pomoci?

• V čom spočíva humanitárna pomoc? 

• Akým spôsobom by ste vedeli pomôcť deťom v krajinách globálneho Juhu dostať sa k očkovacej 
látke, aby ste pritom nemuseli za nimi vycestovať? 

• Má význam pre deti, že majú možnosť zaočkovať sa? Myslíte si, že môžu mať na základe 
očkovacej látky lepší život?

• Je pravdepodobnosť výskytu choroby vyššia, ak  dieťa nie je zaočkované?

• Je možné na základe fotografie a informácie o očkovaní určiť, ako bude pokračovať život dieťaťa?

15

4. deň života: tuberkulóza (tá je už nepovinná)
3. -- 4. mesiac: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, 
detská obrna, žltačka typu B, hemofilová in-
fekcia, pneumokok
5. -- 6. mesiac: opakuje sa 
11. -- 12. mesiac: opakuje sa

15. mesiac: osýpky, mumps, rubeola
6. rok života: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, 
detská obrna
11. rok života: osýpky, mumps, rubeola
13. rok života: záškrt, tetanus, detská obrna, 
čierny kašeľ

Povinné očkovanie na Slovensku:

Po konzultácii s lekárom je možné očkovanie proti rotavírusom, kliešťovej encefalitíde, žl-
tačke typu A, meningitíde, chrípke, ovčím kiahňam, rakovine krčka maternice, pneumoko-
kom, prípadne kombinovanou vakcínou proti žltačke typu A a B.
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lokálne, alebo globálne?

Zodpovedný spotrebiteľ 

cinquain

Reklama

Stručný opis: 
Požiadajte žiakov, aby si celý deň (alebo viac dní) zapisovali všetko, čo zjedli, a zistili, odkiaľ 
pochádzajú tieto potraviny. Nech zakreslia do mapy sveta cestu týchto potravín. Potom ich 
požiadajte, aby vytvorili denný jedálny lístok, v ktorom použijú iba lokálne potraviny. Diskutujte 
so žiakmi, aké sú výhody a nevýhody potravín z lokálnych a globálnych zdrojov. 

Stručný opis:  
Požiadajte žiakov, aby na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk vyhľadali 
informácie o nebezpečných výrobkoch (napr. hračkách, textilných výrobkoch), ktoré sa vyskytli 
na našom trhu. Nech zistia, v akej krajine boli tieto výrobky vyrobené a v čom spočíva ich 
nebezpečenstvo pre spotrebiteľa. Diskutujte so žiakmi, prečo sa väčšina tejto výroby presúva 
do ázijských krajín (napr. Čína, India, Bangladéš) a aké to ma pre nás dôsledky.  Rozdeľte žiakov 
do skupín (4 – 5 žiakov) a dajte im vypracovať diagram dôsledkov. Aké dôsledky má presunu 
výroby zo Slovenska do krajín globálneho Juhu pre slovenského spotrebiteľa? 
Diagram dôsledkov – na ľavú stranu papiera vpíšu žiaci do rámčeka text AKO... AKÉ sú dôsledky... 
s otázkou, na ktorú hľadajú odpoveď. Premýšľajú nad čo najväčším počtom odpovedí, ktoré 
vpíšu do rámčekov, a ďalej hľadajú dôsledky 
týchto dôsledkov.

Stručný opis:  Podstatou cinquainu (päťveršovej básne) je naučiť žiakov zhrnúť informácie 
alebo zachytiť myšlienky, pocity do niekoľkých slov. Učiteľ zadá ústredný pojem (názov) a žiaci 
samostatne alebo v skupinách vytvárajú cinquain. 
Štruktúra cinquainu je nasledovná: 
1. riadok:   Názov – jednoslovné pomenovanie témy (zvyčajne podstatné meno, napr. globalizácia).  
2. riadok: Charakteristika – dvojslovný opis témy (dve prídavné mená).
3. riadok: Akcia – trojslovné vyjadrenie deja, činnosti (tri slovesá v neurčitku).
4. riadok: Pocit – štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho vzťahu k téme (veta). 
5. riadok: Podstata javu – jednoslovné synonymum vyjadrujúce podstatu.

Stručný opis: 
Žiakov rozdelíme tak, aby vznikol párny počet skupín. Každá dvojica skupín (1A a 1B) dostane 
rovnaké obrázky, ale rozdielne zadania. Úlohou skupiny je s využitím dramatizácie vytvoriť 
reklamu podľa textu, ktorý dostala. Žiakom necháme krátky čas na prípravu a potom jednotlivé 
skupiny zahrajú svoje reklamné spoty. 

Skupina č. 1 – Hamburger  Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá presvedčí 
ľudí, aby jedli hamburgery. Mala by zdôrazňovať, aké sú chutné, ako výborne vyzerajú, ako 
voňajú a ako je jedenie hamburgerov skvelé a moderné. 

Skupina č. 2 – Hamburger  Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá 
bude zdôrazňovať, aké zlé je jesť hamburgery. Ukážte, aké sú hamburgery mastné a aké 
neplnohodnotné jedlo to je. Ukážte, že kvôli chovu dobytka a pestovaniu krmovín sa ničí 
tropický prales a domorodí obyvatelia prichádzajú o svoje obydlia aj zdroje obživy. 

Skupina č. 3 –  Kola  Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá pomôže predávať 
sýtený sladený nápoj – kolu. Zdôraznite jeho vynikajúcu chuť, ukážte, aké osviežujúce a 
moderné je piť kolu. 

Skupina č. 4 – Kola  Vašou úlohou je vytvoriť čo najúčinnejšiu reklamu, ktorá bude varovať 
pred pitím nápojov, ako je kola. Zdôraznite, že síce vyzerajú atraktívne, ale nie sú zdraviu 
prospešné, obsahujú veľmi veľa cukru, poškodzujú zuby a napomáhajú obezitu. Kvôli výrobe 
nápojov s obsahom kofeínu prišli tisíce ľudí v Indii o zdroje pitnej vody.

Pri väčšom počte skupín môžete použiť aj ďalšie produkty: čipsy, energetické nápoje a pod.

Námety

7. ročník ZŠ
Zložky potravy

Globalizácia a vzájomná previazanosť

Analyzovať globálne a lokálne zdroje potravín, určiť výhody a nevýho-
dy konzumácie potravín z lokálnych a globálnych zdrojov.

7. ročník ZŠ
Zdravie a život človeka

Globalizácia a vzájomná previazanosť

Analyzovať, aké má pre nás dôsledky presun výroby do krajín glo-
bálneho Juhu.

7. ročník ZŠ
Zdravie a život človeka / zložky potravy

Globalizácia a vzájomná previazanosť

Objasniť pojem „globalizácia“.

7. ročník ZŠ
Poškodenia a ochorenia tráviacej sústavy

Trvalo udržateľný rozvoj

Poukázať, ako média ovplyvňujú naše spotrebiteľské správanie a náš 
konzumný štýl života.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

globalizácia

Obr. Diagram dôsledkov

Ako?
Aké sú dôsledky?

dôsledok

dôsledok

dôsledok

dôsledok
dôsledok
dôsledok

dôsledok
dôsledok
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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:

2

1

7

10

25

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:

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 ukýva 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).

10

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 „krvné 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. 

2.) Zemetrasenie

evokácia – 5 minút

Skupinový brainstorming – učiteľ napíše na tabuľu ZEMETRASENIE. Žiaci povedia všetko, čo ich 
na túto tému napadne, a učiteľ to zapisuje na tabuľu. 
Pre väčšiu názornosť môžete počas celej hodiny premietať fotografie z miest postihnutých 
zemetrasením alebo tieto fotografie umiestniť v učebni tak, aby ich mohli žiaci počas celej 
hodiny vidieť.

uvedomenie si významu – 20 minút

Rozdeľte žiakov do skupín po 4 – 5 žiakoch. Každá dostane jeden flipchart, pastelky alebo 
fixky. Požiadajte žiakov, aby premýšľali nad príčinami a následkami zemetrasenia, ako aj nad 
riešeniami, ako odstrániť následky zemetrasenia. Svoje zistenia nech zaznamenajú pomocou 
stromového diagramu.

Stromový diagram:
1. Na flipchart si nakreslia veľký strom s koreňmi, kmeňom a konármi.
2. Na kmeň si napíšu problém – ZEMETRASENIE.
3. Na jednotlivé korene stromu zapisujú príčiny zemetrasení, napríklad pohyb litosférických 

dosiek atď...
4. Na jednotlivé konáre napíšu následky zemetrasení, napríklad požiare, cunami, porušená 

infraštruktúra atď...
5. Vznik zemetrasenia nemôžeme ovplyvniť, nemôžeme ovplyvniť ani veľkosť následkov. No 

ak sa zemetrasenie prejaví, môžeme pomôcť na takýchto miestach? Formu pomoci po 
zemetrasení zakreslia žiaci ako plody stromu.

Po uplynutí času každá skupina pripne svoj flipchart na tabuľu a prezentuje svoju prácu zopár 
vetami. (Každá skupina môže odprezentovať inú príčinu, dôsledok a formu pomoci.) Treba sa 
sústrediť najmä na „plody stromu“ – teda na pomoc pri zemetraseniach.

Postup:

5

20

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

8. ročník ZŠ
Zemetrasenie
Humanitárna pomoc
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
flipchart, pastelky, fixky, fotografie oblastí postihnutých zemetrasením

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• vysvetliť pojem humanitárna pomoc (kognitívny);

• vymenovať formy humanitárnej pomoci a organizácie, ktoré túto 
pomoc poskytujú (kognitívny); 

• uznať opodstatnenosť a nevyhnutnosť humanitárnej pomoci (afektívny); 

• uviesť príklad, ako sa on/ona, jeho/jej rodina môže podieľať na tejto 
pomoci (psychomotorický);

• vyhľadať konkrétne projekty humanitárnej pomoci (psychomotorický).

ciele:

2

3

1
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Reflexia – 20 minút

Keď všetky skupiny odprezentujú svoje práce, spoločne diskutujeme na tému pomoci:

• O čo všetko prídu ľudia pri zemetrasení?

• Čo budú potrebovať títo ľudia na prežitie?

• Ako sa im dá pomôcť?

• Spomínate si na nejaké veľké zemetrasenie v poslednom období? (Snažíme sa žiakov 
naviesť na Haiti a Japonsko.)

• Ktorá krajina potrebovala väčšiu pomoc zo zahraničia? Prečo?

• Kto im pomáhal? Poznáte nejaké organizácie, ktoré pôsobia na Slovensku?

• Ako nazývame takúto pomoc?

•  Aké formy má humanitárna pomoc?

• Môžeme aj my pomôcť? Ako?

• Prečo by sme mali pomáhať?

20

4

/ učiteľa

• Počas kreslenia veďte žiakov k tomu, aby sa nevenovali 
detailom kresby, ale aby väčšiu pozornosť venovali hľa-
daniu dôsledkov zemetrasení a hlavne formám pomo-
ci. Je potrebné prísne dodržať čas na zhotovenie kres-
by, aby ostal priestor na následnú diskusiu. 

• Vo fáze reflexie, alebo na domácu úlohu, môžete dať 
žiakom vyhľadať na internete organizácie, ktoré posky-
tujú humanitárnu pomoc, a predstaviť konkrétne pro-
jekty takejto pomoci. 

• Stromový diagram môžete použiť aj na analýzu príčin, 
dôsledkov a riešení aj iných problémov. Kresbu môžete 
rozšíriť ešte o škodcov, ktoré napádajú plody a symbo-
lizujú prekážky navrhnutých riešení. 

informačné zdroje: 
http://goo.gl/ZjRl1M
http://goo.gl/ETD1UP
http://goo.gl/B7PqY0 
http://www.mvro.sk/sk/humanitarna-pomoc
http://goo.gl/Xt7s7R Obr. Stromový diagram – ukážky prác žiakov

Pohyb litosferických dosiek
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Pukance

Argumentatívna esej

Globálne otepľovanie

Bodky na čele

Stručný opis: 
Väčšiu nádobu naplňte po okraj pukancami. Na lístky napíšte čísla generácií: 
 2 lístky   1. generácia
 4 lístky  2. generácia
 8 lístkov  3. generácia
 ostatné  4. generácia
Lístky vložte do papierových vreciek a vrecká rozdajte žiakom. Vyzvite žiakov, ktorí majú na 
lístku napísané 1. generácia, aby si prišli nabrať z veľkej nádoby do vreciek pukance. Ostatní 
ich sledujú. Povedzte žiakom, že táto nádoba predstavuje svetové zásoby neobnoviteľného 
prírodného zdroja (podľa témy môžete určiť konkrétny zdroj) a môžu si nabrať, koľko len chcú. 
Potom pristúpia k nádobe žiaci 2. generácie a tiež si môžu nabrať, koľko chcú. Tú istú inštruktáž 
dostanú aj žiaci 3. generácie. Po 3. generácii by malo v nádobe ostať len veľmi málo pukancov 
alebo vôbec žiadne pre 4. generáciu. 
Po ukončení hry diskutujte so žiakmi o konzumnom spôsobe života a trvalo udržateľnom rozvoji 
na zemi.

Stručný opis:  

Žiaci majú za úlohu prostredníctvom uvedených argumentov presvedčiť čitateľov eseje o 
správnosti svojho stanoviska. Pred písaním je vhodné, aby žiaci formou pavúkovej pojmovej 
mapy spísali všetky argumenty, ktorými chcú presvedčiť čitateľov. Prvý odsek argumentatívnej 
eseje by mal obsahovať vyjadrenie stanoviska žiaka k danej téme, ktoré v ďalších častiach eseje 
podporí argumentmi. 
Po napísaní eseje poskytneme žiakom priestor, aby sa so svojimi prácami podelili s ostatnými. 
Téma argumentatívnej eseje: Prístup k pitnej vode je základným ľudským právom.

Stručný opis:  

Metódou brainstormingu hľadajte so žiakmi príčiny zvyšovania koncentrácie skleníkových 
plynov v ovzduší. Potom rozdeľte žiakov do 4-členných skupín a požiadajte ich, aby vypracovali 
diagram príčin – Prečo dochádza k nárastu koncentrácie skleníkových plynov v ovzduší?

Diagram príčin – na ľavú stranu papiera vpíšu žiaci do rámčeka slovo PREČO s otázkou, na 
ktorú hľadajú odpoveď. Premýšľajú nad čo najväčším počtom príčin, ktoré vpíšu do rámčekov 
LEBO...., do ďalších rámčekov budú vpisovať príčiny týchto príčin, problém treba rozobrať až ku 
koreňom. 

Stručný opis: 

Účastníci dostanú na čelo nálepky s farebnými bodkami tak, aby nevedeli, akú farbu bodky 
majú. Úlohou skupiny je bez slovnej komunikácie zoradiť sa do skupín tak, aby v skupine boli 
ľudia s rovnakými farebnými bodkami. 

Po ukončení aktivity diskutujte so žiakmi, akým spôsobom sa im podarilo úlohu splniť, kto im 
pomohol zaradiť sa do správnej skupiny. 

Upozornite žiakov, že bez cudzej pomoci a dôvery by nedokázali úlohu splniť, a poukážte 
na paralelu s humanitárnou a rozvojovou pomocou, bez ktorej si ľudia v ťažkých životných 
situáciách nedokážu sami poradiť. 

Námety

8. ročník ZŠ
Minerály a horniny

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalá udržateľnosť

Poukázať na potrebu kontrolovaného a zodpovedného využívania 
prírodných zdrojov.

8. ročník ZŠ
Ekologické podmienky života – voda

Globálne problémy – nedostatok pitnej vody, ľudské práva

Poukázať na globálny problém obmedzeného prístupu k základné-
mu ľudskému právu – právu na prístup k čistej vode. 

8. ročník ZŠ
Svetové environmentálne problémy a ich riešenie

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, globálne problémy

Cieľom aktivity je analyzovať príčiny zvýšenej koncentrácie skleníko-
vých plynov v ovzduší.

8. ročník ZŠ
Zemetrasenie

Humanitárna pomoc a rozvojová spolupráca

Poukázať na potrebu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Prečo?

lebo ...

prečo?

prečo?

prečo?

prečo?

lebo ...

lebo ...

lebo ...

lebo ...

Obr. Diagram príčin

Lebo ...

Lebo ...

Lebo ...
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evokácia

Aktivita „Gandeny“ je zážitková hra. Pri nej chcete, aby žiaci konali spontánne a neboli 
ovplyvnení učiteľovými úvodnými otázkami, ktoré by im mohli naznačiť, ako majú konať. 
Preto je vhodnejšie v prípade zážitkových hier fázu evokácie (prípadne motivácie) vynechať.  

uvedomenie si významu – 30 minút

Triedu rozdeľte na skupiny (optimálny počet žiakov v skupine je 4 – 5). Každej skupine dajte 
5 výrobných kariet. Skupiny si zvolia názov svojej spoločnosti, ktorý napíšu na každú výrobnú kartu.  

Na začiatku hry upozorní učiteľ na skutočnosť, že pravidlá môže prečítať iba raz, a preto musia 
byť žiaci pri ich čítaní pozorní. 

Po prečítaní Informačného listu učiteľ odštartuje hru. Úlohou žiakov je v každom kole 
rozhodnúť, koľko ich spoločnosť vyrobí fiktívnych výrobkov – gandenov. Učiteľ v každom kole 
nechá skupinám určitý čas na rozhodovanie o tom, koľko gandenov v príslušnom kole vyrobia. 
Po každom výrobnom kole zozbiera výrobné karty a zapíše do záznamového hárku na tabuli 
počet gandenov vyrobených jednotlivými skupinami. Spoločne so žiakmi spočíta vyrobené 
gandeny v danom kole a celkový kapitál jednotlivých spoločností. 

Učiteľ do rozhodovania firiem nezasahuje a nenaznačuje správne riešenia. Môže však priebeh 
hry komentovať, chváliť spoločnosti, ktoré prosperujú, poukazovať na spoločnosti, ktoré sú v 
hre málo úspešné, povzbudzovať spoločnosti k vyšším výkonom a pod.

V momente, keď sa celkový počet vyrobených gandenov za všetky skupiny blíži k číslu 20 000, 
je vhodné ponechať skupinám dlhší čas na rozmyslenie, koľko gandenov vyrobia, aby mali 
priestor na rokovanie o spoločnej dohode. Nepriamo ich môžete nabádať „ste manažéri 
spoločnosti a musíte urobiť strategické rozhodnutie“; „dobre si premyslite svoj postup, musíte 
urobiť dôležité životné rozhodnutie“... a pod.

Hra sa skončí po piatom kole, alebo skôr v prípade, že počet gandenov vyrobených všetkými 
spoločnosťami presiahne prahovú hranicu určenú učiteľom. V tom prípade život na Zemi 
zaniká a hra nemá víťaza. 

Postup:

1

2

3

4

5

Ak celkový počet vyrobených gandenov po piatom kole neprekročí prahovú hranicu, učiteľ 
vyhodnotí hru a odmení žiakov, tak ako je uvedené v informačnom liste.

Ešte pred začiatkom hry (kým žiaci rozhodujú v prvom kole o počte vyrobených gandenov) 
napíše učiteľ na papier alebo druhú stranu tabule, tak aby to žiaci nevideli, tzv. „prahovú 
hranicu“ – tzn. celkový počet vyrobených gandenov, po prekročení ktorého Zem zaniká. 

Reflexia – 15 minút

Po ukončení hry nasleduje diskusia – reflexia na hru. V nej je potrebné oceniť skupiny, ktoré 
mali snahu správať sa ekologicky, ukázať na podobnosť správania niektorých skupín žiakov  
so správaním mnohých výrobných spoločností. 

• Ako ste sa pri hre cítili?

• Čo bolo vaším hlavným cieľom?

• Bolo vaše konanie založené na spolupráci, alebo na súťaživosti?

•  Ako prebiehalo v skupine rozhodovanie o výrobe? Rešpektovali sa názory všetkých, 
alebo bol niekto dominantný?

• Stotožnili ste sa s postupom skupiny?

• Ako ste vnímali počínanie iných skupín?

• Keď ste zistili, že ste už prekročili hranicu 20 000 vyrobených gandenov, nenapadlo vám 
uzavrieť dohodu s ostatnými skupinami?

• Nemali ste záujem spolupracovať s inými skupinami?

• Ako ste sa cítili, keď ste zistili, že Zem je zničená a všetci sú mŕtvi?

• Ste spokojní s výsledkom hry?

• Kto z vás je víťaz a kto porazený?

• Je možné prirovnať vaše počínanie k správaniu niektorých spoločností na trhu?

• Uveďte príklady takých spoločností.

• Môžeme nejakým spôsobom ovplyvniť túto situáciu?

6

7

8

9

30

15

1.) Gandeny (zážitková hra)

9. ročník ZŠ
Životné prostredie
Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalo udržateľný rozvoj
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
výrobné kartičky pre žiakov, záznamový hárok (môže byť nakreslený na 
tabuli), veľká a malá čokoláda, cukrík pre každého účastníka hry

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• prevziať zodpovednosť za svoje konanie (afektívny);

• podieľať sa na rozhodovaní v skupine (afektívny);

• iniciovať spoluprácu medzi skupinami (afektívny);

• zasadzovať sa za trvalo udržateľný rozvoj (afektívny). 

ciele:

/ učiteľa

• Výšku prahovej hodnoty (počet vyrobených gandenov, pri 
prekročení ktorého život na Zemi zanikne) volí učiteľ podľa 
počtu skupín, ako aj podľa vyspelosti účastníkov hry. Naj-
vhodnejší počet je 5 – 6 skupín. Pri nižšom počte skupín voľte 
prahovú hodnotu tesne nad číslom 20 000 (takisto v prípade, 
že predpokladáte účasť vyspelejších skupín). Pri vyššom poč-
te skupín voľte prahovú hodnotu vyššiu – tesne pod počtom  
40 000 vyrobených gandenov.

• Pri pokynoch na hru dôrazne upozornite žiakov, aby pozorne počúvali, lebo inštrukcie 
môžete prečítať iba raz. V praxi sa totiž často stáva, že v triede nastane pri informácii  
o odmene pre spoločnosť na 1. a 2. mieste šum a mnohí žiaci „prepočujú“ informáciu, 
že ak sa všetky skupiny spoja, získa každý účastník cukrík. 

• Aby bola hra atraktívna, majte pripravenú sľúbenú odmenu a ukážte ju pri čítaní 
inštrukcií žiakom. 

