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KOMU JE TÁTO  
PUBLIKÁCIA URČENÁ? 

Milé učiteľky, milí učitelia,

práve máte v rukách publikáciu, ktorá je určená vám, učiteľkám a učiteľom základných a stredných 
škôl, študentom a študentkám pedagogických vysokých škôl a všetkým ľuďom zaujímajúcim sa  
o globálne vzdelávanie (GV). Veríme, že globálne vzdelávanie slúži deťom i dospelým – prípadne 
dospievajúcim – na lepšiu orientáciu v čoraz komplikovanejšie prepojenom svete, ale zároveň 
prispieva ku komplexnému rozvoju kľúčových kompetencií potrebných pre život.

Hlavným poslaním tejto príručky je uľahčiť vám praktické začlenenie GV do výchovno-vzdelávacieho 
procesu priamo v rámci vášho predmetu. Učitelia a učiteľky nám na školeniach mnohokrát hovorili, že sa 
im naše aktivity páčia, ale častokrát nevedia, ako ich začleniť do svojich predmetov. Upozorňovali nás, že 
tematické výchovno-vzdelávacie plány sú nabité množstvom učiva a ak chcú žiačkam a žiakom priniesť 
globálne vzdelávanie, musia si naň „ušetriť“ hodinu, prípadne vymýšľať rôzne iné komplikované postupy 
a prepojenia s inými predmetmi, aby ho mohli v praxi zrealizovať. 

Na tieto potreby reagujeme v projekte Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2, v ktorom sme sa 
zamerali na tzv. predmetový prístup. Jeho súčasťou bolo aj vytvorenie univerzálnej príručky Globálne 
vzdelávanie v slovenských školách, ktorá poskytuje teoreticko-metodickú oporu pri zavádzaní GV do 
škôl, a tiež štyroch praktických príručiek k predmetom slovenský jazyk a literatúra, etická výchova, 
matematika a geografia. Tieto predmetové príručky obsahujú návody na interaktívne aktivity, ktoré  
sa nielen venujú globálnym témam, ale zároveň aj zahŕňajú učivo, ktoré je priamo obsiahnuté v štátnom 
vzdelávacom programe, či priamo spĺňajú obsahové a výkonové štandardy jednotlivých predmetov. 

Aktivity do príručiek nám pomáhali tvoriť, testovať a upravovať učitelia a učiteľky z praxe, za pomoci 
predmetových garantov a skúsených metodikov GV, ktorí buď učia na vysokej škole, alebo majú dlho- 
ročnú prax v globálnom vzdelávaní. Veríme, že takýmto prepojením rôznych skúseností vám opäť 
prinášame cenné pomôcky, ktoré vám uľahčia implementáciu GV do vašich predmetov.

Lenka Putalová
koordinátorka projektu Učíme (sa) v globálnych súvislostiach 2
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PREDHOVOR 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

vyučujeme jazyk, ktorým väčšina nám zverených detí hovorí od narodenia, a aj tak to s učením nie je 
vždy jednoduché.

Materinský jazyk je všade na svete vo vzdelávaní nesmierne dôležitý, vyslúžil si aj svoj deň (21. február). 
Hodnotu  atribútu materinský cítime hádam všetci. Treba však povedať, že viac než národa či štátu  
sa týka predovšetkým jednotlivca. Učíme sa cezeň spoznávať svet okolo nás, svet našich blízkych  
a umožňuje nám komunikovať o tom, ktorý prežívame my sami. Materinský jazyk (nie pre všetky deti, 
ktoré učíme, je to práve jazyk slovenský) potrebujeme pri budovaní kognitívnych zručností, kritickom 
spracovaní informácií a logickom myslení. 

Pri jeho vyučovaní staviame na implicitných znalostiach, ktoré dieťa má, aby sme sa posunuli k infor- 
máciám ďalším, novým. Okrem predmetu je aj samotným inštrumentom pre ostatné predmety. Aj 
napriek tomu je slovenský jazyk a literatúra medzi žiakmi a žiačkami pomerne neobľúbený, aj keď má 
na druhom stupni základnej školy najvyššiu časovú dotáciu. Alebo práve preto? Kdesi sa stala chyba. 

Preto sme sa snažili túto príručku vytvoriť ako praktický príklad úpravy kurikula, v ktorom neučíme  
predmet pre predmet, ale snažíme sa rozvíjať vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sa dajú uplatniť  
aj za bránami školy.

Nechceme vyučovať encyklopedické informácie a definície z jazykovedy, pre bežný život nie sú 
potrebné. Nie je dôležité vedieť rozdeliť súvetia podľa poučky, ale napríklad rozpoznať nelogickosť 
výpovede, zavádzanie, manipuláciu – a adekvátne na ňu upozorniť. 

Cez jazyk sprostredkúvame a prežívame predovšetkým hodnotový systém a našu orientáciu v ňom. 
Veríme, že sa v ňom nestratíme ani v globálnom kontexte.

Zdena Bustinová, Júlia Choleva, Eva Talianová, Zuzana Vanková 
autorky
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PREČO PATRÍ GLOBÁLNE VZDELÁVANIE  
DO ŠKOLY? 

Dnes už vieme, že odovzdávať deťom a mládeži iba vedomosti nestačí. Dokazujú to nielen skúsenosti 
zo škôl, ale aj rôzne výskumy a analýzy. Svet okolo nás sa mení obrovskou rýchlosťou a už sa dávno 
vymanil zo starých poučiek. Práve globálne vzdelávanie môže byť tým vetrom do plachiet, ktorý pomôže 
pedagogickému personálu udržať sa v kurze. 

Prečo? 

Pretože navracia do vzdelávania hodnoty a umožňuje vidieť prepojenia medzi rôznymi globálnymi  
a lokálnymi javmi, v spoločnosti či v prírode. Podporuje kritické myslenie a efektívnu prácu  
s informáciami. Prepája teóriu s praxou a učenie (sa) so snahou o zmenu. A nakoniec, vzdeláva  
k demokratickému občianstvu.

Hlavné dôvody, pre ktoré je prínosné začleňovať globálne vzdelávanie do výučby na školách, sú najmä tieto:

Svet, v ktorom žijeme, je navzájom prepojený. Dôsledky našich činov či myšlienok sa dnes  
šíria extrémnou rýchlosťou a vplývajú na životy ľudí v iných krajinách, rovnako ako na ten náš, 
tu na Slovensku. Ak chceme, aby sa mladá generácia vedela v tomto rýchlom, prepojenom  
a vzájomne previazanom svete