• V niektorých skupinách môže nastať vo fáze reflexie veľmi búrlivá diskusia (najmä 
ak niektorá skupina konala nečestne), ktorá môže doznievať aj po ukončení hodiny.  
V takomto prípade je vhodné upozorniť na túto skutočnosť vyučujúceho, ktorý  
v triede učí nasledujúcu hodinu.
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informačný list

Výrobná karta – výroba gandenov

Predstavujete vrcholových manažérov spoločnosti, ktorá sa zaoberá výrobou gandenov. Máte veľmi dobre pla-
tené miesto a vaši zamestnávatelia od vás očakávajú, že prinesiete spoločnosti vysoké zisky. Vo svete však exis-
tujú aj iné spoločnosti vyrábajúce gandeny a konkurujú vám. V súčasnej globálnej ekonomike prebieha tvrdá 
konkurencia a vy bojujete o trhy pre svoje výrobky. Ak sa nepresadíte na globálnom trhu a nebudete úspešní, 
ostatné firmy vás predbehnú a vy v dôsledku toho nezabezpečíte svojej spoločnosti požadované zisky. Spoloč-
nosť bude mať problémy a vy môžete prísť o pracovné miesto. 
Ako všetky výrobné spoločnosti, aj vaša pri výrobe gandenov spotrebúva prírodné zdroje (vodu, nerastné su-
roviny) a množstvo energie. Čím viac gandenov vyrobíte, tým väčšiu časť prírodných zdrojov vyčerpáte. Vaše 
výrobné technológie sú už zastarané, a preto pri výrobe vypúšťate aj veľa škodlivín do vzduchu, vody a pôdy. 
Jedného dňa sa môže stať, že vyčerpáte všetky prírodné zdroje a otrávite životné prostredie tak, že sa Zem sta-
ne pre ľudí neobývateľnou. A načo vám potom budú všetky tie zisky, majetok, domy, drahé autá, šperky,  dobré 
platené postavenie? Myslíte, že sa vám pri pomyslení na toto všetko bude ľahšie umierať?

Pravidlá hry
Každá spoločnosť začína hru s kapitálom 1000 Qs (qwinsenov). Výroba jedného gandenu stojí 1 Qs. Predajom 
každého gandenu získate 2 Qs. (Napríklad ak vyrobíte 100 gandenov, v prvom kole na to miniete 100 Qs, pre-
dajom získate 200 Qs, takže na konci prvého kola budete mať kapitál 100 Qs. V každom kole spoločnosť na glo-
bálnom trhu predá všetky vyrobené gandeny  –  výkupcom je vedúci hry). Po treťom kole si všetky spoločnosti 
bez ohľadu na objem výroby odpočítajú 100 Qs na nutné opravy výrobných zariadení, po štvrtom kole si všetci 
odpočítajú 200 Qs a po piatom kole 400 Qs.  
Odmena
Aby sme vniesli do hry súťaživosť, vaše spoločnosti dostanú na základe dosiahnutého zisku na konci piateho 
kola odmenu. Pri odmeňovaní nebudeme brať do úvahy, ako pekne ste sa navzájom k sebe správali, ani to, 
ako pekne ste sa správali k Zemi. ●  Najlepšia skupina získa veľkú čokoládu. ●  Skupina na 2. mieste získa malú 
čokoládu. ●  Skupina na 3. a nižšom mieste nezíska nič. ●  Keby sa všetky skupiny spojili, každý účastník hry 
by dostal po jednom cukríku. 
Varovanie
Ak celková výroba všetkých spoločností dohromady prekročí tzv. prahovú hodnotu  –  číslo niekde medzi 20 
000  až  40 000 gandenov  –  životné prostredie na Zemi bude zničené a nikto nedostane žiadnu odmenu. 

Názov firmy
1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo Výsledok

Qs Ga Qs Ga Qs Ga Qs Ga Qs Ga Qs Poradie

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Celkový počet 
gandenov vyro-
bených v kole

Kolo č. ....................  Názov spoločnosti ..................................................................

Počet gandenov vyrobených v tomto kole ............................................................................

evokácia – 7 minút

Diskutujte so žiakmi o globálnych ekologických problémoch, ako sú napríklad: skleníkový efekt 
a globálne otepľovanie, hospodárenie s vodou, šetrenie elektrickou energiou, využívanie 
jadrovej energie, využívanie obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, biomasa), 
nadmerná produkcia odpadu atď. Postavte túto tému ako kontroverznú otázku, napríklad:

• Dochádza vplyvom činnosti človeka ku globálnemu otepľovaniu, alebo nie?

• Má význam šetriť na Slovensku pitnou vodou, alebo nie?

• Ste za využívanie jadrovej energie, alebo nie?

•  Za vaším domom chcú postaviť veternú elektráreň. Súhlasíte s tým, alebo nie?

• Má význam separovať odpad, alebo nie?

Vyberte niektorú tému, ktorá sa vám zdá kontroverzná, alebo nechajte o výbere témy hlasovať 
žiakov. 

uvedomenie si významu – 30 minút

Nastoľte diskusnú otázku, napríklad: „Dochádza vplyvom činnosti človeka ku globálnemu 
otepľovaniu – áno, alebo nie?“ Nechajte žiakov, aby danú otázku zodpovedali individuálne. 
Mali by zaujať stanovisko „áno“  alebo „nie“, respektíve niektorí žiaci môžu byť nerozhodní. 

Vyzvite žiakov, aby napísali čo najpresvedčivejšie argumenty, ktoré podporujú ich stanovisko. 
Majú na to 3 – 5 minút. Na formulovaní stanoviska k problému pracujú žiaci najskôr 
individuálne. Je dôležité, aby si každý žiak vytvoril vlastný postoj ešte predtým, ako si vypočuje 
názor ostatných. Je známe, že najviac sa žiaci angažujú v učení a najlepšie sa učia vtedy, keď im 
záleží na veci, o ktorej sa diskutuje. 

Požiadajte žiakov, ktorí podporujú stanovisko ÁNO, aby šli do jedného kúta, a tých, čo 
podporujú stanovisko NIE, aby šli do druhého kúta. Nerozhodní ostanú v strede miestnosti, 

Postup:

2.) Kúty

9. ročník ZŠ
Životné prostredie organizmov a človeka
Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalá udržateľnosť 
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
perá, papier, dostatočne veľké priestranstvo (trieda)

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• zaujať stanovisko, vyjadriť názor na danú tému (kognitívny); 

• uviesť argumenty na podporu svojho stanoviska, obhajovať svoje 
stanovisko (kognitívny);

• kriticky analyzovať protiargumenty (kognitívny);

• byť schopný/á zmeniť svoj názor na základe predložených argumentov 
(afektívny);

• aktívne počúvať ostatných diskutujúcich (psychomotorický).

ciele:

30

7

3

2

1

4

5
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respektíve sa priblížia k tej časti miestnosti, kde sú žiaci so stanoviskom, ku ktorému sa viac 
prikláňajú. Pri tomto kroku žiaci fyzicky demonštrujú svoje stanovisko, zdôrazňujú, že každý z 
nich má svoj názor a že s každým z nich možno počítať. 

Účastníci v každej skupine si teraz vymieňajú názory a prehodnocujú argumenty, ktorými 
podporili svoje stanovisko. Majú na to 5 minút. Skupiny si zvolia jedného alebo dvoch 
hovorcov, ktorí ich budú zastupovať v nasledujúcej diskusii. Dohodnú sa na najpresvedčivejších 
argumentoch, ktorými v diskusii hovorcovia budú obhajovať ich stanovisko.

Nasleduje diskusia, v ktorej skupiny vysvetlia svoje stanoviská a uvedú najdôležitejšie 
argumenty na ich podporu. Diskusiu vedie učiteľ tak, aby sa na rad dostala každá skupina a 
každá mala rovnaký čas na argumentáciu. 

Keď hovorcovia skupiny prednesú svoje stanovisko, môžu sa do diskusie zapojiť aj ostatní 
členovia skupiny. Učiteľ dozerá, aby každá skupina mala rovnaký časový priestor. Žiaci si pri 
počúvaní a uvažovaní môžu robiť poznámky, čo im pomôže ľahšie formulovať svoje stanovisko 
a brániť ho. 

Pri diskusii učiteľ dbá na dodržiavanie zásad diskusie. Žiaci stoja oproti sebe, aby mali očný 
kontakt. Aby sa žiaci počúvali, musia interpretovať argumenty druhej skupiny. „Ak som dobre 
rozumel/a, ty si povedal/a toto...“ – „Ty si povedal/a, že...“

Žiaci na základe argumentov, ktoré si vypočuli, môžu zmeniť svoj názor a prejsť do skupiny,  
s ktorou súhlasia. Žiaci, ktorí v úvode nezaujali žiadne stanovisko a ostali v strede miestnosti, 
majú na základe vypočutých argumentov možnosť prikloniť sa k niektorej zo skupín tak, že 
prejdú do skupiny alebo sa posunú ku skupine bližšie. Títo žiaci sa do diskusie nezapájajú. 

Na základe vypočutého žiaci v skupinách vo vymedzenom čase hľadajú protiargumenty na 
argumenty skupiny s opačným názorom a tiež podporné argumenty na obhajobu svojho 
stanoviska. Nasleduje druhé kolo diskusie. Diskutujú opäť hovorcovia skupín, alebo sa  
v každom kole môže hovorca vymeniť. Dodržiavajú sa zásady diskusie tak ako v prvom kole. 

Učiteľ nevyslovuje vlastný názor, aby tým neovplyvňoval diskusiu. Môže povzbudzovať žiakov, 
aby sa premiestnili v prípade, že zmenili názor, alebo aby sa pokúšali presvedčiť iných, aby 
ostali vo svojich skupinách. Diskusia sa končí, ak všetci žiaci zaujmú rozhodné stanovisko  
a prejdú do definitívnych skupín. 

Reflexia – 8 minút

Učiteľ požiada skupiny, aby zhrnuli svoje stanoviská a argumenty. Potom všetci žiaci napíšu na 
papier svoje stanovisko a uvedú dôvody, o ktoré sa opiera. Ďalej so žiakmi diskutujeme:

• Nachádzali ste argumenty na podporu svojho stanoviska ľahko, alebo ťažko?

• Ako sa vám pracovalo v skupine? Boli vaše argumenty rešpektované?

• Dodržiavali ste zásady diskusie – očný kontakt, parafrázovanie, dodržiavanie času, ne-
skákanie si do reči?

• Ktoré argumenty vás presvedčili, aby ste zmenili skupinu?

• Je potrebné pre život vedieť vyjadriť svoj názor a podporiť ho argumentmi? Uveďte prí-
klad takejto situácie.

•  Je prejavom „slabosti“ zmeniť svoj názor (prejsť do druhej skupiny)?

6

7

8

9

10

11

12

13

/ učiteľa
•   Vo fáze evokácie môžete na výber témy použiť hlaso-

vanie žiakov. Na flipchart napíšte všetky témy, o kto-
rých by sa mohlo diskutovať. Podľa počtu tém majú 
žiaci jeden, dva alebo tri body, ktoré môžu prideliť jed-
notlivým témam. Téme môžu dať jeden bod, alebo ak 

ich téma viac zaujíma, môžu jej prideliť dva, alebo aj všetky tri body. Takýmto spôso-
bom vyberiete skutočne tú tému, ktorá žiakov zaujíma najväčšmi.

• Môže sa stať, že žiaci budú mať jednotné stanovisko a všetci budú „za“ alebo „proti“. 
V takomto prípade musí učiteľ rozdeliť žiakov do dvoch skupín (ty budeš „za“, ty budeš 
„proti“) bez ohľadu na ich názor. Aj v živote sa musíme vedieť na veci pozerať z rôznych 
strán a nachádzať podporné argumenty. 

• Na konci aktivity nikto nesmie byť nerozhodný. Aj v živote sa musíme rozhodnúť pre 
určité riešenie. 

• Aktivitu nemusíte ukončiť hneď na vyučovacej hodine. Môžete dať napríklad týždennú 
prestávku, počas ktorej budú žiaci zhromažďovať argumenty na podporu svojho sta-
noviska. Nabádajte žiakov, aby zhromaždili čo najviac argumentov. Ak chcem o niečom 
rozhodnúť, musím mať dostatok informácií. Po týždni aktivitu zopakujte (pri úvodnej 
diskusii začínajú žiaci v tej pozícii, kde skončili pred týždňom). Učiteľ sleduje posun v 
argumentácii. Toto riešenie je vhodné, pretože podporuje kritické myslenie žiakov. 

8
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enviroesej

Detektív

Druhá šanca

Príklady dobrej praxe

Stručný opis: 
Písanie eseje je jednou z foriem voľného písania, ktorá je len časovo náročnejšia a vždy má 
určenú téma písania. Okrem jednej témy môže učiteľ dať na výber žiakom niekoľko výrokov, z 
ktorých si jeden vyberú a ten sa stáva témou ich eseje. Uvádzame niekoľko výrokov na tému  
„trvalo udržateľný rozvoj“. 

•  Zem stratila 30 % svojho prírodného bohatstva v priebehu posledných 25 rokov.

• Všetko, čo máme nad rozsah našich potrieb, kradneme tým, čo majú menej, než potre-
bujú. (Motto z františkánskeho útulku.)

•  Najbohatšia 1/5 celosvetovej populácie konzumuje 86 % všetkých výrobkov a služieb, 
zatiaľ čo najchudobnejšia 1/5 konzumuje iba 1,3 %.

• Vyspelé krajiny reprezentujú 25 % svetovej populácie, ale konzumujú 75 %  svetovej 
produkcie potravín. Nadmerná spotreba na jednej strane spôsobuje nedostatok na 
druhej strane.

• Keby každý zo 7 miliárd ľudí žil tak ako priemerný Európan, Severoameričan alebo Aus-
trálčan, potrebovali by sme aspoň 4-krát väčšiu planétu, než je Zem. 

Stručný opis:  
Zadajte žiakom v triede dlhodobú projektovú úlohu vykonať na škole audit, aký vplyv má 
prevádzka školy na životné prostredie, a navrhnúť riešenia, ktoré by viedli k minimalizácii 
negatívnych dopadov. Príklady oblastí, ktoré žiaci môžu skúmať: hospodárenie s vodou, 
energiou, šetrenie materiálom, hospodárenie s odpadom (predchádzanie jeho vzniku, 
opätovné využívanie, separácia), sortiment výrobkov v školskom bufete (lokálne zdroje, Fair 
Trade výrobky), zásobovanie školskej jedálne (lokálne zdroje). 

Stručný opis:  
Zadajte žiakom v triede dlhodobú projektovú úlohu vytvoriť z odpadového materiálu nové 
výrobky (oblečenie, módne doplnky, bižutériu, nábytok, umelecké diela a pod.). 
Výsledky prác žiakov prezentujte na výstave v škole alebo v meste, usporiadajte módnu 
prehliadku, prípadne dobročinnú burzu vytvorených prác. Výťažok z burzy môžete venovať na 
podporu niektorého projektu humanitárnej pomoci alebo rozvojovej spolupráce.

Stručný opis: 
Na webových stránkach neziskových organizácií vyhľadajte so žiakmi projekty rozvojovej 
spolupráce zamerané na rozvoj trvalo udržateľného poľnohospodárstva v krajinách globálneho 
Juhu. Skupiny žiakov si o jednotlivých projektoch pripravia prezentáciu pre ostatných 
spolužiakov. Diskutujte so žiakmi o význame projektov rozvojovej spolupráce.
informačné zdroje: 
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/kena-roz
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/afganistan-roz
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/sudan-roz
http://www.adra.sk/projekty-a-programy-v-zahranici/
http://www.charita.sk/stranky/kena

Námety

9. ročník ZŠ
Životné prostredie organizmov a človeka

Trvalo udržateľný rozvoj

Hľadať globálne súvislosti a prepojenia.

9. ročník ZŠ
Životné prostredie organizmov a človeka

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalo udržateľ-
ný rozvoj

Aktivizovať žiakov, aby sa zamýšľali nad negatívnymi dopadmi 
konzumného spôsobu života na životné prostredie a nachádzali 
riešenia, ktoré by viedli k trvalej udržateľnosti.

9. ročník ZŠ
Životné prostredie organizmov a človeka

Životné prostredie s ohľadom na globálne aspekty, trvalo udržateľný 
rozvoj

Ukázať na možnosť netradičného využitia komunálneho odpadu.

9. ročník ZŠ
Životné prostredie organizmov a človeka

Rozvojová spolupráca, trvalo udržateľný rozvoj

Poukázať na význam rozvojovej spolupráce.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 
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Časť s aktivitami a námetmi pre predmet

DeJePiS

Na strednej škole bol dejepis mojím najobľúbenejším predmetom. Práve preto som sa rozhodol pre 
jeho štúdium na vysokej škole spolu s pedagogikou. Tam mi však dejepis začal „prerastať“ cez hlavu, 
množstvo faktov a vedomostí na memorovanie ma ubíjalo. Naivne som si predstavoval dejepis ako 
hravú disciplínu, v ktorej roky nebudú to najdôležitejšie. Som presvedčený o tom, že dejepis nie je 
(len) o nich. Má byť dobrodružnou cestou súvislosťami, javmi, fenoménmi a odkazmi na prítomnosť. 
Má vysvetľovať príčiny a poukazovať na dôsledky.

Som veľmi rád, že som mal možnosť vyskúšať si so svojou skupinou práve takýto „hravejší“ 
dejepis pri príprave aktivít do tejto príručky. Dejepis sa prirodzene spája s globálnym vzdelávaním.  
Veď čo sú zámorské objavy, ak nie skutočným začiatkom globalizácie či kolonializmu, ktorého dopady 
cítia krajiny globálneho Juhu dodnes?

Pri čítaní obsahu predmetu Dejepis sme sa v skupine zamýšľali aj nad skutočnou podstatou spojenia 
„svetové dejiny“. Vieme, čo sa dialo v afrických krajinách, keď sa u nás stavali gotické chrámy? Ako sa 
dotkol pád komunizmu krajín v Ázii? Dokážeme sa vcítiť do postavenia obyvateľov Latinskej Ameriky 
v čase zámorských objavov? V mnohých aktivitách sme sa snažili reagovať práve na tieto otázky  
a zbaviť sa tradičného eurocentrického pohľadu na svetové dejiny. Veríme, že sa nám to podarilo. 

Snažili sme sa najmä o to, aby globálne témy prirodzene prechádzali tými dejepisnými. Nebolo 
našou ambíciou umelo dotvárať aktivity tak, aby mali globálnu dimenziu. Dejepisný obsah je stále 
dominantný, ale ohýbame ho, rozširujeme, posúvame do iných súvislostí. Samozrejme, nie všade sa 
nám to podarilo. Práve preto táto príručka ponúka „len“ 9 aktivít. Slovenské dejiny neposkytli často 
priestor na globálnu dimenziu, ten by bol vložený umelo a tam, kde sa to žiada, isté prepojenia už sú. 

Príjemným zážitkom bola pre mňa aj spolupráca s učiteľkami Máriou Badidovou, Zuzanou 
Smetanovou a učiteľom Markom Marjovom. Tri rôzne pohľady, obrovské skúsenosti, nadhľad  
a kreativita. 

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť výsledok našich stretnutí a mailových komunikácií a veríme,  
že aktivity dokážu zaujať aj žiakov a žiačky, pre ktorých bude dejepis viac o hľadaní ako o memorovaní.

Andrej Návojský
Garant pracovnej skupiny k predmetu dejepis
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evokácia – 10 minút

Na úvod rozdajte žiakom atlasy svetových dejín (do každej lavice 1 atlas, učiteľ bude pracovať  
s mapou, ktorá bude zavesená na tabuli). Vysvetlite žiakom, ako sa pracuje s historickou 
mapou (Kolonializmus na prelome 19. a 20. storočia) pomocou legendy.

Na tabuľu napíšte tieto roky 1879, 1882, 1892, 1904, 1907, 1945, 1993, 2013, 525 pred n. l., 
1000 pred n. l., 753 pred n. l., 776 pred n. l. Úlohou žiakov bude vyznačiť tieto roky na časovej 
priamke na tabuli. Po overení správnosti časovej priamky si ju žiaci prepíšu do svojich zošitov.    

uvedomenie si významu – 25 minút

Rozdeľte žiakov do 4 skupín. Každá skupina dostane jeden výkres A2, sadu 8 kartičiek, 
lepidlo, 1 kus baliaceho papiera s obrysovou mapou sveta, 1 čiernu fixku. Na každom 
výkrese bude nakreslených 8 čiernych kruhov od najmenšieho po najväčší, a to spôsobom 
kruh v kruhu. Do takto pripraveného náčrtu budú žiaci vlepovať pripravené kartičky podľa 
administratívneho usporiadania. Začnú bydliskom a skončia svetom. Cieľom tejto aktivity je 
naučiť žiakov orientovať sa v priestore a zároveň pochopiť vzájomnú prepojenosť jednotlivých 
administratívnych častí.       

Po skončení prvej úlohy žiaci naďalej pracujú v skupinách. Ich úlohou bude zakresliť na 
obrysovej mape sveta svoje okresné mesto a šípkami ho spojiť s tými krajinami, ktoré v ňom 
majú svoje firmy, pobočky a rôzne inštitúcie (žiaci môžu dostať za domácu úlohu zistiť pred 
touto vyučovacou hodinou, aké firmy, inštitúcie sa v ňom nachádzajú a aké krajiny sú s nimi 
spojené). Cieľom tejto aktivity je uvedomiť si globalizáciu vo svojom lokálnom prostredí.   

Postup:

1.) Priestor a čas

5. ročník ZŠ
Priestor a čas
Globalizácia, vzájomná prepojenosť, lokálne vs. globálne
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
atlas svetových dejín, mapa sveta – kolonializmus na prelome 19. a 20. 
storočia, 4 sady kartičiek (v každej sade 8 kartičiek v tvare obdĺžnika  
10 x 5 cm, na každej budú napísané tieto názvy: bydlisko –  Hlavná 129, mesto 
– Michalovce, okres – Michalovce, región – Zemplín, štát – SR, Európska 
únia, kontinent – Európa, svet (prispôsobiť svojmu regiónu!), 4 výkresy A2, 
4 kusy baliaceho papiera (na každom bude načrtnutá obrysová mapa sveta), 
4 čierne fixky, 4 kusy lepidla, historická a súčasná fotografia určitej budovy  
v okresnom meste    

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• naučiť sa pracovať s historickou mapou a časovou priamkou;

• rozlíšiť pojmy bydlisko, obec/mesto, región, SR, Európska únia,  
Európa, svet  a uvedomiť si ich vzájomnú prepojenosť;

• uvedomiť si, že sme súčasťou širšieho celku,

• identifikovať prvky globalizácie vo svojom lokálnom prostredí.

ciele:

25

10

1

2

3

4

Pomocou prezentácie s historickými a súčasnými fotografiami príslušného okresného mesta 
poukážete na zmeny v čase a priestore a na vplyv globalizácie v danej lokalite.  

Príklad mesta Michalovce:

Pivovar v Michalovciach na prelome 19. a 20. storočia

Michalovský pivovar v 80. rokoch 20. storočia

Zánik pivovaru v Michalovciach

5
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evokácia – 10 minút

Opýtajte sa v úvode hodiny žiakov, či vedia, 
aký nápis je na fotografii (obrázku) a kde 
sa  tento nápis nachádza. Z akej krajiny, ríše 
pochádzajú jeho autori? Aké iné stopy a vplyvy 
sa zachovali na Slovensku?

Čo bolo inšpiráciou Sochy malej morskej víly? 
Kde sa nachádza táto socha?

Žiakom následne vysvetlite, že podobné 
zaujímavosti budú na hodine odkrývať kus 
histórie.  Zároveň si zasúťažia.

Postup:

2.) Kus histórie

5. ročník ZŠ
Fotografia, obrázok ako historický prameň
Kultúrna rozmanitosť, globálne kultúrne vplyvy, vedomie odlišnosti  
a podobnosti
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
obrázky, fotografie historických pamiatok, obálky (podľa veľkosti 
fotografií), mapa sveta, mapa Slovenska

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• vedieť pracovať s fotografiou ako historickým prameňom;

• uvedomiť si kultúrnu rozmanitosť na Slovensku, kultúrne stopy 
ovplyvňujúce život človeka v minulosti a súčasnosti.

ciele:

10
10

1

2

< Obrázok č. 1

Víťazstvu cisárov a vojska, ktoré  
v počte 858 vojakov II. légie sídlilo v Laugaríciu
(nápis na trenčianskej skale)

< Obrázok č. 2
Socha malej morskej víly v Kodani

A dnes?

Reflexia – 10 minút
Diskutujte so žiakmi:

• Čo vidíte na obrázku? Ako by ste pomenovali prenikanie zahraničných firiem na Slovensko?

• Vyberte dve udalosti z histórie alebo súčasnosti, ktoré mali výrazný dopad na vaše mesto 
alebo región, a ktoré zároveň priniesli zahraničné vplyvy.

• Vyjadrite svoj postoj k pôsobeniu zahraničných firiem a inštitúcií vo vašom regióne.

• Ak by ste boli vlastníkom firmy, otvorili by ste si pobočku v zahraničí? Svoju odpoveď zdô-
vodnite.

/ učiteľa

Michalovce sme uviedli ako príklad. Vyberte lokálne miesta, 
prípadne vyzvite žiakov, aby pátrali a pripravili si fotogra-
fie dopredu. Aktivita je náročná na prípravu, preto je dôle-
žité dôkladne si prečítať zadanie. Pri príprave môžu pomá-
hať žiaci alebo niektoré úlohy môžu vypracovať ako domácu 
prípravu ešte pred hodinou. Aktivity urýchli aj využitie IKT. 

6
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25

10

uvedomenie si významu – 25 minút

Žiakov rozdeľte do skupín (3- až 4-členných). Každá skupina dostane jednu obálku, v ktorej 
sa nachádzajú detaily troch pamiatok. (Detaily si pripravte vopred, využite detaily pamiatok 
svojho regiónu, Slovenska, prípadne aj sveta.) Snažte sa vybrať obrázky, ktoré reprezentujú 
rozmanitosť Slovenska – napríklad synagógy, budovy, ktoré nesú vplyv iných kultúr.

Skupina žiakov identifikuje pamiatky, označí ich na mape. Ak sa skupine podarí identifikovať 
pamiatky na základe detailu, získa 15 bodov. Ak ju neidentifikuje, dostane obálku č. 2, kde 
je pripravená väčšia časť pamiatky, teraz za identifikáciu získa  skupina 10 bodov. Ak sa to 
nepodarí, použijeme obálku č. 3, v ktorej sa nachádza celá pamiatka aj s okolím, teraz však 
získa skupina za označenie na mape len 5 bodov.

Reflexia – 10 minút

Skupina prezentuje čo o pamiatkach pomocou fotografie zistila:

• Čím je každá pamiatka zaujímavá?

• Aký mala a má význam?

• Kedy vznikla? 

• Na čo slúžila?

• Aký kultúrny vplyv prezentuje?

• Je to náboženská, alebo civilná stavba?

• Na čo slúži v súčasnosti?

• Vymenujte príklady kultúrnej rozmanitosti zo súčasnosti, ktoré môžete nájsť vo svojom 
meste (v prípade obcí napríklad v okresnom meste).  Napríklad etnické reštaurácie, kul-
túrne centrá, náboženské stavby a podobne.

• Aký odkaz by mohla mať do budúcnosti? 

• Ako by sme mali správať k pamiatkam, kultúrnym stopám okolo nás? Žiaci navrhnú  
riešenie, ktoré možno realizovať.

3

4

5

/ učiteľa

1. Môžete zadať žiakom malý projekt: urobiť fotografie bu-
dov v meste, obci, ktoré predstavujú iný ako slovenský 
kultúrny vplyv. Môžu to byť napríklad reštaurácie, men-
šinové kultúrne centrá, kaviarne a podobne. Túto úlohu 
môžete zadať pred vyučovacou hodinou a diskutovať o 
tom, aké je Slovensko rozmanité a ako vždy bolo. Alebo 
po vyučovacej hodine ako projekt, ktorý nadväzuje na 
tému hodiny.

2. Na úvod môžete so žiakmi urobiť pojmovú mapu k téme 
historický prameň. Tému môžete spracovať spolu s vyu-
čujúcimi geografie, podporíte medzipredmetové vzťahy. 

informačné zdroje: 
www.pamiatkynaslovensku.sk
www.sedem-divov.szm.com/slovenskych_7_divov.htm
www.kamnavylet.sk  
www.dejinyslovenska.eu/DIVY-SVETA.html
www.visitslovakia.com
www.slovakregion.sk/unesco

Foto:
Rímsky nápis
http://turista.teplice.sk/pruvodce/17812/

Príloha 
na inšpiráciu, ak chceme využiť svetové pamiatky
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Vysťahovalectvo
Mapu jeme svet

Anjeli bez krídel

Osídľovanie

Môj príbeh

Odkaz generáciám

Stručný opis: Žiaci budú rozdelení do skupín, každá skupina dostane dve fotografie z obdobia 
vysťahovalectva Slovákov do USA v 19. storočí, ich úlohou bude nájsť a vypísať rozdiely medzi foto-
grafiami a určiť dôvody zmien. Ďalšou úlohou bude napísať zoznam cudzích slov, ktoré sa v súčas-
nosti bežne používajú v komunikácii medzi ľuďmi na Slovensku, a pridať k nim slovenské ekvivalenty.

Stručný opis: Každý žiak dostane papier, úlohou je pomocou symbolov vytvoriť mapu sve-
ta. Najskôr označia symbolom „a“ školu, symbolom „b“ miesta, kde žijú, a symbolom „c“ 
miesta, ktoré navštívili alebo sa viažu na ich život.

Po vytvorení máp (10-15 minút) žiaci vystavia svoje mapy; ich úlohou bude vysvetliť význam 
symbolov a aké prepojenia našli vďaka mape. Diskutujeme, aké sú výhody a nevýhody pre-
pojenosti,  previazanosti nášho osobného sveta a vonkajšieho sveta.

Stručný opis:  Žiakov rozdelíme do skupín, každá skupina dostane text piesne Anjeli bez krídel 
(bez mena). V časovom limite 10-15 minút si majú text prečítať a dohodnúť sa, v čom spočíva 
problém. Následne: navrhnú spôsob riešenia, prediskutujú následky, vyberú jeden, ktorý je 
možné realizovať. Skupiny takto prezentujú riešenia rovnakého problému, osudu.
V závere diskutujeme  o prepojení osudov detských vojakov so životom rodín obetí a s našim životom.

Stručný opis:  

Vymedzíme priestor. Všetci žiaci sú mimo tohto priestoru, po jednom prichádzajú a vyberú si miesto, 
kde sa cítia najlepšie. Keď sú všetci na svojom mieste, môžu zmeniť polohu, premiestniť sa.

V druhej časti môžu premiestniť nejakého iného žiaka.

So žiakmi diskutujeme: Ako sa cítili v role toho, kto mohol rozhodnúť o premiestnení 
iného človeka? Ako sa cítili v role, keď ich premiestňovali? Aké príčiny viedli ľudí k pohybu  
a k osídľovaniu nových území v minulosti? Aké príčiny vedú ľudí dnes, aby opustili územie, kde 
žijú ? Ako sa cítia na nových územiach? (Žiaci sa vciťujú)

Stručný opis:  Na veľký papier A2 narysujeme časovú priamku od roku 0 až po 21. storočie.
Každý žiak si vyberie tri historické udalosti, ktoré ovplyvnili jeho život alebo život jeho rodiny. 
Zaznačí ich na časovú priamku symbolom a uvedie svoje meno. 
So žiakmi diskutujeme ako, v čom historická udalosť ovplyvnila ich život. Ako historické udalosti 
ovplyvnili a ovplyvňujú životy ľudí v rôznych častiach sveta?

Stručný opis:  Žiaci prinesú od svojich rodičov, starých rodičov odkaz ďalšej generácii 
(nejakú múdrosť, radu). Žiaci tieto odkazy umiestnia na veľký papier (A2). Diskutujeme so 
žiakmi, ako sa meníme počas života. V tichosti si čítame nazbierané odkazy. Po 5 minútach 
žiaci napíšu na svoj papier (A4) vlastný odkaz ďalším generáciám. Odkazy vyzbierame a 
uložíme do schránky (alebo fľaše) a zapečatíme.
So žiakmi diskutujeme: práve sme si vytvorili vlastnú tradíciu. Poznáte aj vy iné tradičné 
rituály? Aký je medzi nimi rozdiel? Aké sú dôležité pre ľudí v akejkoľvek časti sveta?

Námety

5. ročník ZŠ
Človek a komunikácia – sťahovanie ľudí, vysťahovalectvo, stretáva-
nie kultúr
Vzájomné ovplyvňovanie a prepojenosť kultúr
Analyzovať príčiny pohybov ľudí v minulosti a prítomnosti; zazname-
nať príklad pohybu ľudí v prítomnosti; poukázať na vplyv iných kultúr 
na slovenskú kultúru, nájsť pozitívne a negatívne dopady. 

5. ročník ZŠ
Človek v premenách priestoru a času
Globalizácia, prepojenosť problémov

5. ročník ZŠ
Človek a komunikácia, dôsledky vojen a konfliktov pre človeka  
a prostredie, v ktorom žije
Ľudské práva, detskí vojaci
Poukázať na ťažkosti ako rozpoznať vojakov a civilistov, keď sa bo-
juje v obývaných oblastiach, aj na osud detských vojakov ako obe-
tí vojnových konfliktov.

5. ročník ZŠ
Človek v premenách času a priestoru
Migrácia
Analyzovať príčiny pohybu ľudí, osídľovania nových území v minu-
losti a v prítomnosti.

5. ročník ZŠ
Čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo počas môjho života
Vedomie odlišnosti a rozmanitosti histórie Európy a sveta, nutnosť 
zmien a ich vzájomná previazanosť
Uvedomiť si, ako historické udalosti ovplyvnili a ovplyvňujú životy ľudí 
v rôznych častiach sveta.

5. ročník ZŠ
Človek v premenách času a priestoru
Kultúrna rozmanitosť, kultúrna globalizácia
Poukázať na dôležitosť kontinuity a tradícií, na vzájomnú previazanosť 
kultúr; Spoznať vlastný duchovný svet.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 
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evokácia – 5 minút

V úvode premietnite žiakom cez dataprojektor (alebo rozdajte vytlačené) obrázky dvoch 
známych hradov (Príloha 1).     

Pýtajte sa žiakov:

• Aká stavba je na obrázku?

• Počas vlády ktorého panovníka sa začali stavať podobné stavby na našom území? V kto-
rom storočí?

• Aký stavebný sloh vtedy prevládal v Európe?

• Opíš základné znaky tohto slohu.    

uvedomenie si významu – 30 minút

Rozdeľte žiakov na tri skupiny (podľa radov v triede, alebo zvoľte inú formu rozdelenia do 
skupín). Každá skupina dostane obrázky z prílohy (bez názvov), ktoré majú umiestniť do 
obrysovej mapy Slovenska. Po skončení v krátkosti prezentujte výsledky.

Opýtajte sa žiakov, aké typy stavieb, prípadne aký typ spoločností by mohli nájsť v danom 
období v krajinách Afriky. Zapisujte všetky odpovede na tabuľu alebo flipchart.

Rozdeľte žiakov do 5 skupín a každej skupine rozdajte text z Prílohy 3.

Vyzvite každú skupinu, aby na internete našla obrázky k daným ríšam a kráľovstvá. Porovnajte 
stavby s gotickými pamiatkami na Slovensku.

Postup:

1.) Gotika

6. ročník ZŠ
Kultúra, veda a umenie v stredoveku ˗ opakovanie
Prepojenosť miestnych, regionálnych a globálnych historických javov
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
Obrysová mapa sveta, obrysová mapa Slovenska, dataprojektor, obrázky 
dvoch známych hradov (Príloha 1), Gotické stavby na Slovensku (Príloha 2), 
text (Príloha 3), prístup k internetu

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• charakterizovať základné prvky gotickej kultúry, najmä architektúry; 

• uvedomiť si podobne silné kultúrne vplyvy v iných častiach sveta;

• vnímať dejinné udalosti aj z iného ako európskeho pohľadu;

• prepájať a hľadať súvislosti medzi získanými vedomosťami;

• reflektovať svoje stereotypy o afrických krajinách.

ciele:

30

5

1

2

3

4

5

5

Reflexia – 10 minút
Diskutujte so žiakmi:

• Kde na Slovensku je najviac gotických pamiatok?

• Čo vás prekvapilo pri pátraní po pamiatkach v afrických krajinách?

• Našli ste spoločné, alebo rozdielne znaky?

• Aké typy stavieb prevládajú u nás a aké  v afrických krajinách? (Sakrálne, paláce a pod.)

• V čom bola spoločnosť v afrických krajinách iná ako na Slovensku?

• Aké boli vaše predstavy o afrických krajinách pred touto hodinou?

/ učiteľa

1. Žiaci môžu pred hodinou dostať na domácu úlohu zo-
zbierať fotografie gotických pamiatok na Slovensku  
a informácie o nich. Tieto informácie prezentujú pred 
spolužiakmi. Na hodine dostanú za úlohu pripraviť 
plán exkurzie zameranej na spoznávanie gotických pa-
miatok na Slovensku.

2. Žiaci majú na domácu úlohu nájsť kultúrne pamiatky 
daného obdobia (12. ˗ 15. storočie) na ďalších konti-
nentoch (Afrika, Ázia) a porovnať tieto štýly s gotickou 
kultúrou (kto staval tieto stavby, prečo). 

3. V prípade nedostatku času môžete skombinovať evo-
káciu s úvodnou časťou uvedomenia si významu (prá-
ca s fotografiami).

10
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Príloha č. 1 Príloha č. 2
Gotické stavby na Slovensku

Kaplnka Zápoľských v Spišskom Štvrtku

Oravský hrad

Dóm sv. Alžbety v Košiciach
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Dóm sv. Martina v Bratislave

Chrám sv. Jakuba v Levoči

Betliar

Kaštieľ Strážky

Príloha č.3

V 12. – 15. storočí boli v Afrike najsilnejšie krajiny Etiópia, Mali, Songhaj, Zimbabwe,  
Benin a Kánem-Bornu. Afriku v tom čase navštevovali cudzinci z Európy a Ázie.

Mali vzniklo pri rieke Niger podmanením Ghany roku 1240. Pokračoval tu obchod so zlatom, slonovinou 
a otrokmi, odbyt bol v moslimskom svete i v Taliansku. Strediskami ríše boli Timbuktu a Djenné. V Mali 
prijali islam. Neďaleko Mali sa nachádzal Songhaj, ktorý si r. 1500 podmanil Mali.

etiópsky štát vznikol v 10. storočí a väčšina obyvateľov v ňom vyznávala kresťanstvo. Neskôr prijali 
islam. Etiópia bola jedinečná krajina, chránená okolitými horami. Rozširovala sa o územie okolitých 
kmeňov. Najväčší rozmach zaznamenala v 14. – 15. storočí, v 16. storočí začala upadať, ale existuje až 
dodnes.

Kráľovstvo Benin bolo založené v 10. storočí. Hlavné mesto Benin tvorili široké ulice s drevenými 
domami obohnané hlinenými hradbami, v strede stál palác. Benin takisto obchodoval s drahými vecami 
a otrokmi. Na tom zbohatol. Rozkvital najviac v 15. storočí, v 16. storočí tu Portugalci kupovali otrokov, 
štát bol mocný i v 19. storočí – v čase kolonizácie. 

V Zimbabwe sa ťažilo zlato a meď, ktoré kupovali arabskí obchodníci. Preslávilo sa svojím kamenným 
mestom. 

Songha j založili v 7. storočí berberskí kresťania. V 15. storočí sa územne rozvinul - dobyl Mali a ovládal 
už celú Západnú Afriku. Roku 1591 Songhaj obsadili Maročania. 

Kánem-Bornu sa rozkladalo pri Čadskom jazere, bolo centrom moslimskej civilizácie.

V ostatnej Afrike stále žilo mnoho kmeňov, ktoré sa v nasledujúcich storočiach transformovali na moderné 
národy tak, ako ich chápeme v súčasnosti. Vznikali tu nové mestá, ktoré obchodovali s európskymi 
prístavmi. Pokračoval obchod s otrokmi, ktorých teraz dovážali do novoobjavenej Ameriky. 

V Severnej Afrike existovali viaceré štáty, ktoré poznáme i dnes, keď sa vyslobodili spod arabskej 
nadvlády. Významný bol i egypt, ten však roku 1517 dobyli Turci. Turci dobyli aj Alžírsko a severné 
pobrežie Afriky. V 16. storočí sa rozvinulo Maroko.

Foto:
Spišský hrad -Marek Kvackaj, 2006
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Spisska_nova_ves...castle.jpg
Betliar -Maros, 2005
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Betliar_Front.jpg
Chrám Sv. Jakuba, Levoča -Keith Page, 2006
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Church_of _St._James_in_Levo%C4%8Da.jpg
Katedrála Sv. Alžbety, Košice - Ville Meittinen, 2009
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Cathedral_of _St._Elizabeth_in_Ko%C5%A1ice.jpg
Oravský hrad -Wojsyl, 2005
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Slovakia_Oravsky _Podzamok.jpg
Dóm Sv. Martina - J_Makk, 2007
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Bratislava_-_St._Martins_Cathedral.jpg
Kaštieľ Strážky - Investigatio
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strazky _Kastiel-09.jpg
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evokácia – 10 minút

Rozdeľte žiakov do 5 skupín. Každá skupina dostane veľký výkres, farbičky, nožnice a lepidlo. 
Zástupca  každej skupiny si vylosuje farbu jedného olympijského kruhu. Úlohou skupín bude 
za čo najkratší čas vyrobiť olympijský kruh symbolizujúci jeden kontinent. Keď budú kruhy ho-
tové, zástupcovia skupín ich spoločne prepoja a vytvoria tak symbol OH. Žiaci zažijú pocit spo-
lupráce. Žiaci môžu naďalej ostať v 5 skupinách.     

Následne na tabuľu napíšte pojem Olympijské hry a vyzvite žiakov, aby povedali, čo im prvé na-
padne pri tomto pojme. Jednotlivé pojmy zapisujte na tabuľu. Nasledovať môže krátka diskusia.

uvedomenie si významu – 20 minút

Stručne predstavte históriu OH. Na tabuľu môžete napísať roky jednotlivých letných 
olympijských hier, pričom zvýrazníte 4 dátumy 1936, 1968, 1972, 1980 (inou farbou alebo 
podčiarknuť). Opýtajte sa žiakov, či vedia, kde sa konali olympijské hry v danom roku.   

Rozdeľte žiakov do skupín (podľa počtu žiakov). Každá skupina dostane jednu zo 4 príloh (krátky 
príbeh a fotografiu alebo len príbeh). Tú istú prílohu môže dostať aj viac skupín.

Úlohou bude v skupinách si pozrieť fotografiu a/alebo prečítať krátky príbeh a priradiť 
fotografiu k správnemu roku a miestu konania olympijských hier. 

Pozn. pre učiteľa – prílohy idú v chronologickom poradí: 
Berlín 1936, Mexiko 1968, Mníchov 1972, Moskva 1980.

Po 10 minútach vyzvite všetky skupiny, aby prezentovali výsledky svojej práce pred ostatnými.

Postup:

2.) Olympijské hry

6. ročník ZŠ
Olympijské hry
Globalizácia a medzinárodná spolupráca, geopolitické súvislosti            
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
Mapa starovekého Grécka, obrazová príloha – antické olympijské 
hry, obrazová príloha a stručná charakteristika – OH Berlín 1936, 
Mníchov 1972, Moskva 1980, Soul 1984, 5 veľkých výkresov (prípadne 
flipchartových papierov), nožnice, farbičky, lepidlo, kartičky

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• analyzovať význam OH v období antiky;

• nájsť spoločné a rozdielne znaky OH v minulosti a v súčasnosti;

• porozumieť geopolitickým súvislostiam na pozadí olympijských hier;

• spolupracovať v skupine.

ciele:

20

10

15

1

2

3

4

5

6

5

6

7

Reflexia – 15 minút
Pokračujte spoločnou diskusiou o jednotlivých zisteniach.

Žiakom položte nasledujúce otázky:

• Vedeli ste o týchto udalostiach aj predtým?

• Ako podľa vás zasiahli do politického diania vo svete?

• Ak by ste mali porovnať antické a súčasné olympijské hry, čo majú spoločné a čo rozdielne?

• V ktorom roku, kde a koho zásluhou boli v novoveku obnovené olympijské hry?

• Prečo sa aj nedávne olympijské hry v Číne vnímali ako kontroverzné?

• Prečo sú olympijské hry dôležité aj v súčasnosti? 

• Chceli by ste, aby sa OH uskutočnili na Slovensku? Prečo áno, prečo nie? (Môže to byť 
aj domáca úloha.)

Otázky k jednotlivým fotografiám a prílohám:

1. Čo zobrazujú fotografie? Kto bol pri moci v Nemecku v danom období? Bolo správne or-
ganizovať tieto olympijské hry v Nemecku, kde bol nedemokratický režim? Dajú sa veľké 
športové podujatia zneužiť na propagandistické účely?

2. Prečo dvihli atléti svoje päste? Patria politické prejavy na olympijské hry?

3. Čo vidíte na fotografii? Prečo útočili práve na izraelských športovcov? 

4. Čo je to bojkot? Prečo USA zareagovali v tomto období tak, že nevyšlú svojich športovcov 
na hry do Sovietskeho zväzu? Mali by sa olympijské hry uskutočniť aj v krajinách, kde sa 
porušujú ľudské práva? 

Na záver poukážte na význam OH v súvislosti s geopolitickým vývojom vo svete.



74 75

Príloha č. 1 Príloha č. 2

Tieto olympijské hry prebiehali pod dohľadom Adolfa Hitlera, nacistického vodcu Nemecka. 
Olympiáda mala byť oslavou árijskej rasy, Hitler preto nerád videl na pódiu atlétov čiernej pleti, 
ktorí reprezentovali USA. Nacistická propaganda zasiahla aj iné krajiny. Hitler si neželal, aby na 
„jeho“ olympiáde vystúpilo veľa židovských športovcov. Preto napríklad USA stiahli z pretekov 
dvoch židovských atlétov. Vo futbale síce zvíťazilo Peru nad Rakúskom, ale rozhodlo sa, že ďalej 
postúpi Rakúsko ako spojenec Nemecka.

Atléti čiernej pleti sa hlásia k hnutiu Black Power (Čierna sila). Zdvihnutím päste v čiernej rukavici 
vyjadrili podporu boju za občianske práva Afroameričanov (černochov v USA), ktorí v tom období 
stále nemali rovnaké práva ako ich bieli spoluobčania. Toto gesto bolo kritizované olympijským 
výborom aj vedúcimi výpravy USA. Vyjadrili sa, že politické prejavy nepatria na olympijské hry.

Foto:
Berlín, Olympijské hry
       http://clueintocleveland.files.wordpress.com/2010/12/maltz2.jpg
       http://twshiloh.com/?tag=winter-war

Foto:
Mexico, Olympijské hry
http://www.northcountrypublicradio.org/news/npr/255241604/obama-s-jab-at-russia-in-keeping-with-olympic-tradition
Alan Greenblatt, 2013

1

1

2

2
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Príloha č. 3

Príloha č. 4

Na týchto olympijských hrách sa stala najväčšia tragédia v ich novodobej histórii. Tieto hry 
sa odohrávali v období veľkého napätia medzi Izraelom a Palestínou. Toto napätie trvalo od 
vzniku izraelského štátu v roku 1948. Palestínčania a okolité arabské štáty nesúhlasili so vznikom 
tohto štátu  a Izrael často reagoval rozširovaním svojich území v Palestíne. Palestína a arabské 
štáty takisto viedli agresívnu politiku a vznikali aj teroristické organizácie. Jednou z nich bola 
organizácia Čierny september, ktorá zaútočila, následne držala ako rukojemníkov a zavraždila 
niekoľko izraelských športovcov. Izraelská tajná služba nasledujúce roky vyhľadávala a likvidovala 
teroristov. Konflikt medzi Izraelom a Palestínou trvá dodnes, chýba snaha o kompromis na oboch 
stranách. Na jednej strane neexistuje samostatný palestínsky štát, na druhej strane niektoré 
štáty neuznávajú izraelský štát. 

Tieto olympijské hry sa uskutočnili v období studenej vojny. Nebola to reálna vojna, ale neustále 
napäté vzťahy medzi dvoma veľmocami, Sovietskym zväzom a USA. Práve vtedy sa konali hry 
v hlavnom meste Sovietskeho zväzu. Ten predtým zaútočil a okupoval Afganistan, ktorý chcel 
zmeniť na komunistický štát. USA zareagovali tým, že odmietli účasť na olympijských hrách. 
Odmietnutie ísť na olympijské hry sa nazýva bojkot. K USA sa pridalo 62 krajín západného 
kapitalistického bloku. O 4 roky neskôr sa konali hry v USA a na tieto hry odmietli pricestovať 
krajiny východného komunistického bloku. 

Svetové náboženstvá 

Historická postava

Vynálezy a patenty

Stručný opis: 
Do obrysovej mapy sveta žiaci zakreslia oblasti, v ktorých žije väčšina vyznávačov 
kresťanstva, judaizmu a islamu. Potom si to porovnajú s aktuálnou mapou znázorňujúcou 
náboženské pomery vo svete. Na kartičkách budú napísané pojmy: Biblia, viera v jedného 
Boha, Korán, modlitba, charitatívna činnosť, láska k blížnemu, viera v anjelov, pôst, 
rituálny kúpeľ, obriezka, večný život, rabín, imám, kňaz, pastor, kazateľ, prorok. Úlohou 
žiakov bude  vytvoriť tri skupiny pojmov. V prvej budú pojmy, ktoré sú charakteristické 
pre všetky tri náboženstvá, v druhej pojmy charakteristické pre dve náboženstvá a v 
tretej pojmy predstavujúce rozdiely medzi nimi. Na závere bude nasledovať diskusia  
o tom, ako môže náboženstvo prispieť k medzinárodnej spolupráci. 

Stručný opis:  
Žiakov rozdelíme do skupín. Skupiny dostanú rôzny materiál. Úlohou je vyrobiť vec, ktorú mô-
žeme využiť v súčasnosti. 
Žiaci vystavia svoje vynálezy a prezentujú ich využitie. Diskutujeme so žiakmi, ktoré vynálezy 
používame dodnes, ako ovplyvnili náš život. Kde vznikali vynálezy, načo slúžili? Ako náš vynález 
môže pomôcť iným ľuďom vo svete?

Námety

6. ročník ZŠ
Obrazy stredovekého sveta – judaizmus, kresťanstvo, islam
Náboženská znášanlivosť a tolerancia
Charakterizovať judaizmus, kresťanstvo, islam; nájsť spoločné znaky 
týchto náboženstiev; identifikovať vplyvy židovskej a arabskej kultúry 
na európsku kultúru; poukázať na pravý zmysel kresťanstva – spájať 
a nie rozdeľovať.  

6. ročník ZŠ
Obrazy starovekého sveta/ Obrazy stredovekého sveta
Globalizácia, vzájomná previazanosť, odlíšenie pravdy od fikcie, 
kultúrna rozmanitosť
Vedieť rozlíšiť pravdu od fikcie, uvedomiť si rozdielnosť v zobraze-
ní života v minulosti a v súčasnosti v médiách, hraných filmoch...

6. ročník ZŠ
Identifikovať poznatky najstarších štátov, ktoré nám slúžia dodnes
Globalizácia, rozvojová pomoc
Pozerať sa na veci očami ľudí spred 2 000 rokov

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Foto:
Mníchov, Olympijské hry
http://www.timesofisrael.com/crowds-drank-beer-while-munich-massacre-crisis-unfolded/
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Stručný opis:  
Žiakov rozdelíme do skupín. V skupinách sa dohodnú na výbere historickej postavy, ktorú 
predstavia v scénke. (Na prípravu majú 10 minút.)
Skupiny zahrajú jednotlivé scénky. Ostatní hádajú, o akú historickú postavu ide.
Diskutujeme so žiakmi o živote historickej postavy, o dôvodoch, prečo si ju skupina 
vybrala. Ako ovplyvnil život tejto postavy životy iných ľudí nielen na mieste, kde žila, ale aj 
na globálnej úrovni.

Zavlažovanie egypta

Po stopách kultúr

Stručný opis:  
Žiakom predstavíme príbeh zo starovekého Egypta, keď v časoch nesmierneho sucha vypísal 
Ramzes III. konkurz na výstavbu zavlažovacích kanálov v Egypte.
Jedinečná skúška – vybudovať čo najdlhší zavlažovací systém. Každá skupina má zložiť túto skúšku 
a tento problém vyriešiť (10 – 15 minút). Potom skupiny prezentujú svoje riešenie problému.

Po prezentáciách diskutujeme so žiakmi:

• Viete o oblastiach sveta, kde ľudia nemajú prístup k vode ?

• Ako môže vaše riešenie pomôcť ľuďom v týchto oblastiach?

• Ak by bolo riešenie schodné, ako by ste ho realizovali? Čo by ste podnikli ? 

• Ako by sa život týchto ľudí zmenil? Ako sa zmenil v minulosti? Nájdite spoločné znaky.

Stručný opis:  
Každá skupina dostane kultúrnu stopu. Úlohou je vyhľadať informácie o tejto kultúrnej stope – 
gastronómii, odevoch, hudbe, udalostiach, jazyku...
Následne skupiny prezentujú získané informácie, ich zdroje, poukážu na to, čo sme prijali, čo 
ovplyvnilo naše životy, čo bolo a je prínosom pre európsku kultúru dnes aj v budúcnosti.

6. ročník ZŠ
Obrazy starovekého sveta
Globálne problémy, ľudské práva, hlad, chudoba, voda
Vzťah medzi prírodnými podmienkami v údolí riek a vznikom 
pririečnych štátov.

6. ročník ZŠ
Odkaz arabskej kultúry v európskej kultúre
Kultúrna rozmanitosť
Pochopiť kultúrnu prepojenosť, previazanosť, využiť informácie 
získané cez IKT.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

evokácia – 10 minút

Vyzvite žiakov, aby uviedli príčiny zámorských objavov. Môžete to uviesť otázkou: Prečo sa eu-
rópske krajiny rozhodli hľadať nové morské cesty k produktom? 

Rozdeľte žiakov do 5 skupín a každej rozdajte jeden veľký flipchartový papier s obrysovou (sle-
pou) mapou. Na tabuľu napíšte mená moreplavcov: Bartolomeo Diaz, Krištof Kolumbus, Vasco 
Da Gama, Fernao Magalhaes (môžete doplniť podľa potreby) a roky: 1477 – 1478, 1497 – 1498, 
1492, 1519 – 1522.

Vyzvite skupiny žiakov, aby na slepé mapy zaznačili námorné cesty, ktoré sa viažu k jednotli-
vým moreplavcom, a uviedli k nim správne meno a rok. Po tejto aktivite vyhodnoťte správ-
nosť a krátko diskutujte, čím boli tieto cesty výnimočné.

uvedomenie si významu – 25 minút

Žiaci pracujú v tých istých skupinách. Kým na začiatku ste diskutovali o príčinách, diskutujte  
o tom, aký prínos mali zámorské objavy. 

Na tabuľu napíšte niekoľko potravín/plodín (vyberte také, ktoré sa dostali do Európy vďaka 
zámorským objavom, ale i také, ktoré v Európe poznali už predtým). 

Príklady: kapusta, banány, káva, jablká, zemiaky, paradajky, čaj, kukurica, klinčeky, škorica.
Poznámka: niektoré produkty nepochádzajúce z Európy boli známe už pred zámorskými 
objavmi (napr. čaj, banány, škorica).

Úlohou žiakov bude do slepej mapy vpísať produkty (potraviny), o ktorých si myslia, že boli 

Postup:

1.) Zámorské objavy 

7. ročník ZŠ
Zámorské objavy
Globalizácia, Kolonializmus a jeho dopady, Eurocentrizmus
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
Obrysová mapa sveta (slepá mapa) na veľkých flipchartových papieroch 
(5 kusov), veľké kusy papiera na pojmové mapy

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• naučiť sa pracovať s mapou;

• porozumieť príčinám a dôsledkom zámorských objavov;

• uvedomiť si prepojenosť zámorských objavov s historickými i súčas-
nými globálnymi javmi; 

• uvedomiť si globálnu previazanosť na konkrétnych produktoch;

• vnímať aj iný pohľad na dejiny ako ten európsky;

• rozvíjať empatiu;                               

• rozvíjať kritické myslenie a hľadanie súvislostí.

ciele:

25
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dovezené do Európy až vďaka zámorským objavom. Žiaci môžu umiestniť dané produkty  
na mapu podľa krajiny ich pôvodu.

Diskutujte so žiakmi o zisteniach. Túto aktivitu využite ako úvod do diskusie o dopadoch/
dôsledkoch zámorských objavov pre Európu, ako aj pre krajiny, ktoré sa stali od tej doby 
kolóniami.

Rozdajte skupinám flipcharty. Vyzvite žiakov, aby si zapísali na papiere reťazce dopadov  
a dôsledkov zámorských objavov. Polovica skupín zaznamenáva dopady na európske krajiny. 
Druhá polovica sa zamýšľa nad dopadmi z perspektívy „objavených“, kolonializovaných krajín.

Poraďte žiakom, že dopady môžu nájsť aj v ďalšom historickom vývoji až po súčasnosť. 

Reťazec môže mať viacero úrovní. Žiaci si zapíšu do prvého rámčeka Zámorské objavy a pýtajú 
sa – Aký dopad mali? Aké dôsledky? Ďalej rozvíjajú dôsledok dôsledku, čiže ak dôsledkom bolo 
objavenie nových surovín, pýtajú sa, aký dopad to malo ďalej (pozri vzor).

7

8

9

10

Príklad: „Dopad na Európu“ 
– je to len pomôcka, nechajte žiakom voľné ruky, 
usmerňujte ich len v prípade potreby.

Príklad: „Dopad na kolonizované krajiny“

Zámorské
objavy

Zámorské
objavy

Aký dopad?

Aký dopad?

Aký dopad?

Aký dopad?

Aký dopad?

Aký dopad?

Objavenie nových 
surovín

Kolonializmus

Zvýšenie obchodu 
a zisku

Strata nezávislosti

Otroctvo

Zvyšovanie 
sociálnych 

rozdielov medzi 
bohatými a 

chudobnými

Ekonomická 
závislosť

Reflexia – 10 minút

Na záver sa pýtajte žiakov:

• Ako ste doteraz vnímali zámorské objavy? Čo bolo pre vás pri tejto aktivite novým 
zistením?

• Podľa čoho ste sa rozhodovali pri jednotlivých aktivitách?

•  Čo sa vám zdalo ťažké pri vytváraní reťazcov dopadov?

• Bolo podľa vás viac negatívnych dopadov v Európe, alebo v kolonializovaných krajinách? 
Vysvetlite svoju odpoveď.

• Ktoré javy súčasnosti majú príčinu ešte v zámorských objavoch?

• Ktoré potraviny sú pre vás dôležité? Bol by váš jedálny lístok „bez zámorských objavov“ iný?

Humanizmus a renesancia

Reformácia a protireformácia

Stručný opis: Žiaci dostanú na obrázkoch rôzne umelecké diela a vynálezy predstaviteľov 
renesancie  a humanizmu a ich portréty. Úlohou žiakov bude správne zaradiť obrázky k portrétu. 
Učiteľ položí žiakom otázku, ktoré vynálezy sa používajú dodnes a aký význam zohrávajú 
renesančné umelecké diela v dnešnej dobe. V záverečnej diskusii treba poukázať na význam umenia  
a rozvoja vedy a techniky v medzinárodných súvislostiach.

Stručný opis:  Úlohou žiakov bude označiť na obrysovej mape Európy centrá reformácie 
a jej šírenie do európskych krajín. V diskusii žiaci poukážu na zmeny v spoločnosti v dôsledku 
reformácie a na to, aká bola reakcia katolíckej cirkvi. Na obrysovej mape sveta vyznačia oblasti, 
do ktorých odchádzali tí, ktorí boli prenasledovaní pre svoje náboženské presvedčenie. 

Námety

7. ročník ZŠ
Obrazy novovekého sveta – humanizmus a renesancia
Slobodné šírenie myšlienok, ľudské práva
Vysvetliť pojmy humanizmus a renesancia; vymenovať významné 
osobnosti humanizmu a renesancie; porovnať možnosti slobody 
prejavu v stredoveku a v novoveku; uviesť pozitíva a negatíva 
slobodného šírenia myšlienok.   

7. ročník ZŠ
Obrazy novovekého sveta – reformácia a protireformácia
Náboženská sloboda, ľudské práva
Vysvetliť príčiny reformácie; opísať hlavné dôsledky reformačného 
procesu; vymenovať významných reformátorov; ukázať na mape sme-
ry šírenia reformácie v Európe; vysvetliť rozhodnutia Tridentského 
koncilu v kontexte reakcie katolíckej cirkvi na reformáciu; tolerancia  
a náboženská sloboda v súčasnosti. Nájsť súvislosti medzi šírením re-
formácie a medzinárodným obchodom. 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

10
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evokácia – 10 minút

Rozdeľte žiakov do troch skupín (5 – 7 žiakov v jednej skupine).Každý žiak dostane časť puz-
zle (obrázok, ktorý je rozstrihaný na 5 – 7 kúskov), úlohou je nájsť členov skupiny, poskladať 
obrázok. Na obrázku môže byť vždy jeden vynález. Členom štvrtej skupiny dajte každému len 
jeden nepostrihaný obrázok, jeden vynález (v tejto skupine, v „cechu“, budú žiaci pracovať in-
dividuálne).

uvedomenie si významu – 25 minút

Žiaci a žiačky zostanú v skupinách. Každá skupina dostane inštrukcie. Na premyslenie, ako 
splniť inštrukcie, majú 1 minútu. Splnenie úlohy merajte na stopkách.

inštrukcia pre 1. skupinu:

Vašou úlohou je vyrobiť tričko z jednotlivých dielov, ktoré máte na predlohe v prílohe č. 
1. Na výrobu trička máte k dispozícii 2 kusy nožničiek, 1 kus lepidla, tri farebné fixky, tri 
gombíky. Na premyslenie postupu práce máte 1 minútu.

inštrukcia pre 2. skupinu: 

Vašou úlohou je vyrobiť z jednotlivých dielov  nohavice podľa predlohy v prílohe č.2. Na 
výrobu máte k dispozícii 2 kusy nožničiek, 1 kus lepidla, tri farebné fixky, tri gombíky. Na 
premyslenie postupu máte 1 minútu.

inštrukcia pre 3. skupinu:

Vašou úlohou je vyrobiť z jednotlivých dielov sukňu podľa predlohy v prílohe č.3. Na výrobu 
máte k dispozícii 2 kusy nožničiek, 1 lepidlo, tri farebné fixky, tri gombíky. Na premyslenie 
postupu máte 1 minútu.

Postup:

1.) Priemyselná revolúcia

8. ročník ZŠ
Zrod modernej doby,  Priemyselná revolúcia
Ľudské práva – detská práca, spravodlivejší obchod
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
nožnice (7 kusov), modrá fixka (4 kusy), zelená fixka (4 kusy), červená 
fixka (4 kusy), lepidlo na papier ( 4 kusy), výkresy, obrázky k úvodnému 
rozdeľovaniu do skupín

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• porovnať proces výroby v cechovej dielni, manufaktúre a továrni;

• vystihnúť základné znaky priemyselnej revolúcie;

• diskutovať o súčasných formách výroby, o ich výhodách a nevýho-
dách;

• uvedomiť si prepojenie procesov výroby s globálnymi problémami.

ciele:
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inštrukcia pre jednotlivca (podľa počtu žiakov max. traja jednotlivci): 

Každý jednotlivec má iný produkt (tričko, nohavice, sukňu). Vašou úlohou je vyrobiť produkt 
podľa predlohy. K dispozícii máte nožnice, lepidlo, fixky.

Úlohu musíte splniť sami, bez pomoci.

Po splnení úlohy vyzvite skupiny, aby opísali, čo robili, čiže postup práce. Zisťujte, akým 
spôsobom uskutočnili výrobu svojho výrobku.

Zmeňte situáciu: Skupiny sa zmenia na stroje, určite, kto má čo urobiť. Odmerajte, koľko 
tričiek by vyrobili stroje za 5 minút.

inštrukcia pre skupiny po zmene na stroje:

Vedúci skupiny dostane inštrukciu: k dispozícii máte stroj, vaši spolužiaci sú súčiastky, úlohou 
je vyrobiť čo najviac výrobkov podľa predlohy. 

Stroj dostane inštrukciu: ste súčiastky stroja, vyrobte čo najviac výrobkov podľa pokynov 
vedúceho. Na premyslenie máte 1 minútu. Premyslite si čo najefektívnejší a najrýchlejší 
postup a zapojenie každého.

Po ukončení procesu výroby diskutujte so žiakmi, o aké spôsoby výroby išlo. Jednotlivé 
zmeny spôsobov výroby zasaďte do historického obdobia.

Reflexia – 10 minút

Diskutujte so žiakmi:

• Ako ste sa cítili pri práci v skupinách? Komu išla práca jednoduchšie?    

• Aké sú výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov výroby?

• Aký spôsob výroby prevláda pri výrobe tričiek v súčasnosti?

• Viete, v ktorých krajinách sa vyrábajú tričká dnes? Prečo je to tak?

• Zmenilo by váš výber trička, keby ste vedeli, že pri továrenskej výrobe je cena trička 
10,- €, z toho robotník dostane 0,01 € a pri domácej výrobe je hodnota trička 15,- €, 
z toho dostane robotník 2,5 €?

• Ako by ste reagovali, keby ste vedeli, že sa pri výrobe tričiek aj v súčasnosti zneužíva 
detská práca?

• Kde by ste hľadali informácie o etickom správaní firiem? 

• Čo by ste mohli urobiť alebo či by ste vôbec mohli niečo urobiť, aby sa situácia zmenila?

/ učiteľa

Vyzvite žiakov, aby zistili o známych značkách, či majú na 
svojich stránkach informácie o podmienkach výroby ich 
oblečenia.
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Príloha
Obrázky vynálezov na puzzle pre rozdelenie do skupín (použiť môžete aj vlastné)

Parný stroj

Šijací stroj

Kamera

Bicykel

VáhyKorčule

Parná lokomotíva

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SteamEngine_Boulton%26Watt_1784.png
- Robert Henry Thurston, 2010

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jenny _Lind_locomotive.jpg

http://www.feelingmovies.sk/2012/special-historia-filmu-1-cast/11064

http://www.cambridgeshire.gov.uk/NR/rdonlyres/F8BFEB2F-220D-4067-AFB8-A04902D0F5B9/0/Skates.jpg

http://www.obnova.sk/diskusia/vahy

http://www.obnova.sk/diskusia/vynalezy-spolocnici-i-zberatelsky-artikel

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Draisienne_built_by _Ni%C3%A9pce,_1818_-_Mus%C3%A9e_
Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce_-_DSC06041.JPG
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Príloha č. 2Príloha č. 1
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Príloha č. 3 Príloha č. 4
Gombíky



90 91

evokácia – 5 minút

Žiakov rozdeľte do skupín (4 skupiny) nasledujúcim spôsobom: Na zem umiestnite 4 papiere 
veľkosti A4, ktoré znázorňujú krajiny – útočiská. 

Každý papier je inej farby (červenej, modrej, zelenej, oranžovej). Žiaci si vezmú lístoček, na 
ktorom je symbol – postavička človeka. Postavičky sú vo farbách krajín – útočísk. Podľa farby 
umiestnia svojho človeka do krajiny útočiska. (Symboly musíte mať pripravené podľa počtu 
žiakov v triede tak, aby ich bol v jednotlivých skupinách približne rovnaký počet.)

Takto vzniknuté skupiny dostanú papier formátu najmenej A3, kde je už pripravená centrálna 
časť myšlienkovej mapy. Do stredu doplnia kľúčové slovo Vysťahovalectvo.

uvedomenie si významu – 25 minút

Žiaci majú za úlohu zamyslieť sa nad pojmom vysťahovalectvo (cca 5 minút).

• Ako by ste zadefinovali kľúčový pojem?

•  Aké boli dôvody vysťahovalectva?

• Aké boli dôsledky vysťahovalectva?

• Aký bol život rozdelených rodín?

Svoje odpovede zaznamenávajú na myšlienkovú mapu. 

Každá skupina dostane materiál: 2 príbehy, spomienky vysťahovalcov. Na základe príbehu 
opíšu žiaci spôsob života, osud vysťahovalca, informácie, ktoré získajú, zapíšu do svojej 
mapy (cca 20 minút).

Na záver prezentuje každá skupina vytvorené myšlienkové mapy a to, čo ich na príbehu zaujalo.

Postup:

2.) Vysťahovalectvo

8. ročník ZŠ
Príbeh/Spomienka ako historický prameň
Sťahovanie ľudí, stretávanie kultúr, vzájomné ovplyvňovanie a prepojenosť, 
migrácia ako prirodzený jav
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
4 ks veľkého papiera (formát najmenej A3), 4 ks farebného papiera 
(formát A4 – farba červená, modrá, zelená, oranžová), postavičky ľudí 
pre každého žiaka v uvedených farbách – červená, modrá, zelená, 
oranžová (môžu byť len farebné papieriky) – perá alebo fixky, pracovné 
listy s príbehmi

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• analyzovať príčiny migrácie, čiže sťahovania ľudí v minulosti a v prí-
tomnosti;

• pomenovať príčiny, dôsledky sťahovania ľudí, jednotlivé osudy vy-
sťahovalcov, migrantov, a dopad na životy rozdelených rodín.

ciele:

25

5

15

1

2

3

4

5

6

7

8

So žiakmi diskutujte, aká informácia ich najviac zaujala. V čom sú príbehy podobné, v čom 
sú rozdielne.

Reflexia – 15 minút

Diskutujte so žiakmi:

• Do akých krajín najčastejšie cestujú Slováci a Slovenky za prácou alebo štúdiom? 

• V akých podmienkach pracujú, študujú naši občania v cudzine? Vnímajú ich tam pozi-
tívne, alebo negatívne? Prečo?

• Akí cudzinci a v akých podmienkach pracujú, študujú na Slovensku? Vnímajú ich tu 
pozitívne, alebo negatívne? Prečo?

• Čo by sme mohli urobiť, aby sme novým spoluobčanom z cudziny pomohli adaptovať 
sa na nové prostredie?

• Čo by ste uvítali vy, keby ste prišli do cudzej krajiny bývať a pracovať alebo študovať?

/ učiteľa

Žiakom môžeme zadať úlohu pripraviť si do budúcej hodiny 
prácu, v ktorej odpovedia na otázky: 

1. Čo by vás prinútilo odísť zo Slovenska do inej krajiny?

2. S čím by bolo ťažké sa rozlúčiť?

3. Čo by ste si určite zobrali zo sebou?

v_sť_h_va l_c___

Príloha č. 1
Myšlienková mapa
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Príloha č. 2
Príbehy

Do Bratislavy prišiel pred vyše pätnástimi rokmi ako politický utečenec, dnes sa snaží pomáhať 
ľuďom s podobnou skúsenosťou. „Keď Slováci spoznajú cudzinca, stane sa ich najlepším 
priateľom,“ hovorí Azim. „Do poslednej chvíle som nechcel odísť z domova. Aj keď bola vojna, 
myslel som si, že sa už čoskoro skončí a všetko bude normálne.

Moji príbuzní odišli na sever Afganistanu, ja som ostal v Kábule strážiť byt a dom. Mesiac - dva 
sme každý večer s kamarátmi spali v byte a cez deň sme šli do pivnice, kde sme hrali karty. To 
nám už išlo po určitom čase na nervy. Vtedy sme si povedali, že si zahráme a zaspievame, aspoň 
zmeníme každodennú rutinu. V tom čase Taliban obkľúčil Kábul a prebiehali ťažké boje, strieľali 
do ľudí. 

„Povedali nám, že sme deti komunistov, že myslíme inak a že náš život sa oddnes zmení. Potom 
mi jeden vojak chytil prst a zlomil mi ho. Chlapcovi, ktorý hral na harmonike, zlomili štyri prsty... 
Potrestali nás za to, že sme hrali. Pre boje sme nemohli ísť ani do nemocnice. Vtedy som sa 
rozhodol, že odídem, a ešte v ten večer som opustil Afganistan.

Z Afganistanu som chcel odísť len dočasne, hovoril som si, že kým sa mi podarí doštudovať, vojna 
sa skončí. Všetci známi, priatelia a rodičia mi však hovorili, že tam nebude dobre. Aj sám som 
potom začal rozmýšľať, že ostanem tu, že to bude pre mňa lepšie. Hovoril som si, že sa mi možno 
podarí v rámci rozvojovej pomoci a rôznych fondov dostať do Afganistanu nejaký projekt.

Tu som sa zoznámil s rôznymi ľuďmi a odvtedy sme urobili v Afganistane dva projekty.  
V podstate sme obnovili televíziu v mojom rodnom meste. Školili sme novinárov aj na Slovensku, 
aj v Afganistane. Myslím, že toto všetko bolo prínosnejšie, ako keby som sa vrátil domov. Teraz 
by som sa už len ťažko dohodol s ľuďmi, s Afgancami.

„Afganci veľmi kritizujú sami seba, na Slovákoch sa mi páči, že berú veľa vecí inak. Poznám 
chalanov Afgancov, ktorí sú už dvadsať- tridsať rokov na Slovensku, ale svoju mentalitu majú už 
v krvi. Oni sa v niektorých veciach nezmenili. Povedal by som, že Európania sú trošku lepší ako 
my. Napríklad Slováci svojmu dieťaťu dajú viac možností, my ich väčšmi brzdíme. Afganci si zasa 
viac vážia rodičov, rodinu, to je pre nás dôležité. Určite to existuje aj na Slovensku, ale u nás je 
to tá najdôležitejšia vec.

„Myslím, že je ťažké, keď Slováci, najmä starší ľudia, nepoznajú cudzincov. Niektorých moslimov 
berú ako teroristov, Rusov zase berú ako mafiánov a podobne. Sú pod tlakom médií. Ale keď 
cudzinca spoznajú, je to ich najlepší priateľ.“  

„Nikdy som svoje rozhodnutie neoľutoval, som tu šťastný. Som vďačný Slovensku a Slovákom, že 
som sem mohol prísť.  Viem, že keby som ostal v Afganistane, už by som mal manželku, desať 
detí, ale žiadnu školu. Na Slovensku som mohol vyštudovať, mám tu prácu. Som rád, že som tu.“

Mohammad Azim Farhadi

Aj tu v Podbieli život napísal priam neuveriteľné príbehy. Jeden z nich vyrozprávala dcéra Terézie 
Šutiakovej (1898 – 1973), dnes už zomrelá Mária. „Tereza bola pôrodná baba v Podbieli, ale 
bola veľmi známa aj vo všetkých okolitých dedinách. Veru, aj mňa na svet pomohla priviesť... 
Pamätám si ju ako dobrú, vždy milú ku ,,svojim“ deťom. Aj s ňou si osud kruto zahral. Keď sa 
vydala za Tomáša Šutiaka, ktorého otec pochádzal za Zakarpatskej Rusi, Čirče, prišli aj na nich 
biedne roky, muž preto pošiel za prácou do Kanady. Predtým sa im narodili dve deti, a to Jozef a 
Mária. Krátko po roku 1929 sa Tomáš Šutiak odmlčal a už svojej žene ani dvom deťom neposlal 
ani korunu. Naša babica Tereza sa vo veľkej biede pretĺkala po podnájmoch tu v Podbieli, ako 
sa len dalo. Veľká bieda sa podpísala, veru, na zdraví oboch jej detí. Tomáš okrem svadobného 
daru pre dcéru Máriu v ničom svojej rodine nepomohol. Zomrel vo Vancouveri roku 1959. Tereza 
Šutiaková sa celú pravdu dozvedela až v roku 1963, keď si ju k smrteľnej posteli dala zavolať 
nemenovaná žena v Podbieli a takto ju prosila o odpustenie :

„Tero, ja som ťa ohovorila? Tomovi, preto ti nič neposielal. Pre živého Boha ťa prosím, odpusť mi, 
ak môžeš. Nech neumriem s hriechom.“

Ing. Viliam Štefánek–Karisný

Príbeh č. 1

Príbeh č. 2
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Veľká francúzska revolúcia

Ospravedlnenie

Slovenské národné hnutie v 19. storočí

Bojovník

Stručný opis: 
Po spoločnej analýze Deklarácie práv človeka a občana zadá učiteľ žiakom domácu úlohu 
zameranú na vytvorenie krátkej Deklarácie práv žiakov v triede. Na ďalšej vyučovacej hodine 
sa pokúsia vytvoriť spoločnú Deklaráciu práv pre triedu. Zmyslom tejto úlohy bude naučiť sa 
spolupracovať, vedieť sa dohodnúť, vzájomne sa tolerovať.  

Stručný opis: 
Skupiny si vyberú jednu problematickú vec, ktorá sa týka nespravodlivosti voči Slovákom  
a opačne (obdobie Rakúsko-Uhorska). 
Úlohou skupín je sformulovať text ospravedlnení. Vypracované ospravedlnenia vyvesíme  
a diskutujeme so žiakmi o možnostiach riešenia konfliktov vo svete v minulosti aj v súčasnosti. 
Možno sa z minulosti poučiť?

Stručný opis:  
Žiakov rozdelíme do 5 skupín a každá skupina dostane krátky text. Texty budú v nemčine, 
maďarčine, bernolákovčine, štúrovskej slovenčine a v súčasnej spisovnej slovenčine. Zástupca 
každej skupiny text nahlas prečíta. V následnej diskusii sa poukáže na dôležitosť spisovného 
jazyka, ale aj na dôležitosť vzdelávania sa v cudzích jazykoch kvôli uplatnenia v dnešnom svete.

Stručný opis:  
Na základe fotografií bojovníkov, bojovníčok za ľudské práva žiaci vytvárajú príbehy o bojovníkoch, 
bojovníčkach za ľudské práva. V príbehoch píšu nielen o historických osobnostiach, ale aj  
o súčasných. Treba využiť porovnanie príbehov.

Námety

8. ročník ZŠ
Zrod modernej doby – Veľká francúzska revolúcia
Formovanie prvej generácie ľudských práv 
Uviesť politické, hospodárske a sociálne príčiny revolúcie; vysvetliť 
pojmy: občan, revolúcia; analyzovať priebeh, dôsledky a význam 
Veľkej francúzskej revolúcie; analyzovať články Deklarácie práv 
človeka a občana, ktoré sa dotýkajú ľudskej a občianskej slobody.

8. ročník ZŠ
Vznik nových štátov, militarizmus, nacionalizmus
Globálne problémy – ľudské práva 
Schopnosť vážiť si hodnoty, rešpektovať ľudské práva, práva iných, 
hľadať riešenia konfliktov v súčasnosti.

8. ročník ZŠ
Zrod modernej doby – Slovenské národné hnutie v 19. storočí
Pozitívny vzťah k vlastnému národu a ostatným národom
Zhodnotiť význam činnosti troch generácií národne uvedomelých 
vzdelancov; zovšeobecniť ciele politického programu Slovákov;  analy-
zovať Žiadosti slovenského národa s dôrazom na myšlienku bratského 
vzťahu k ostatným  národom.

8. ročník ZŠ
Zrod modernej doby, osvietenstvo
Ľudské práva  
Oboznámiť sa s témou ľudských práv a boja za ľudské práva vo svete 
na rôznych príkladoch novovekých dejín.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 
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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:

25

10

10

1

2

3

4

5

/ 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. 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

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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evokácia – 10 minút

Nájdite súvislosti medzi veľkými konferenciami počas druhej svetovej vojny a povojnovým 
usporiadaním sveta. Žiaci si zopakujú udalosti druhej svetovej vojny a určia jej dôsledky pre 
ďalší vývoj v Európe a vo svete.

Brainstorming – na tabuľu napíšte pojmy: studená vojna, železná opona, bipolárny svet.  
Úlohou žiakov bude tieto pojmy definovať.

uvedomenie si významu – 25 minút

Žiakov rozdeľte do 5 skupín. Každá skupina dostane  príbehy  z oboch strán železnej opony. 
Úlohou žiakov bude na základe týchto príbehov zistiť geopolitické súvislosti studenej vojny.

Zástupca každej skupiny predstaví na základe príbehu geopolitické súvislosti studenej vojny  
a spôsob, ako vstupovali veľmoci do dejín jednotlivých štátov.

Reflexia – 10 minút

Diskutujte so žiakmi:

• Ako podľa vás ovplyvnila studená vojna každodenný život obyvateľov na oboch stra-
nách železnej opony?

• Bolo ekonomické napredovanie jednotlivých krajín závislé od toho, na ktorej strane 
železnej opony sa nachádzali?

• Vymenujte najznámejšie konflikty počas studenej vojny.

Postup:

2.) Studená vojna

9. ročník ZŠ
Studená vojna
Problematika bipolarity vo svete, dôležitosť medzinárodnej spolupráce 
1 vyučovacia hodina, t. j. 45 minút
mapa „Svet po druhej svetovej vojne“, mapa „Európa po druhej svetovej 
vojne“, atlas svetových dejín (jeden do lavice pre žiakov), príbehy ľudí  
z rôznych kontinentov o tom, ako im do života zasiahla studená vojna.

Ročník: 

Téma:

Téma GV:

Čas:

Pomôcky:

45

Žiak/žiačka má:

• vysvetliť pojmy: studená vojna, železná opona, bipolárny svet; 

• porovnať politické systémy východného a západného bloku;

• rozpoznať vplyv bipolárneho sveta na každodenný život;

• zistiť na pozadí reálnych osobných príbehov ľudí z rôznych krajín 
geopolitické súvislosti studenej vojny;

• poskytnúť aj iný ako európsky pohľad na dejinné udalosti druhej 
polovice 20. Storočia.

ciele:

25

10

10

1

2

3

4

5

Príloha
Príbehy

Oproti mne sedí v túto nedeľu v kaviarni jedna veľmi pekne oblečená dáma, ktorej by jej sedemdesiatku 
veru nikto nehádal. Na moje otázky, ako sa vlastne žilo vo východnom Belíne, odpovedá okamžite. 
Pamätá si na každý detail, dokonca aj výšku nájmu vysúka z rukáva na halier presne. Narodila sa v 
roku 1941 vo Viedni, do Nemecka sa prisťahovala v roku 1949 a ako sama hovorí, čistou náhodou 
do tej časti, ktorá bola potom východná. Mesačne sa vo východnom Berlíne zarábalo niečo medzi 
500 až 600 markami. Každé dva roky sa zamestnanec mohol tešiť na 22 mariek naviac. Verejné 
dopravné prostriedky boli lacné, za jednu jazdu zaplatila 20 pfenigov. Mesto bolo čisté. Nikde neboli 
na zemi papieriky, na stenách žiadne grafiti, rozbité autobusové búdky nešpatili okolie. Len tá úroveň 
chodníkov a ciest bola zlá – všade veľké jamy a popukaný asfalt. A ani na trávnik sa nesmelo ísť. Keď 
sa jej pokazil rám okna, odporučili jej v obchode, aby šla k vlakovej stanici a vybrala si jeden z hromady 
trosiek, ktoré tam zostali po zbúraní iného domu. Na sídlisku bolo všetko poruke. Veľa obchodov, jasle 
aj materská škola. A keď sme už pri tých obchodoch: za potraviny vydala asi 50 mariek  týždenne, aj 
na cenu jablkového koláča sa pamätá veľmi dobre. Vtedy zaň zaplatila 40 pfenigov, dnes asi 1,70 eura. 
Sama priznáva, že základné potraviny a veci, ktoré boli potrebné pre život, boli lacné. Luxus, ale stál 
viac. Tak napríklad jedna škatuľka cigariet sa predávala za 4 marky, návšteva divadla však napodiv 
stála len 2,50 východonemeckých mariek. Spomína si ešte na lokálnych politikov a lokálnu politiku? 
Nuž, v každom obytnom dome bol jeden zodpovedný, ktorý plnil akúsi funkciu informátora. Mal 
počúvať, čo ľudia hovoria a potrebujú, návštevy dlhšie ako tri dni mu nájomníci museli hlásiť, on zase 
dával avíza polícii. Darilo sa nám dobre, ale to bola vlastne všetko diktatúra! Boli sme naivní, verili 
sme na tieto ideály. Ale nemali sme žiadne súkromie.

Pri druhom stretnutí som bol pozvaný taktiež k jednej šarmantnej dáme, tentoraz v západnej 
časti. V útulnom byte pri svetle sviečok sa pri večeri Ulrike rozhovorila. Narodila sa v roku 1948 v 
severonemeckom meste Kiel, do Berlína sa jej rodičia spolu s ňou presťahovali ešte na jeseň toho 
istého roka. A taktiež čistou náhodou do časti, ktorá bola potom západná. Po štúdiu si našla v roku 
1973 jej prvý jednoizbový byt, za ktorý zaplatila 180 západonemeckých mariek mesačne. O dvanásť 
rokov neskôr sa presťahovala do bytu, v ktorom žije doteraz. Vtedy zaplatila za nájom 320 mariek. 
Odvoz a likvidácia odpadu, kúrenie, voda a elektrina už boli v cene.

Podľa jej slov bol západný Berlín vlastne takým ostrovom. Ohraničený múrom zo všetkých strán. 
Mesto bolo veľmi čisté, samospráva dostávala veľa subvencií zo západného Nemecka, bytov bol 
dostatok. Obyvatelia západného Berlína obdržali „príplatok“ vo výške 8% platu za to, že na tomto 
„ostrove“ zostali bývať a neodsťahovali sa. Kultúra prekvitala taktiež vďaka dotáciám; Ulrike vydala 
v prepočte asi 100 mariek mesačne na návštevu kultúrnych podujatí. Ako sama pridáva, v meste 
bolo cítiť slobodu, rozvoj, nadšenie, radosť. Pre všetkých mužov, ktorí sa usadili v západnom Berlíne 
neplatila branná povinnosť. To bol dôvod, prečo bolo toto mesto veľmi mladé, usmeje sa Ulrike.

Ako sa starala samospráva o obyvateľov? V meste boli postavené a vybudované nové plavárne, 
parky, opera, národná galéria, filharmónia. Študovať sa dalo na troch vysokých školách. Táto časť 
mesta bola vlastne výkladnou skriňou západu.

Príbeh č. 1



102 103

V roku 1986 som utiekol zo Severnej Kórey do Číny. Útek zo Severnej Kórey sa pokladá za veľký 
zločin. V Číne ma zatkli a previezli naspäť. Osem mesiacov ma vyšetrovali a štyri roky som 
bol vo väzení. Bola to ťažká situácia, pretože sme nedostávali ani len základné potraviny na 
prežitie. Ľudia, ktorí sa tu postavia proti režimu, sú zákonite umiestení do pracovných táborov 
pre politických väzňov. V pracovných táboroch vládne veľký hlad, často sú jediným zdrojom 
potravy myši a potkany. Tieto hlodavce sú väčšinou nakazené alebo otrávené a ľudia preto rýchlo 
umierajú. Väzňov, ktorí sa dostali do väzenia pre útek, popravia pre výstrahu na nádvorí väznice 
pred ostatnými väzňami. Nakoniec ešte väzni musia mŕtve telá ukameňovať. Mladé ženy, ak 
majú ‛šťastie’, sa stanú prostitútkami a po nejakom čase ich zabijú, aby nemohli šíriť informácie 
o tom, čo videli a zažili. Takto prežíva a trpí vo väzniciach a táboroch v Severnej Kórei asi 200 
000 ľudí. Žiadam vás preto, aby ste sa pridali k nášmu boju za dodržiavanie ľudských práv a za 
zrušenie pracovných táborov a prepustenie politických väzňov.

„My, ktorí žijeme na Západe, si musíme uvedomiť, že chudobné krajiny sú chudobné v prvom 
rade preto, lebo sme z nich my vyčerpali zdroje prostredníctvom politického či ekonomického 
kolonializmu. Predovšetkým Američania musia doviesť svoj národ k tomu, aby si uvedomil a 
oľutoval svoj moderný hospodársky imperializmus. Avšak hnutia iba v našich krajinách samy veľa 
nedokážu. Napríklad v Latinskej Amerike si už hnutia za národnú reformu takmer nevedia rady 
s nenásilnými metódami; mnohí mladí ľudia, dokonca aj kňazi, sa spojili s partizánmi a odišli do 
hôr. Toľko problémov Latinskej Ameriky má svoje korene v Spojených štátoch – a preto musíme 
vytvoriť pevné, jednotné hnutie, založené a fungujúce na princípoch nenásilia, také, ktoré by bolo 
schopné vyvinúť tlak na kapitálové i vládne mocenské štruktúry, ktoré sú príčinou problému, a 
to naraz na oboch stranách. Myslím, že toto je dnes jedinou nádejou pre nenásilné riešenie 
problémov v Latinskej Amerike; a z takejto medzinárodnej koalície spoločensky uvedomelých 
síl, ktoré fungujú mimo vládnych štruktúr, môže vzísť jeden z najmocnejších prejavov nenásilia.“

Martin Luther King, americký kazateľ, bojovník za občianske práva

Jiří Runkas, vyučený automechanik, neskôr sa zaoberal lodným modelárstvom, sa dostal až do 
reprezentácie. Keď zistil, že v komunistickom Československu nedokáže žiť, a nedostal povolenie 
na cestu na Západ, zostrojil si s manželkou balón, ktorým chceli preletieť železnú oponu. Balón 
nafúkol a vyskúšal, k nebu však už nevzlietol. V roku 1987 po anonymnom udaní prehľadali ich 
chatu. ŠtB zabavila balón i zahraničné peniaze, ktoré mali pripravené na cestu. 

Z listu Jarmily Runkasovej manželovi do väzby zo dňa 8. 6. 1987

„Pri predstave, čo nás ešte všetko čaká, je mi mdlo. Janička je malá, a napriek tomu je mojou 
oporou. Kvôli nej proste musím variť, upratovať, prať, hrať sa s ňou, cvičiť atď. Cvičíme doma a ju 
to veľmi baví. Mňa nie, ale snažím sa. Jirko, viem si predstaviť, ako je Ti ťažko. Vydrž, prosím Ťa, 
vydrž a maj nás rád. My s Janičkou Ťa potrebujeme. Obe. Je toho na mňa zatiaľ veľa a do súdu je 
ďaleko. Tie mesiace čakania do súdu, to je prvá etapa. Ďalej radšej o tom nebudem písať...“

V boji sa angažovalo niekoľko hlavných hráčov – MPLA (Ľudové hnutie za oslobodenie Angoly), 
FNLA (Národný front za oslobodenie Angoly) a UNITA (Národný zväz za plnú nezávislosť Angoly).

V roku 1975 získala Angola nezávislosť. Avšak hneď vypukla ničivá občianska vojna, ktorá sa 
stala kolbišťom nielen vyššie spomínaných skupín, ale aj dvoch rivalov studenej vojny – USA, 
ktoré podporovali FNLA a UNITA, a ZSSR, ktorý podporoval MPLA. Superveľmoci sa v konflikte 
neangažovali priamo, ale skrz prostredníkov, ktorými bola v prípade USA Demokratická republika 
Kongo a v prípade ZSSR Kuba. Roku 2002 bol zabitý vodca UNITA a došlo k zastaveniu streľby. 
UNITA sa vzdala svojich ozbrojených zložiek a transformovala sa na hlavnú opozičnú stranu.

Príbeh č. 2 Príbeh č. 5

Príbeh č. 3

Príbeh č. 4

/ učiteľa

Vyzvite žiakov, aby sa spýtali svojich príbuzných, priateľov či známych, 
či poznali v rodine alebo blízkom okolí niekoho, kto sa pokúsil o útek 
z ČSSR. Spomienky rodinných príslušníkov či známych môžu žiaci 
písomne spracovať vo forme krátkej seminárnej práce a po čase 
prezentovať na hodine či seminári.



104 105

Versaillský mierový systém

Deti z celého sveta

Svet, v ktorom žijeme

infoskladačka

Stručný opis: 
Práca s mapou a atlasom. Žiakom na malý moment ukážeme štyri mapy – Európa a svet 
pred prvou svetovou vojnou a po nej. Ich úlohou bude načrtnúť obrysové mapy a zachytiť čo 
najviac územných zmien po prvej svetovej vojne. Potom bude nasledovať diskusia, v ktorej 
sa poukáže na pozitívne, ale aj negatívne dôsledky  mierových zmlúv po prvej svetovej vojne. 
Učiteľka alebo učiteľ vyzve žiakov, aby predniesli nové možnosti riešenia územných zmien  
v spomínanom období, ktoré by zamedzili prípadným konfliktom.

Stručný opis: 
Skupiny dostanú časopisy s postavami detí z celého sveta, vytvoria dvojice a predvedú scénku,  
napríklad rozhovor dieťaťa z Rumunska a Egypta...
Úloha: Dvaja žiaci sa rozprávajú, v ktorých prípadoch sa práva detí popierali v minulosti a v 
ktorých v súčasnosti. Diskutujeme so žiakmi, ako sa cítili v role dieťaťa. Čo môžeme urobiť, aby 
sme odstránili prekážky v komunikácii týchto detí?

Stručný opis:  
Na mape označíme štáty s najväčšími ohniskami napätia vo svete. Žiakov rozdelíme do skupín, 
každá skupina plnením úlohy vytvára historickú mapu: minulosť – uvedú príčiny konfliktu. 
Súčasnosť – ako žije oblasť konfliktu dnes.
Ako ďalej? Vytvoriť návrh, ktorý možno realizovať v čo najkratšom čase.

Stručný opis:  
Pripravíme si 5 článkov/textov k aktuálnym udalostiam vo svete, ktoré sa týkajú ľudskch práv. 
Každý z článkov rozstriháme na 5 častí. Rozdelíme žiakov do 5 skupín po 5 členov. Každá skupina 
dostane jeden rozstrihaný článok. Každý z členov si vezme jeden z 3 častí textu. Každý žiak pracuje 
najprv 5 minút sám, číta a analyzuje text. 
V druhej časti sa žiaci vracajú do domovských skupín a zoznámia ostatných členov so svojou časťou 
textu. Úlohou je spísať otázky, ktoré vyplynuli z textu, spoločne o nich diskutovať, formulovať 
závery, uviesť nové zistenia. Na záver predstaví každá skupina svoj text/článok iným skupinám.

Námety

9. ročník ZŠ
Európa v medzivojnovom období – Versaillský mierový systém
Medzinárodná spolupráca, mierotvorná politika
Analyzovať jednotlivé zmluvy parížskych mierových rokovaní; 
demonštrovať zmeny na mape Európy a sveta; poukázať na význam 
Spoločnosti národov, odhaliť slabiny versaillského systému; uvedomiť 
si význam mierových zmlúv v dejinách pre ďalší vývoj ľudskej 
spoločnosti.

9. ročník ZŠ
Svet ako globálna dedina
Ľudské práva, práva dieťaťa
Rozvíjať toleranciu, odstraňovať predsudky.

9. ročník ZŠ
Útrapy ľudí na fronte a v zázemí
Ľudské práva, univerzálnosť ľudských práv
Rozpoznať, ako jedno porušenie zákona vedie k ďalším porušeniam, 
ktorých dôsledkom sú nové ozbrojené konflikty.

9. ročník ZŠ
Rozdelený svet
Ľudské práva, globálne problémy, ich previazanosť
Oboznámiť sa s novými informáciami, práca s textom, identifikácia 
podstatného.

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 

Odporúčaný ročník: 

Téma: 

Téma GV:

Hlavný cieľ: 
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Kde sa môžete o globálnom vzdelávaní dozvedieť viac:

10 iNŠPiRATíVNYcH weBOVýcH PORTálOV

• www.globalnevzdelavanie.sk  
– Informačný portál venujúci sa globálnemu vzdelávaniu, primárne určený pedagó-
gom základných a stredných škôl (spustený na jar 2013).

• www.rozvojovevzdelavanie.sk  
– Informačný portál venujúci sa rozvojovému vzdelávaniu, primárne určený pedagó-
gom a študentom vysokých škôl.

• http://varianty.cz  
– Český portál, ktorý ponúka informačný servis a metodickú podporu v oblasti inter-
kultúrneho a globálneho vzdelávania.

• http://zivica.sk/  
- Webový portál organizácie Živica, ktorá sa okrem iného venuje environmentálnej vý-
chove. Možnosť voľného stiahnutia vzdelávacích  materiálov k téme pre pedagógov.

• http://multikulti.sk/  
– Informačný webový portál organizácie Nadácia Milana Šimečku, ktorý sa venuje 
téme multikultúrnej výchovy. Možnosť voľného stiahnutia vzdelávacích  materiálov k 
téme pre pedagógov.

• http://www.sccd-sk.org/  
– Prostredníctvom online knižnice na stránke Slovenského centra pre komunikáciu a 
rozvoj si môže laická a odborná verejnosť bezplatne požičať veľké množstvo domá-
cich a zahraničných publikácií k téme globálneho vzdelávania.

• http://www.fairtrade.sk/  
– Spravodlivý obchod na Slovensku vrátane zdrojov pre pedagógov.

• http://www.oxfam.org.uk/education/links  
(v anglickom jazyku)  
– Vzdelávací portál jednej z najväčších svetových organizácií podporujúcich aktívne 
globálne občianstvo mladých ľudí.

• http://www.gapminder.org/  
(v anglickom jazyku)  
– Interaktívna stránka, ktorá ukáže, že aj štatistiky sa dajú podať zaujímavým spôsobom.

• http://www.ted.com/talks  
(v anglickom jazyku)  
– Webový portál, ktorý poskytuje veľké množstvo krátkych videoprezentácií od in-
špiratívnych ľudí (mnohé z nich so slovenskými titulkami) k rôznym témam.

10 uŽiTOČNýcH MeTODicKýcH MATeRiálOV

• Globálne vzdelávanie na základných školách  
Príručky nájdete na: http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky  
– Štyri metodické príručky pre pedagógov k téme globálneho vzdelávania vydané 
OZ Človek v ohrození pre predmety matematika, geografia, občianska náuka a výtvarná 
a hudobná výchova.

• Afganistan a Miléniové rozvojové ciele  
http://www.clovekvohrozeni.sk/images/stories/GVprirucky/CVO_afganska%20prirucka.pdf  
– Metodická príručka OZ Človek v ohrození pre pedagógov základných a stredných škôl, 
ktorá ponúka bohatý výber zážitkových metód použiteľných na vyučovaní. Príručka je 
výsledkom trojročného projektu Twin School. 

• Jeden svet na školách  
http://www.clovekvohrozeni.sk/sk/metodicke-prirucky/2-uncategorised/954-jeden-
-svet-na-skolach 
– Metodická príručka OZ Človek v ohrození pre pedagógov stredných škôl.

• Klíma nás spája (iba na objednávku v tlačenej podobe)  
– Metodická príručka pre pedagógov, pracovné listy pre žiakov z dielne Centra environ-
mentálnej a etickej výchovy Živica. 

• Svet naruby (iba na objednávku v tlačenej podobe)  
– Metodická príručka pre pedagógov, ktorí chcú pracovať s netradičným Petersovým zo-
brazením sveta z dielne Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

• MulTiKulTi na školách  
http://multikulti.sk/na-stiahnutie.html 
– Metodická príručka multikultúrneho vzdelávania pre školy z dielne Nadácia Milana Ši-
mečku.

• compasito (v anglickom jazyku)  
http://eycb.coe.int/compasito/  
– Manuál Rady Európy k výchove ľudských práv pre deti od 7 do 13 rokov plný praktic-
kých aktivít na vyučovanie. 

• education for Global citizenship – A guide for schools (v anglickom jazyku) 
http://www.oxfam.org.uk/~/media/Files/Education/Global%20Citizenship/education_
for_global_citizenship_a_guide_for_schools.ashx  
– Stručná a prehľadná príručka k téme globálneho vzdelávania. 

• Príručka globálneho občianstva: Môžeš so mnou počítať  
http://www.sccd-sk.org/wp-content/uploads/2011/10/Workshop_Pr%C3%ADru-
%C4%8Dka_glob%C3%A1lneho_ob%C4%8Dianstva.pdf  
– Príručka obsahuje materiály a inštrukcie k workshopu o globálnom vzdelávaní, ktoré je 
možné použiť vo formálnom aj neformálnom vzdelávaní.

• Rozvojové vzdelávanie – Témy a metódy  
http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000035346/Rozvojove%20vzde-
lavanie_ekniha.pdf 
– Príručka rozvojového vzdelávania určená pedagógom vysokých a stredných škôl, ktorí sa 
venujú téme chudoby, rozvojovej spolupráce, ľudským právam a vojenským konfliktom.   
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A

AiDS (z ang. Acquired Immune Deficiency Syndrome) alebo syndróm zís-
kanej imunitnej nedostatočnosti je infekčná choroba ľudí spôsobená víru-
som HIV. K prenosu najčastejšie dochádza nechráneným pohlavným sty-
kom a používaním spoločných injekčných striekačiek. Takmer vo všetkých 
prípadoch vedie nákaza vírusom HIV k prepuknutiu AIDS, ktorý následne 
končí smrťou. Napriek snahám množstva vedcov z celého sveta sa doteraz 
nepodarilo vyvinúť liek alebo účinnú vakcínu proti vírusu HIV.

azyl je forma ochrany pred prenasledovaním poskytovaná osobe uzna-
nej za utečenca/utečenkyňu podľa medzinárodného práva krajinou, v kto-
rej o takúto formu ochrany požiadala.

B

biodiverzita označuje rozmanitosť života na Zemi, zahrňujúca 
milióny druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov v suchozemských, 
morských a iných vodných ekosystémoch a ekologických komplexoch. 
Jedná sa o rôznorodosť v rámci jednotlivého druhu, medzi druhmi i medzi 
ekosystémami. Biologická rozmanitosť sa teda posudzuje z troch hľadísk:  
z genetickej diverzity, druhovej diverzity a diverzity ekosystémov.  

Brettonwoodské inštitúcie Týmto pojmom sú označované 
medzinárodné finančné inštitúcie vytvorené na základe stretnutia 
politikov, ekonómov, delegátov a expertov zo Spojených štátov, Británie 
a ďalších 44 spojeneckých štátov v roku 1944 v meste Breton Woods v 
americkom štáte New Hampshire.

Účastníci spoločne vypracovali návrh budúceho finančného a menového 
usporiadania sveta a dohodli sa na vzniku Medzinárodného menového 
fondu (MMF), Svetovej banky (SB) a na vytvorení Všeobecnej dohody 
o clách a obchode (General Agreemenť on Tarrifs and Trade - GATT), 
predchodcovi WTO.

C

celoživotné vzdelávanie je potrebné vnímať ako celoživotný 
uvedomelý proces učenia sa, čiže nadobúdania vedomostí, zručností, 
kompetencií. Zahŕňa vzdelávanie v predproduktívnom veku, ktorého 
základ tvorí vzdelávanie v školách a v školských zariadeniach, ktorými je 
možné získať stupeň vzdelania absolvovaním základnej, strednej alebo 
vysokej školy. Takýto typ vzdelania má poskytnúť mladým ľuďom nové 
zručnosti, ktoré sú potrebné v podmienkach spoločnosti založenej na 
vedomostiach.

cPN - conflict Prevention Network Systém prevencie 
konfliktov Európskej komisie poskytuje inštitúciám EU poradenské služby 
pre vnútorné vzťahy. Zameriava sa na prevenciu konfliktov a nevojenský 
krízový manažment v rámci novo vznikajúcej Európskej bezpečnostnej a 
obrannej politiky. Analýzy vypracovávajú odborníci z výskumných ústavov, 
špecializovaných nevládnych organizácii a nezávislí experti.

cunami alebo tsunami (v japončine znamená prístavná vlna) je jedna 
alebo niekoľko po sebe idúcich vĺn na hladine mora, ktoré vznikajú pri 
silnom zemetrasení pod hladinou mora, pri podmorskom zosuve alebo po 
dopade meteoritu do mora alebo jeho blízkosti.  

D

deforestácia je zmenšovanie lesných plôch. Príčinami sú ťažba 
dreva, budovanie infraštruktúry (mestá, diaľnice, priehrady) , získavanie 
poľnohospodárskej pôdy (orná pôda, pastviny), získavanie dreva ako paliva 
pre domácnosti v rozvojových krajinách, znečistenie prostredia (ovzdušie, 
voda, kyslé dažde) a požiare. Úbytok lesných plôch má za následok úhyn 
živočíšnych druhov - ohrozenie biodiverzity, zníženú produkciu kyslíka, 
globálne otepľovanie - skleníkový efekt či zmenu vzhľadu krajiny.

demokracia je jedno z najčastejšie skloňovaných pojmov v súčasnom 

svete. Demokracia je považovaná za dosiaľ najvhodnejšiu formu vlády.  
V rôznych obdobiach svojho vývoja a v rozličných oblastiach bola chápaná 
rôzne. Avšak ani v súčasnosti neexistuje všeobecne prijímaná definícia. 
Pôvod samotného pojmu demokracia nájdeme v antickom Grécku,  
v existencii mestských štátov – polis, kde bola považovaná za priamu vládu 
ľudu. V súčasnej dobe je rozšírená najmä zastupiteľská forma demokracie, 
kedy si ľud volí svojich zástupcov, ktorí potom v jeho mene rozhodujú 
(prevažná väčšina demokratických krajín). Je založená na slobodných, 
pravidelne sa opakujúcich voľbách, slobodnom prístupe k informáciám, 
všeobecnom volebnom práve, rovnosti, slobode prejavu, zhromažďovania 
sa a združovania.

diskriminácia je konanie, pri ktorom dochádza k uprednostneniu 
niektorých osôb oproti iným, najmä na základe odsudzovania ľudí odlišného 
pôvodu, rasy, náboženstva, sexuálnej orientácie atď. Rozoznávame 
napríklad diskrimináciu rasového alebo etnického pôvodu, diskrimináciu 
na základe vierovyznania, veku, pohlavia alebo sexuálnej orientácie. 
V praxi sa stretávame aj s pojmom „pozitívna diskriminácia“, ktorý by 
sa dal opísať ako zvýhodňovanie diskriminovaných/znevýhodnených 
ľudí za účelom vyrovnania ich pôvodne znevýhodneného postavenia v 
spoločnosti.

dlhodobo udržateľný rozvoj alebo preferovanejšie 
„dlhodobo udržateľný spôsob života“ je taký spôsob života, ktorý 
umožňuje uspokojiť potreby súčasnej generácie bez toho, aby sme 
obmedzili práva a potreby budúcich generácií. Súvisiacim pojmom je 
udržateľná spoločnosť, vymedzená ako spoločnosť, ktorá môže pretrvať 
generácie, je dostatočne predvídavá a pružná na to, aby si nepodkopala 
tak fyzické ako aj sociálne systémy, ktoré ju podporujú. 

E
ec - european commission - Európska komisia (EK) je jediný 
výkonný orgán EU, ktorý vznikol v roku 1967 z výkonných orgánov troch 
spoločenstiev - Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, EURATOMu 
a Európskeho hospodárskeho spoločenstva. V súčasnosti ju tvorí 30 ko-
misárov. Veľké štáty (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Taliansko a 
Španielsko) tu majú dvoch zástupcov, ostatné štáty po jednom. Komisári 
rozhodujú o záležitostiach EU nezávisle na svojom vlastnom štáte. EK ako 
nadnárodný orgán iniciuje a realizuje legislatívu EU.

ecHO - european commission‘s Humanitarian Aid Office 
Úrad Európskej komisie pre humanitárnu pomoc poskytuje krízovú pomoc 
obetiam prírodných katastrof a ozbrojených konfliktov mimo EU.

ekológia je vedný odbor biológie, ktorý skúma vzťahy medzi organiz-
mami a životným prostredím a vzťahy medzi živými organizmami navzá-
jom. Ekológia študuje ekologické systémy, ich štruktúru, organizáciu a 
zmeny v nich prebiehajúce. Prístup ekológie k štúdiu životného prostredia 
sa často považuje za interdisciplinárny. Ekológia poskytuje teoretické a 
praktické poznatky pre riešenie problémov životného prostredia. Pozna-
nie základných ekologických princípov a zákonitostí je nutné pre zachova-
nie prírodnej rovnováhy, ako aj pre trvalú existenciu zdravej a produkčnej 
krajiny. 

ekologické formy dopravy zahŕňajú častejšie využívanie pešej 
chôdze, bicykla či mestskej hromadnej dopravy. Medzi ďalšie možnosti 
patria spoločné jazdy autom a zlepšenie návykov pri jazdení (dodržiavanie 
stálej rýchlosti; vypínanie motora v dopravnej zápche - keďže motory na 
voľnobeh vypustia o 13 % viac emisií a za 10 sekúnd spotrebujú viac paliva 
ako opätovné naštartovanie vozidla). Podľa štatistík ¼ škodlivých emisií 
v EÚ pochádza z dopravy, kvôli čomu by sme mali hľadať alternatívne 
formy dopravy, vďaka ktorým by boli mestá čistejšie a vytvárali by lepšie 
prostredie pre život. To nám má pripomenúť aj Európsky týždeň mobility, 
ktorý sa koná každý rok v termíne od 16. do 22. septembra.

ekologické poľnohospodárstvo vzniklo približne pred 
30 rokmi a vychádza z princípov návratu tradičného spôsobu obrábania 
pôdy a poľnohospodárskej výroby založených na vylúčení škodlivých 
vstupov chemického priemyslu, ako sú umelé hnojivá, pesticídy a pod. 
Uprednostňujú sa osvedčené postupy striedania plodín na poli, úrodnosť 
pôdy sa obnovuje používaním organických hnojív z chovu hospodárskych 
zvierat. Produkty takejto poľnohospodárskej výroby sa označujú známkou 
ekologický produkt.

KRáTKY SlOVNíK
k témam globálneho vzdelávania
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ekosystém je základná jednotka funkčného celku živej prírody 
Zeme. Je to priestorová časť biosféry, zložená z funkčného celku živých 
organizmov a z prostredia. Je to otvorený systém s osobitnou stavebnou 
a funkčnou štruktúrou. Nie je špecifikované, akú približnú veľkosť má 
mať ekosystém, a tak sa za ekosystém môžeme považovať celú biosféru 
alebo naopak, mláku, ktorá sa vytvorí po daždi, alebo aj celý oceán.

emisie dopravných prostriedkov sú sprievodné produkty 
bežnej prevádzky dopravných prostriedkov. Väčšinou majú nepriaznivý 
účinok na životné prostredie, ako aj na človeka. Medzi hlavné zdroje emisií 
patria dopravné prostriedky poháňané spaľovacími motormi, hlavne tie, 
ktoré spaľujú uhľovodíkové palivá. Z ekologického hľadiska predstavujú 
veľké nebezpečenstvo nespálené resp. odparené uhľovodíky a oxidy 
dusíka. Tieto zložky sa spolu s geomorfologickými a klimatickými faktormi 
a za pôsobenia slnečného žiarenia zúčastňujú na tvorbe fotochemického 
smogu a porušujú ozónovú vrstvu. Z globálneho hľadiska sú podstatné 
emisie oxidu uhličitého, ktorý spôsobuje skleníkový efekt a vplýva na 
globálne otepľovanie.

empowerment ako termín sa začal vo veľkej miere využívať 
na prelome 90. rokov minulého storočia v USA ako nástroj integrácie 
menšinových skupín a ich zapojenia sa do tvorby ich vlastnej budúcnosti 
oproti pasívnemu prijímaniu pomoci.

enkulturácia (v sociológii označovaná tiež ako socializácia) je 
proces, ktorým si človek ako člen určitej spoločnosti osvojuje kultúru 
tejto spoločnosti. Pod pojmom enkulturácia teda môžeme zahrnúť všetky 
prejavy naučeného správania, získavania znalostí, schopností a postojov, 
ktorými človek nadobúda kompetencie v kultúre danej spoločnosti.

environmentálna výchova sa zaoberá poskytovaním výchovy 
zameranej na zlepšenie alebo ochranu ľudského životného prostredia. 
Environmentálna výchova sleduje historické, politické, ekonomické a 
kultúrne aspekty ovplyvňujúce životné prostredie. Životné prostredie 
tak zahŕňa stavby, diaľnice a námorné tankery a rovnako tak aj kojotov a 
borovice.

environmentálni utečenci sú ľudia, ktorí boli donútení dočasne 
alebo trvalo opustiť svoje pôvodné bydlisko v dôsledku významného 
narušenia životného prostredia, ktoré ohrozovalo ich existenciu alebo 
vážne ovplyvnilo kvalitu ich života.

epidémia je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej existencie a majú na ňu 
neblahý vplyv. Je to náhly a hromadný výskyt a šírenie infekčných a iných 
chorôb v určitom mieste a čase. Epidemicky sa šíria napríklad žltačka typu 
A, cholera, chrípka a podobne.

etnická skupina - etnikum ako pojem sa používa k členeniu 
ľudstva na skupiny pomocou kultúrne vyjadrených totožností a odlišností 
jej členov. „Etnikum“ či etnická skupina od 70. rokov 20.storočia nahradzuje 
pojem „kmeň“. Etnicitu možno určovať podľa zjavných komponentov 
(jazyk, rasa, kultúra, soc. štruktúra) a komponentov subjektívnych (etnická 
identita).

eu (fr. ue) - european union - Európska únia bola založená v 
roku 1995 podľa Maastrichtskej zmluvy z roku 1993. V súčasnosti je jej 
členmi 25 štátov európskeho kontinentu, ktoré sú združené v Európskych 
spoločenstvách. V otázkach spoločnej politiky delegujú členské štáty 
právomoc na orgány EU ako je Európska komisia (EK), nadnárodný 
výkonný orgán EU. Medzivládna inštitúcia Rada EU združuje ministrov 
vlád členských krajín, ktorí sú zodpovední za jednotlivé oblasti. Tretím 
najdôležitejším orgánom je Európsky parlament, ktorý je priamo volený 
európskymi občanmi a sú v ňom zástupcovia jednotlivých európskych 
politických strán. Ďalšími orgánmi EU sú Európsky súdny dvor a Európsky 
dvor audítorov.

F

Facebook je rozsiahly komunitný webový systém, ktorý slúži  hlavne 
na komunikáciu, nadväzovanie priateľstiev a zdieľanie fotografií a videí. V 
súčasnosti má Facebook vyše 600 miliónov členov a je dostupný skoro na 
celom svete.

favela je chudobná štvrť na okraji miest Latinskej Ameriky, predovšetkým 

priemernej teploty oceánov a atmosféry v mierke celej planéty počas 
viacerých rokov. Najmä v posledných 25-50 rokoch sa na globálnom 
otepľovaní v značnej miere podieľa činnosť človeka, a to najmä emisie 
skleníkových plynov, ako napríklad oxid uhličitý (CO2). Hoci diskusie 
ohľadom globálneho otepľovania sa často sústreďujú najmä na teplotu, 
klimatické zmeny môžu priniesť aj zmeny iných geografických prvkov, 
zahŕňajúc zvýšenie hladiny morí, extrémne zrážky a iné. Tieto zmeny môžu 
spustiť rôzne ničivé javy ako napr. potopy, suchá, veľké horúčavy, zníženie 
poľnohospodárskych výnosov, ale aj extrémne okolnosti spôsobujúce 
masové vyhladenie populácie.

globálny Juh a globálny Sever je označenie krajín tzv. chu-
dobného globálneho Juhu, ktoré sú charakterizované nestabilnou politic-
kou a ekonomickou situáciou doplnenou o aspekty demografické (výrazný 
populačný rast), ekologické (prírodné katastrofy: extrémne suchá, hlado-
mory), ale i psychologické (prirodzená túžba človeka získavať, poznávať 
nové atď.). Oproti tomu globálny Sever označuje krajiny tzv. bohatého se-
veru, charakteristické politickou slobodou, stabilitou a viac-menej prospe-
rujúcou ekonomikou krajín.

H

hranica chudoby Najrozšírenejší spôsob merania chudoby. 
Vyjadruje hranicu medzi tými, ktorých priemerné príjmy sú dostatočné k 
uspokojeniu tzv. základných potrieb, teda k zaisteniu stravy a ubytovania, 
a medzi tými, ktorých príjmy k tomuto nedostačujú. Hranica je určovaná 
na základe stanovenia priemerného množstva peňazí, potrebných 
na kúpu denného kalorického minima, ďalej minimálnych výdavkov, 
vynakladaných priemernou rodinou za obydlie a ďalšie potreby ako je 
ošatenie a pod.

humanitárna spolupráca (alebo pomoc) sa poskytuje ad hoc, 
ako reakcia na mimoriadne udalosti v prípade náhlych tragédií, resp. rieši 
okamžité následky rôznych katastrof. Jej cieľom je rýchlo a efektívne 
pomôcť ľudom v krízovej situácii. Spravidla je krátkodobá, dočasná a trvá, 
pokiaľ nepominie priame ohrozenie, resp. ľudia nedosiahnu určitý stupeň 
samostatnosti. Po skončení tejto pomoci/spolupráce (po pár týždňoch až 
mesiacoch) nastupuje druhé štádium, a to rozvojová spolupráca, ktorá 
systematicky a komplexne podporuje globálny rozvoj postihnutého 
územia, krajiny.

I

ilO (fr. OiT - BiT) - international labour Organisation 
Medzinárodná organizácia práce, založená v roku 1919, je špecializovaná 
agentúra OSN, ktorá usiluje o presadzovanie sociálnej spravodlivosti  
a medzinárodne uznávaných ľudských a pracovných práv.

index ľudského rozvoja (Human development index - 

HDi) Bol vytvorený Rozvojovým programom OSN (UNDP) v roku 1990. Jeho 
zmyslom je zachytiť ako ekonomické, tak sociálne aspekty rozvoja. Meria 
životnú úroveň komplexne, hrubý domáci produkt (HDP) tvorí iba jednu z 
jeho súčastí. Používa sa pri spracúvaní národných alebo regionálnych správ 
o ľudskom rozvoji a na jeho základe sa určuje poradie krajín podľa údajov 
o očakávanej dĺžke života, vzdelaní a životnej úrovni (vypočítava sa z 
reálneho hrubého domáceho produktu na jedného obyvateľa s prepočtom 
na kúpnu silu).

integrácia je ďalšia z foriem kultúrneho kontaktu. Integrácia je proce-
som, pri ktorom sa obe strany, vstupujúce do vzájomného kontaktu niečo-
ho vzdávajú, aby zároveň niečo získali. Z pohľadu imigranta vyžaduje tento 
prístup ochotu prispôsobenia sa základným pravidlám hostiteľskej spoloč-
nosti, z pohľadu tejto spoločnosti potom zase ochotu ponechať dostatok 
priestoru pre prejavy „menšinovej“ kultúry a upravenie prístupu k vzdelá-
vaniu, zamestnaniu a rozhodovaniu tak, aby boli v ideálnom prípade uspo-
kojené záujmy oboch strán.

interkultúrne vzdelávanie je cielená a zámerná príprava na ži-
vot v multikultúrnej realite, príprava na sociálne, politické i ekonomické as-
pekty interakcie medzi ľuďmi s odlišným sociokultúrnym zázemím. Snahou 
interkultúrneho vzdelávania je učiť ľudí chápať a rešpektovať iné kultúry 

Brazílie (najznámajšie sú v okolí Rio de Janeira). Pôvodne ich zakladali 
oslobodení otroci, ktorí nemali kde bývať. V sedemdesiatych rokoch 20. 
storočia sa favely rozrástli kvôli masívnemu príchodu ľudí z vidieka, ktorí 
prišli do mesta za prácou a súrne potrebovali ubytovanie. 

Fair Trade (slovenský ekvivalent je Spravodlivý obchod) zahrňuje 
obchodné partnerstvo (výrobu a predaj), ktorého cieľom je zlepšenie 
životných podmienok doteraz vylúčených a znevýhodnených výrobcov 
z rozvojových krajín v rámci konceptu udržateľného rozvoja. Toho sa 
snaží docieliť poskytovaním rovnoprávnych obchodných podmienok pre 
výrobcov a zvyšovaním uvedomenia spotrebiteľov o situácii v rozvojových 
krajinách.

FAO - Food and Agriculture Organisation Organizácia 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo poskytuje praktickú pomoc 
rozvojovým krajinám. V rámci svojich projektov podporuje ucelený 
prístup, ktorý zohľadňuje životné prostredie, sociálne a ekonomické 
podmienky.

feminizácia chudoby Označuje fakt, že z rôznych príčin sú 
chudobou ohrozené alebo chudobou trpia najmä ženy, a zameriava 
pozornosť na rodovú dimenziu chudoby. V dôsledku rozdielov v 
pracovných príjmoch mužov a žien, spôsobených mnohými faktormi 
a od nich odvodených dôchodkov sú ženy počas produktívneho života, 
ale najmä v poproduktívnom veku vystavené väčšiemu riziku príjmovej 
chudoby ako muži.

G

gender Tento (do slovenčiny ťažko preložiteľný) termín vyjadruje 
kultúrnu, sociálnu a psychologickú povahu rozdielov medzi mužmi a 
ženami. Oproti konceptu „pohlavia“ (anglicky sex), ktorý vychádza z 
odlišnosti mužov a žien ako nemennej biologickej danosti, sa tento 
koncept zameriava na jej sociokultúrnu podmienenosť a premenlivosť.

genderová nerovnosť je požiadavka na väčšiu rovnosť mužov 
a žien, najmä na spravodlivejšiu deľbu práce a jej finančné ohodnotenie, 
a teda i na vyváženejší prístup k vyšším statusom a moci. V modernej 
industriálnej spoločnosti je deľba práce výrazne podmienená a 
ovplyvňovaná kategóriou pohlavia a panuje tu genderová nerovnosť. I v 
našom prostredí je dosiaľ rozšírený stereotyp žien v domácnosti, žien ako 
vychovávateliek detí a mužov ako hláv a živiteľov rodiny.

genderové role sú vzorce správania naučené v procese 
enkulturácie. Sú teda človeku vtlačené rôznymi spôsobmi – výchovou, 
vzdelaním, v zamestnaní, od najranejšieho detstva. Tieto role prestupujú 
celú sociokultúrnu realitu a vyskytujú sa najmä v takých spoločenských 
štruktúrach, ako je rodina (žena – matka a vychovávateľka detí a žena 
v domácnosti, muž – hlava a živiteľ rodiny) či ďalších inštitúciách (napr. 
doktor a zdravotná sestrička, riaditeľ firmy a sekretárka).

geto je vymedzená štvrť mesta, zriadená na násilné izolovanie 
spoločensky diskriminovaných obyvateľov, ktorej založenie je väčšinou 
motivované etnickým, rasovým alebo národnostným princípom. Termín 
sa začal používať v súvislosti s benátskym getom, kde museli žiť miestni 
Židia.

globalizácia, globálna prepojenosť v najvšeobecnejšej rovine 
znamená zvyšujúce sa prepájanie sveta vo všetkých oblastiach života 
ľudí. Globalizácia je súborom mnohých rôznorodých procesov, ktoré 
obsahujú aspekty ekonomické, sociálne, kultúrne a politické. Tieto 
procesy sú vzájomne previazané a navzájom sa podmieňujú. Ekonomické 
procesy sú založené najmä na prepájaní svetových trhov a zapájaní 
všetkých spoločností do svetových ekonomických väzieb, v pôsobení 
nadnárodných korporácií a medzinárodných finančných inštitúcií (Svetová 
banka, Medzinárodný menový fond). Sociálne procesy zahŕňajú javy ako 
je globálna turistika či migrácia, rozvoj komunikačných technológií a 
dopravy či celosvetový nárast chudoby. V kultúrnej dimenzii globalizácie 
dochádza k zintenzívneniu kontaktu medzi kultúrami a celosvetovému 
šíreniu určitých kultúrnych vzorov. Pretože pojem globalizácia zahŕňa 
mnoho rozmanitých procesov, nie je možné definovať ho jediným 
záväzným spôsobom.

globálne otepľovanie je fenomén postupného zvyšovania 

než svoju vlastnú, komunikovať a kooperovať s príslušníkmi iných socio-
kultúrnych skupín a všeobecne zlepšovať vzťahy medzi majoritou a mi-
noritami.

iOM - international Organisation for Migration 
Medzinárodná organizácia pre migráciu je medzivládny orgán, ktorý po-
máha migrantom v rôznych častiach sveta a podporuje ekonomický a so-
ciálny rozvoj spojený s migráciou.

K

konfesionalizmus je lipnutie na konfesii (vyznanie, viera, presved-
čenie, spravidla náboženské; vyznanie viery), cirkevníctvo.

kritické myslenie rozvíja užitočné návyky myslenia, založené na 
racionalite a pátrajúce po príčinách. Teória kritického myslenia sa snaží 
o ustanovenie noriem a vzorov, umožňujúcich jednotlivcovi náležite po-
sudzovať jednotlivé názory a možnosť ich využití pre obhajobu vlastných 
proklamovaných názorov a postupov. Na súčasného človeka sa kladie ná-
rok kriticky, to znamená vlastným rozumom a na základe vlastných skú-
seností, skúmať možnosti, ktoré pred ním stoja. V spoločnosti hojnosti  
a takmer úplnej slobody tlače potrebujú túto schopnosť už deti, aby si  
z ponúkaných možností dokázali vôbec vybrať. Kritické myslenie je dôleži-
té, pretože nám umožňuje analyzovať, vyhodnocovať, vysvetľovať a mo-
delovať naše myslenie, čím sa znižuje riziko prijímania, konania nebo mys-
lenia na základe falošnej viery.

kultúra - aj napriek rôznosti škôl a smerov panuje istá základná zhoda 
v chápaní kultúry ako špecifickej ľudskej sféry reality resp. ako rodovému 
atribútu ľudstva, ktorým sa rod Homo odlišuje od ostatných bytostí. 
Antropologické poňatie kultúry je nehodnotiace a v tomto zmysle sú 
jej súčasťou všetky nebiologické mechanizmy a prostriedky, ktorými sa 
spoločnosti adaptujú na vonkajšie, prírodné prostredia.

kultúra chudoby koncept zavedený americkým antropológom 
Oscarom Lewisom. Chudoba nie je chápaná ako vlastnosť jednotlivcov, 
ale celých skupín žijúcich pod hranicou chudoby. Vychádza z toho, že 
mnohé skupiny na okraji spoločnosti vykazujú zhodné prvky, napríklad 
podobnosť v rodinných štruktúrach, medziľudských vzťahoch, zvykoch,  
v hodnotovom systéme a v orientácii v čase.

kultúrne vzorce predstavujú všeobecne prijímaný a napodobovaný 
súbor hodnôt, noriem, podôb správania a usporiadania inštitúcií danej 
spoločnosti (kultúry). Ako také tvorí súčasť kultúrnej tradície, ich vplyv sa 
prejavuje v procese enkulturácie členov spoločnosti.

kvalita života - v súčasnosti existuje viacero konceptov kvality 
života (Quality of Life = QOL). Pri formulovaní definície kvality života sa 
väčšina špecialistov zhoduje v tom, že kvalita vyjadruje určitú mieru alebo 
stupeň, ktorý variuje od nízkej hodnoty po vysoké. 

kyslý dážď vzniká následkom úniku oxidu siričitého a oxidov dusíka 
do atmosféry, kde prejdú chemickými premenami a sú rozpustené  
v kvapkách vody v oblakoch. Kvapky padajú na zem vo forme dažďa, 
alebo snehu, čo môže zvýšiť kyslosť pôdy a ovplyvniť chemickú 
rovnováhu v jazerách a vodných tokoch. Kyslý dážď urýchľuje zvetrávanie 
uhličitanových hornín a urýchľuje aj koróziu budov. Prispieva tiež ku 
kyslosti riek, potokov a ničí stromy vo vyšších polohách. Základnou 
príčinou kyslého dažďa sú zlúčeniny síry a dusíka pochádzajúce z ľudskej 
činnosti, napríklad z výroby elektrickej energie a emisie dopravných 
prostriedkov. Plyny môžu byť v atmosfére unášané tisícky kilometrov 
než sa premenia na kyseliny a uložia sa na zem. K emisii kyselinotvorných 
plynov do atmosféry  prispievajú aj prírodné javy ako sú emisie zo sopiek 
a z biologických procesov v pôde, v močiaroch a v oceánoch.

L

lDc - least Developed country je označenie pre najmenej 
rozvinuté krajiny, ktoré majú podľa klasifikácie OSN hrubý národný 
produkt nižší než 760 USD na obyvateľa a v ktorých tvoria vyrobené 
produkty menej ako 10 % HNP.
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liberalizácia obchodu je osobitný typ hospodárskej a obchodnej 
politiky, ktorý je charakterizovaný postupným odbúravaním rôznych bariér 
brániacich slobodnému a voľnému pohybu tovaru, surovín, služieb, peňazí 
a informácií.

ľudské práva boli utvorené v súlade s európskym kultúrnym a 
historickým vývojom, teda zásadách občianskej spoločnosti, právneho štátu 
a koncepcie univerzálnej ľudskej prirodzenosti ako autonómneho subjektu. 
Kultúrne odlišnosti v mnohých spoločnostiach na svete spochybňujú 
univerzálnu platnosť ľudských práv, a tak dochádza k dilemám medzi 
toleranciou ku kultúrnym odlišnostiam a presadzovaním ľudských práv.

M

malária je jedna z najzávažnejších infekčných chorôb. Ročne na ňu 
ochorie približne 300-500 miliónov ľudí, pričom až 1-3 milióny z nich 
chorobe podľahne. Väčšina obetí žije v tropickej a subsaharskej Afrike, no 
nebezpečným formám malárie je vystavených až 40% svetovej populácie. 
Malária v stredovekej taliančine znamená zlý vzduch. Občas sa (kvôli 
typickým prejavom) označuje aj ako zimnica.

metódy problémovej výučby vychádzajú z myšlienok 
Deweyho, Pierca, Williama Jamesa a ďalších. Ich koncepcia zdôrazňuje 
význam vyučovania v spolupráci s ostatnými študentmi, zároveň však 
vyzdvihuje zachovanie autonómie jedinca. Medzi inými zdôrazňuje taktiež 
spoluúčasť samotného študenta pri fungovaní výučby; sociálnej dimenzie 
výučby a jej kvalitu; význam procesu, pri ktorom je výučba „upevňovaná“ v 
reálnom živote, „umiestňovaná“ do kontextu, v ktorom naberá konkrétny 
obsah, a „úmysly“, podľa ktorých je vyberaná, a rovnako aj rolu sprievodcu 
a sprostredkovateľa predstavovanú učiteľom.

migrácia je proces priestorového premiestňovania osôb cez hranice, 
spojený so zmenou miesta bydliska na dobu kratšiu či dlhšiu, prípadne 
natrvalo. Podľa smeru migrácie sa rozlišuje emigrácia (vysťahovania) 
a imigrácie (prisťahovania). Každý individuálny pohyb naberá obidve 
tieto formy - z jednej oblasti sa emigruje, do druhej sa imigruje, pokiaľ je 
parametrom sťahujúci sa človek.

modernizácia zahŕňa rozvoj priemyslu a technológií, rast veľkých 
miest a širokú premenu životných štýlov ľudí. Idea vychádzala z 
osvieteneckých ideálov sekularizovanej spoločnosti, dôraze na slobodu 
jednotlivca, politickej organizácii na princípu národných štátov a 
občianskej spoločnosti. Modernizáciu sprevádzal vznik nových kultúrnych 
foriem a princípov, ako napríklad národný štát, kapitalizmus či marxizmus. 
Bola spojovaná hlavne s predstavou pokroku, ktorý mal priniesť rozšírenie 
politických slobôd, rozvoj vied, umenia a techniky.

multikulturalizmus označuje v hovorovej praxi:
1. existenciu prvkov odlišných kultúr v jednom čase a priestore (kultúr-

ny pluralizmus)
2. politický program, resp. model budovania takej spoločnosti, v kto-

rej môžu príslušníci/príslušníčky ktorýchkoľvek etnických skupín, rás, 
národov či kultúr verejne prejavovať svoju príslušnosť k týmto ka-
tegóriám bez diskriminácie

3. ideál, ktorý chce naplniť model v bode 2

Myspace je webová sociálna sieť, spustená v auguste 2003, ktorá sa 
postupne stala jedným z najväčších komunitných serverov na svete. Umož-
ňuje užívateľom využívať chat, blogovať, diskutovať v diskusných skupi-
nách a zdielať fotky alebo videá. Ponúka osobné profily užívateľom od 14 
rokov a niektoré špeciálne profily pre hudobníkov alebo hercov. Jej použí-
vanie je bezplatné, služba je financovaná pomocou reklamy.

N

Nacionalizmus má niekoľko významov. V najširšom zmysle slova je 
výrazom pre kolektívnu identifikáciu ľudského spoločenstva na základe 
projektu národa, sociopolitického hnutia a ideológie vychádzajúcej z pred-
stavy spoločných dejín a osudu, historicky súvisiaci s európskym modelom 
vytváraním národného štátu.

národ je uvedomelé spoločenstvo ľudí, ktorí zdieľajú presvedčenie o 

spoločnej kultúre a histórii, žijú na určitom území a svojím okolím sú iden-
tifikovaní ako jedinečné spoločenstvo.

národnosť je príslušnosť k určitému národu.

národnostná menšina alebo etnická menšina je spoločenstvo 
ľudí rovnakej národnosti s vlastným jazykom a kultúrou obývajúce určitú 
časť územia štátu bez toho, aby boli štátotvorným subjektom. Na zacho-
vanie ich národnej identity im medzinárodné a vnútroštátne právo prizná-
va právo na organizáciu vlastnej národnej kultúry, používanie materinské-
ho jazyka, vzdelávanie v tomto jazyku a podobne.

neokolonializmus tento termín popisuje stav, keď je pôvodne 
kolonizovaná krajina síce formálne nezávislá, ale jej vládnuca elita sa 
podriaďuje rozhodnutiu bývalej materskej krajiny, pretože to považujú za 
výhodné pre seba a niekedy i pre štát. Jedná sa teda o geopolitickú prax 
využívania obchodnej globalizácie a kultúrneho imperializmu na riadenie 
krajiny, buď priamou vojenskou kontrolou alebo nepriamou politickou 
kontrolou. Pojem neokolonializmus bol vytvorený, aby popísal sociálno-
ekonomickú a politickú kontrolu, ktorá môže byť vykonávaná ekonomicky, 
jazykovo a kultúrne , pričom podpora kultúry v neokoloniálnych krajinách 
uľahčuje kultúrnu asimiláciu kolonizovaných ľudí, a tak otvára možnosti 
pre nadnárodné korporácie v neokoloniálnych krajinách.

nezisková organizácia je právnická osoba, ktorá poskytuje 
všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých užívateľov 
rovnakých podmienok, a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech 
zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v 
celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

O

obchodovanie s ľuďmi - je označené každé konanie s použitím 
násilia, hrozby násilím, zneužitia moci, zotročenia pre dlhy, oklamania alebo 
iných foriem donútenia, ktoré súvisia so získavaním alebo naverbovaním 
alebo prepravou osoby k pracovným účelom alebo na výkon služieb bez 
ohľadu na to, či sú prekračované štátne hranice, alebo nie.

občianska spoločnosť - pojem možno chápať rôznym 
spôsobom. Napríklad ako aktívne angažovanie sa v politických stranách a 
pravidelné využívanie voličského práva. Skôr je však občianska spoločnosť 
synonymom pre sieť najrôznejších občianskych združení a spolkov, 
fungujúcich mimo štátnej štruktúry, jej kľúčovým pojmom je občan, jeho 
požiadavky, aktivity a spôsob, akým maximálne využije priestor, ktorý mu 
demokratická spoločnosť poskytuje k formulovaniu svojich požiadaviek 
a kontrole politickej moci. Za súčasť funkčnej občianskej spoločnosti 
sa pokladá vysoký podiel účasti občanov na spravovaní vecí verejných 
a to práve cez nepolitické štruktúry. Teda vytváranie mimovládnych 
organizácií, podieľanie sa na ich činnosti, prípadne podieľanie sa na tzv. 
verejnej kontrole, ktorú spravidla vykonávajú masmédiá, watchdogové 
organizácie, organizácie zamerané na kontrolu ľudských práv, ale aj 
neorganizovaní jednotlivci.

občianske práva - súčasť celého súboru práv predstavujúcich 
základné práva občana alebo ľudské práva. Zahŕňajú jednak občianske 
slobody (ako napríklad právo na život, sloboda náboženského vyznania, 
sloboda vyjadrenia a pod.), ale aj zákonné práva (napr. právo na vlastný 
majetok, vynútiteľnosť záväzkov prostredníctvom súdu atď.). Občianske 
práva alebo občianske slobody sú teda zákonmi (najčastejšie upravené 
ústavou alebo ústavou a ďalšími zákonmi) stanovené základné práva 
občana štátu, predovšetkým však také, ktoré definujú jeho postavenie v 
spoločnosti alebo v štáte.

OecD (fr. OcDe) 
- Organisation for economic co-operation and Development 
súčasť celého súboru práv predstavujúcich základné práva občana 
alebo ľudské práva. Zahŕňajú jednak občianske slobody (ako napríklad 
právo na život, sloboda náboženského vyznania, sloboda vyjadrenia 
a pod.), ale aj zákonné práva (napr. právo na vlastný majetok, 
vynútiteľnosť záväzkov prostredníctvom súdu atď.). Občianske práva 
alebo občianske slobody sú teda zákonmi (najčastejšie upravené 
ústavou alebo ústavou a ďalšími zákonmi) stanovené základné práva 
občana štátu, predovšetkým však také, ktoré definujú jeho postavenie 
v spoločnosti alebo v štáte.

P

participácia označuje v kontexte rovnosti príležitostí účasť určitej 
skupiny na občianskom živote, jej účinkovanie vo verejnej sfére, čiže 
zapojenie a začlenenie občanov a občianok do plánovania a realizácie úloh. 
Na vyjadrenie miery zapojenia určitej skupiny do istej sféry a jej aktívnej 
úlohy sa používa pojem miera participácie. 

predsudok je väčšinou negatívny názor alebo postoj aplikovaný 
na jednotlivca alebo skupinu, vybudovaný bez dostatočnej vedomosti 
a založený na negatívnych stereotypoch. Predsudky sú výsledkom 
„predčasného súdenia“ a môžu viesť k diskriminácii.

progresívna výchova / progresivizmus vychádza  
z myšlienok Johna Deweya a Rousseaua, zdôrazňuje demokratické, tvorivé 
a blízke vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi, školou a obcou. Jej počiatky 
sú spojené s protestom proti prílišnému formalizmu v teórií a praxi 
vzdelávania. Progresivizmus je orientovaný na študenta, v zmysle podpory 
pedagógov k motivácii študentov vzdelávať sa poskytovaním zmysluplných 
riešiteľných otázok, vypracovávaných v príjemnom a demokratickom 
prostredí. Progresivizmus je svoju povahou experimentálny a usiluje  
o zaisťovanie užitočných zmien jednotlivcov a spoločnosti.

PRSP - Poverty Reduction Strategy Papers 
Strategické dokumenty pre znižovanie chudoby tvoria makroekonomické, 
štrukturálne a sociálne politiky a programy členských štátov skupiny 
Svetovej banky. Cieľom je presadzovanie celkového rastu a znižovania 
chudoby. Na príprave PRSP sa podieľali vlády donorských a prímajúcich 
krajín, občiansky sektor a iní partneri, vrátane zástupcov Svetovej banky  
a Medzinárodného menového fondu.

pútnické miesto je miesto, ktoré sa zvyčajne vzhľadom k určitému 
zázraku, stalo cieľom púti. Zmyslom púte je spravidla uctiť stopy zázraku, 
ktorý sa tu udial, poprosiť Boha či svätca o uzdravenie (ak bolo zázrakom 
uzdravenie), prípadne za také zázračné uzdravenie poďakovať alebo skrz 
namáhavú cestu vykonať pokánie, či obetovať túto námahu Bohu. Púte 
sú bežné v rade náboženstiev, napr. kresťanstve a islame, kde je púť do 
Mekky, tzv. Hadž, priamo záväznou podmienkou.

R

rasa - pojem rasa sa stalo súčasťou ľudského povedomia, bežnej 
slovnej zásoby. V tomto zmysle rasa predstavuje skupinu osôb, ktorá 
sama seba vníma a je taktiež ostatnými vnímaná ako odlišná na základe 
určitých biologických znakov. Rasa teda nie je len biologická kategória, 
ale predovšetkým sociálna a kultúrna. Rasa je sociálny konštrukt, ktorý 
existuje primárne v predstavách ľudí. 

rasizmus je presvedčenie, že niektoré rasy sú zo svojej podstaty 
nadradené a iné podradené. Určité fyzické vlastnosti človeka vypovedajú 
o vlastnostiach skupiny, do ktorej je jednotlivec zaraďuje. Na základe 
biologických charakteristík je ľuďom prisudzované vyššie alebo nižšie 
postavenie a ďalej sú s týmito znakmi spojované morálne, intelektuálne a iné 
charakteristiky, ktoré nemajú s fyzickou stavbou tela žiadnu opodstatnenú 
súvislosť. Rasistická, fašistická a nacistická ideológia však nie je mŕtva ani 
dnes, aj po roku 1945 sa niektoré štáty riadili alebo riadia týmito myšlienkami, 
napríklad Juhoafrická republika alebo Zimbabwe. Na konci 20. storočia sa 
objavil rad menších skupín a politických strán s rasistickými myšlienkami a 
ideológiami, ktoré sa udržujú a šíria po celom svete.

recyklácia je proces opätovného využitia predtým už použitých 
materiálov a produktov, (napr. recyklácia papiera, farebných a ostatných 
kovov, skla, plastov a pneumatík,...), ktorý zabraňuje plytvaniu 
zdrojmi. Redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, množstvo 
uskladnených odpadov a spotrebu energie, čím prispieva k nižšej emisii 
skleníkových plynov v porovnaní s použitím surových materiálov. Plasty 
sú jedným z najhoršie recyklovateľných materiálov, pretože sa na trhu 
vyskytujú v mnohých podobách. Môžu sa recyklovať len na produkt s nižšou 
kvalitou – plastová fľaša od malinovky sa môže len vyčistiť, rozomlieť na 
malé kúsky a použiť ako vypchávka do kresiel. Značné množstvo plastového 
odpadu napriek tomu ostane nevyužité, pretože jeho zostatková cena je 
zanedbateľná.

rodová rovnosť je spravodlivé zaobchádzanie so ženami a mužmi, 
ktoré vychádza z princípu, že všetky ľudské bytosti majú právo slobodne 
rozvíjať svoje schopnosti a vyberať si z možností bez obmedzení rodovými 
rolami. Môže znamenať tak rovnaké ako aj rozdielne zaobchádzanie, 
ktorého cieľom je hodnotiť, zohľadňovať a podporovať práva, výhody, 
povinnosti a možnosti žien a mužov ekvivalentne, v rovnakej miere a 
nediskriminujúco. Podľa Rady Európy „rovnosť žien a mužov znamená 
rovnaké zviditeľnenie, rovnakú právomoc a rovnakú účasť mužov i žien vo 
všetkých oblastiach verejného a súkromného života.“

rozvojová spolupráca je akákoľvek forma spolupráce, ktorá 
sa snaží reagovať na dlhodobé problémy chudobnejších krajín, najmä 
s ohľadom na ekonomické, sociálne, zdravotné a ekologické aspekty 
života ľudí, ktorí v nich žijú. Je dlhodobá, zameraná na ekonomický 
a spoločenský rozvoj chudobných krajín a je plánovaná na základe 
určených teritoriálnych a sektorových priorít pre vybrané cieľové 
krajiny. Zdôrazňuje aktívne zapojenie viacerých zúčastnených 
strán (príjemcov i darcov) v úsilí o rozvoj (preto nie „pomoc“ ale 
„spolupráca“).

rozvojové banky - regionálne orientované banky, zakladané 
vo svete od 60. rokov 20. storočia podľa vzoru Svetovej banky. Tieto 
banky patria v regionálnom meradle často ku kľúčovým inštitúciám v 
oblasti miestneho rozvoja. Dopad činnosti týchto bánk je cielenejší 
než v prípade Svetovej banky, pretože banky väčšinou lepšie poznajú 
miestne podmienky a lepšie svoju činnosť zameriavajú na konkrétne 
projekty. Medzi tieto banky patrí: Európska banka pre obnovu a rozvoj 
(EBRD, BERD), Ázijská rozvojová banka (ADB), Islamská rozvojová banka 
(IDB), Africká rozvojová banka (AFDB), Medziamerická rozvojová banka 
(IADB, BID).

rozvojové ciele tisícročia na Summite tisícročia v septembri 
2000 v New Yorku prijalo 191 krajín Miléniovú deklaráciu. Hlavy štátov 
a vlád sa tak zaviazali venovať pozornosť odstraňovaniu chudoby a 
udržateľnému rozvoju a podporovať dosiahnutie miléniových rozvojových 
cieľov. Súbor rozvojových cieľov tisícročia, ktoré by mali byť splnené do 
roku 2015, zahrňuje osem základných cieľov (goals), osemnásť čiastočných 
úloh (targets) a viac než štyridsať ukazovateľov (indicators).

S

sekta je v tradičnom chápaní (spravidla menšia) náboženská obec, 
ktorá sa odštiepila od väčšej cirkvi, pretože sa od tejto materskej cirkvi líši 
vierovyznaním a/alebo obradom a podobne. Hovorovo je sekta výraz pre 
skupinu, ktorá spravidla radikálnym spôsobom zastáva ideologické alebo 
náboženské alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných 
hodnôt „väčšiny“ spoločnosti, alebo všeobecnejšie pre skupinu, ktorá 
sa odštiepila od nejakej organizácie. Charakteristickou črtou sekty je 
potláčanie osobnostnej identity jej členiek a členov, po ktorom väčšinou 
nasleduje ich úplné podrobenie sa vedúcej osobnosti. 

separácia, triedenie odpadu pomáha uľahčiť spracovanie  
a následnú recykláciu odpadu, ktorý možno na základe zloženia rozdeliť 
na papier, sklo, bio odpad, priemyselný, poľnohospodársky a rádioaktívny 
odpad, alebo ostatné – plechy, lieky, staré farby, batérie, pneumatiky, 
papier potiahnutý fóliou z alobalu, motorový olej. Odpad sa môže 
spracovať nasledovným spôsobom: uložiť na skládku tzv. regulovanú, 
alebo spáliť v spaľovni. Nakoľko sa ročne neúmerne zvyšuje množstvo 
odpadu, tento ničí prírodu tým, že presakuje do spodných vôd, ničí 
ovzdušie a ohrozuje aj ľudské zdravie. 

skleníkový efekt je jav, vďaka ktorému sa v atmosfére zachytáva 
časť slnečnej energie, čo má za následok otepľovanie Zeme. Podobný 
úkaz možno pozorovať v skleníkoch (odkiaľ pochádza názov). Nebyť 
tohto efektu, teplota na Zemi by bola oveľa nižšia. Väčšina klimatológov 
zastáva názor, že nárast množstva skleníkových plynov, ku ktorému 
došlo v dôsledku činnosti človeka, umelo zvyšuje skleníkový efekt, čo 
vedie k zvyšovaniu celkovej teploty a narúšaniu klimatickej stability. K 
skleníkovým plynom, ktorý má momentálne najväčší účinok na klímu, patrí 
oxid uhličitý. Uvoľňuje sa pri spaľovaní fosílnych palív a jeho množstvo 
narastá i vďaka masívnemu odlesňovaniu. Ďalším výrazným skleníkovým 
plynom je metán. Uvoľňuje sa z ryžových polí, podpovrchových skládok, 
vzniká pri živočíšnej výrobe a v priemysle.
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skupina svetovej banky - nejedná sa o jednu banku, ale o sku-
pinu bánk s rôznymi funkciami. Svetová banka je najväčším zdrojom rozvo-
jovej pomoci na svete. Svetová banka podporuje rozvojové projekty pros-
tredníctvom pôžičiek s nižším až nulovým úrokom a ako záruku splácania 
často vyžaduje po vládach reformy typu Program štrukturálnych zmien.

slum je (väčšinou okrajová) časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je ob-
vykle obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami oby-
vateľstva a je (na rozdiel od geta) založená na ich sociálno-ekonomickej 
situácii. 

sociálne médiá zahŕňajú sociálne siete, blogy, zdielanie videa 
a fotiek, wiki, podcasty a takmer všetko ostatné, čo môžeme nájsť na 
internete. Na rozdiel od tradičných médií zastáva človek pri sociálnych 
médiách nielen pasívnu pozorovateľskú funkciu, ale aj prispievateľskú, 
tvorivú a rozširujúcu ich obsah. 

sociálne práva - legislatívne upravené a štátom garantované nároky 
občanov a občianok; ich cieľom je uspokojenie špecifických sociálnych 
potrieb, ako sú napríklad verejné služby pre rodiny s deťmi, finančná 
podpora rodín s maloletými deťmi, daňové úľavy rodičom, alebo krytie 
sociálnych rizík, ako sú napr. strata zamestnania, choroba, materstvo, 
invalidita a staroba.  Z pohľadu historického vývoja občianskych práv 
sú takto definované sociálne práva najmladšie, ich vývoj je často 
interpretovaný ako pokus o odstránenie bariér plného využitia občianskych 
a politických práv.

sociálne vylúčenie - koncept sociálneho vylúčenia má svoje korene 
v 70. rokoch 20. storočia, vo Francúzsku, kde bol prvý kráť použitý pre 
špecifickú situáciu určitých skupín obyvateľov žijúcich na okraji spoločnosti, 
ktorí boli odrezaní od pracovných príležitostí a zároveň od záchrannej 
siete štátnej sociálnej pomoci. Sociálne vylúčenie teda môžeme definovať 
ako proces, ktorým sú jednotlivci i celé skupiny osôb zbavované prístupu 
k zdrojom nevyhnutným pre zapojenie sa do sociálnych, ekonomických 
a politických aktivít spoločnosti ako celku. Proces sociálneho vylúčenia 
je primárne dôsledkom chudoby a nízkych príjmov, prispievajú k nemu 
však také ďalšie faktory ako je diskriminácia, nízke vzdelanie či zlé životné 
podmienky.

stereotyp je zjednodušené a zovšeobecnené vnímanie a hodnotenie 
skupín ľudí, udalostí atď. bez ohľadu na individuálne rozdielnosti. 
Stereotypy sú komunikované, zdieľané a propagované prostredníctvom 
spoločnosti, rodiny, komunity, v ktorej žijeme. Aj keď stereotypy nie sú 
vždy negatívne, môžu viesť k diskriminácii.

subkultúra môže označovať:

1. kultúru istej sociálnej skupiny, ktorá vznikla ako reakcia na 
dominantnú kultúru majoritnej spoločnosti, voči ktorej sa vymedzuje. 
Od alternatívnej kultúry sa líši tým, že nevzniká celkom nová kultúra, 
ale skôr sa hľadajú nové spôsoby vyjadrenia pôvodnej kultúry.

2. skupinu, ktorá sa identifikuje s kultúrou opísanou v bode 1.

štát je v sociológii obvykle definovaný ako organizovaná, politicky 
jednotná spoločnosť žijúca na určitom území, teda v určitých 
geografických hraniciach, ktorá má jednotný zákonník, vládu a správu. 
Obecná teória štátu teda považuje za základné znaky štátu verejnú 
donucovaciu moc, vyberanie daní (ktoré slúži práve k udržovaniu 
verejnej donucovacej moci) a územnú organizáciu obyvateľstva. Jedným 
z hlavných atribútov štátu je práve monopol na (legálne) použitie moci, 
teda schopnosti vnútiť jednotlivcom i skupinám cudziu vôľu i za požitia 
fyzického násilia.

T

terorizmus je definovaný ako súhrn antihumánnych metód hrubého 
zastrašovania politických odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem 
násilia. Vedľa individuálneho (vnútorného) terorizmu existuje terorizmus 
skupín, niektoré koordinujú svoju činnosť na medzinárodnej úrovni 
(medzinárodný terorizmus). Terorizmus, ktorý sa stal novou hrozbou, 
zmenil charakter 11. septembra 2001, kedy sa zrútili budovy Svetového 
obchodného centra v americkom New Yorku. Momentálne je na svete 
mnoho skupín aktívnych v tomto spôsobe útokov, prakticky každá 
teroristická skupina však má možnosť spáchať samovražedný teroristický 

útok. Medzi najznámejšie teroristické organizácie patria: Óm-šinrikjó, 
Hizballáh, Hamas, Fatah, Islamský džihád, OOP (Organizácia pre 
oslobodenie Palestíny), Al-Káida, Al-Džihád, ETA, GIA, RUF, IRA. 

trvalá udržateľnosť - koncept trvalo udržateľného rozvoja sa 
stal známou problematikou v posledných dvoch desaťročiach. Hlavnými 
príčinami jeho vzniku boli globálne environmentálne problémy akými 
sú klimatické zmeny vrátane kyslých dažďov, narúšanie ozónovej vrstvy, 
dezertifikácia spôsobená globálnym otepľovaním a nadmerná spotreba 
spôsobujúca drancovanie prírodných zdrojov. Trvalo udržateľný prístup 
vlastne znamená „používaj – ale neznič, zachovaj“. 

Twitter (z angl. štebotať) je mikroblogová služba, ktorá používateľom 
umožňuje posielať a čítať príspevky zaslané inými užívateľmi, nazývané 
tweety cez SMS, chat, e-mail. Tie sa potom zobrazujú v chronologickom 
slede na webe, či v jednej z mnohých aplikácií, ktoré sú k dispozícii. Tweety 
sú textové príspevky dlhé maximálne 140 znakov, ktoré sa zobrazujú na 
užívateľovej profilovej stránke a na stránkach jeho odberateľov. 

U

uN - united Nations - Organizácia spojených národov (OSN), 
ktorá v súčasnosti združuje 191 krajín, vznikla v roku 1945 kvôli podpore 
mieru, bezpečnosti a spolupráce. Hlavným poradenským orgánom je 
Valné zhromaždenie, v ktorom má každý členský štát jeden hlas, jeho 
odporúčania nie sú pre členov záväzné. Rada bezpečnosti je zodpovedná 
za udržovanie mieru a bezpečnosti a môže vyzvať členov, aby podporili jej 
rozhodnutí vojenskou akciou alebo ekonomickými nástroji. 

underclass - V súlade s rozdeľovaním spoločnosti podľa tried vznikol 
v USA pojem underclass, ktorý označuje znevýhodnenú skupinu v rámci 
robotníckej triedy (doslova potom „pod-triedu“), ktorá je charakteristická 
dlhodobou chudobou, závislosťou na sociálnych dávkach a rozpadom 
rodiny a ktorá má výrazne nižšiu životnú úroveň než väčšina spoločnosti. 

uNDP - united Nations Development Programme rozvojový 
program OSN je hlavným orgánom OSN, ktorý poskytuje pomoc v oblasti 
rozvojového poradenstva, advokácie a finančnej podpory. Sústreďuje sa 
na poskytovanie odborných konzultačných služieb rozvojovým krajinám 
a budovaním národných a regionálnych globálnych koalícií usilujúcich o 
zmenu.

uNeScO - united Nations educational, Scientific and 
cultural Organisation - Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru 
prispieva k mieru a bezpečnosti podporou spolupráce medzi národmi v 
oblasti vzdelania, vedy, kultúry a komunikácie.

uNHcR - united Nations High commissioner for Refugees 
vysoký komisár OSN pre utečencov sa zasadzuje za spravodlivosť a 
humanitárnu pomoc pre všetkých utečencov. Od roku 1950 pomohol úrad 
podľa odhadov 50 miliónom ľudí.

uNiceF - united Nations children‘s Fund - detský fond OSN 
ochraňuje práva detí, presadzuje naplnenie ich základných potrieb  
a rozšírenie rozvoja ich možností.

utečenec/utečenkyňa je podľa Ženevského dohovoru 
osoba, ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, 
náboženských, národnostných, politických dôvodov alebo z dôvodu 
príslušnosti k určitej sociálnej skupine a z dôvodu týchto obáv sa nemôže 
alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu, ani využiť ochranu tejto krajiny.

utečenecký tábor je záchytný tábor, v ktorom je zabezpečený 
pobyt žiadateliek a žiadateľov o azyl. Vykonávajú sa tu karanténne 
opatrenia, žiadateľkám a žiadateľom sa bezplatne poskytuje ubytovanie, 
stravovanie, základná zdravotnícka starostlivosť, vreckové ako aj základné 
hygienické potreby. Záchytný aj pobytový tábor je účelovým zariadením 
Migračného úradu, ktoré slúži na ubytovanie osôb žiadajúcich o azyl. 

V

vzdelanie je súhrn znalostí, vedomostí, poznávacích spôsobilostí a 
schopností, ktoré nadobudol jednotlivec na základe školského vzdelania, 

učenia, rozumovej výchovy, životných a pracovných skúseností a zámerného 
vlastného sebavzdelávania. Získavanie vzdelania je vzdelávanie. Hlavným 
miestom civilizovanej spoločnosti, kde sa poskytuje mládeži sústavné 
vzdelávanie, sú školy.

W

weblog (z ang. web log – webový denník), skrátene a neformálnejšie 
blog, je webová aplikácia obsahujúca chronologicky zoradené príspevky, 
ktorými pravidelne prispieva jeden alebo viacero blogerov. Môže sa jednať 
o denník, krátke tipy, články, firemný blog alebo o profesionálnu stránku 
pre určitú oblasť. 

wFP - world Food Programme - Svetový potravinový 
program, založený v roku 1963, je najväčšou medzinárodnou organizáciou 
zameranou na potravinovú pomoc. Jej cieľom je pomáhať ľuďom  
v humanitárnych krízach a v kritických situáciách, snaží sa tiež umožniť 
chudobným ľuďom viesť sebestačný život.

wHO - world Health Organisation - cieľom Svetovej 
zdravotníckej organizácie je dosiahnutie čo najlepšieho možného zdravia 
pre všetkých.

wiDe - women in Development europe  - Európska 
sieť genderových odborníčok, žien aktívnych v nevládnych rozvojových 
organizáciách a aktivistiek za ľudské práva. Cieľom organizácie, ktorá 
vznikla v roku 1985, je usilovať o svet založený na genderovej rovnosti 
a spravodlivosti, ktorá zaručuje rovnoprávne zaobchádzanie a účasť na 
politickom živote ženám i mužom. 

world Bank - Svetová banka je všeobecne známe pomenovanie pre 
Medzinárodnú banku pre obnovu a rozvoj, ktorú založila OSN v roku 1945, 
aby prispela k ekonomickému rozvoju členských štátov podporou investícií 
do výnosných projektov, povzbudzovaním súkromných zahraničných 
investícií a v prípade potreby pôžičkami z vlastných fondov. Ročne poskytuje 
v rámci boja proti chudobe štátom pôžičky v hodnote 16 miliárd dolárov.

X

xenofóbia  - etymologicky pochádza termín xenofóbia z gréčtiny – xenos 
označuje všetko cudzie, týkajúce sa cudzinca či hosťa, fobos potom znamená 
strach, úzkosť. Xenofóbia teda označuje odpor, nepriateľstvo, nedôveru 
voči všetkému cudziemu, strach pred ním. V mnohých ohľadoch možno 
xenofóbiu považovať za zastrešujúci pojem pre všetky druhy etnocentrizmu, 
eurocentrizmu, rasizmu a ďalšie koncepty, ktorých základ spočíva v delení 
ľudstva na my - oni, pričom za meradlo toho, čo je dobré, správne a prijateľné 
sú považované hodnoty, normy a idei vlastné (teda „tie naše“).

Ž

životné prostredie je prostredie, ktoré umožňuje základné prejavy 
a funkcie živých organizmov. Je to komplexný, mnohozložkový systém, 
vytvorený a určený fyzikálnym, chemickým a biologickým prostredím 
a sociálnym prostredím, v ktorom živý organizmus žije a realizuje svoje 
biologické, sociálne poprípade materiálne a kultúrne potreby. 

www. multikulti.sk

www. epto.org

www. rozvojovevzdelavanie.sk

www. sk.wikipedia.org

www. slovakiatwitter.com/o-projekte/

www. zelenybod.sk

www. ec.europa.eu/clima/sites/campaign/news/news17_sk.htm

www. greenpeace.org/slovakia/sk/kampane/klimaticke-zmeny/co-je-sklenikovy-efekt/

www. gep.szm.com/05%20deforestacia/deforestacia%20vysvetlenie.html

www. prostrednik.blog.sme.sk/c/224508/Uz-mi-konecne-poviete-co-su-to-socialne-media.html

ZDROJe

Podrobnejšie informácie ná jdete na stránke 
www.globalnevzdelavanie.sk

Dalšie stránky OZ Človek v ohrození

Viac o našich aktivitách:
www.clovekvohrozeni.sk

Netradičné darovanie s charitatívnym e-shopom
www.cloveciny.sk

Podpora vzdelávania afganských detí
www.skolanamiestoulice.sk

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet
www.jedensvet.sk
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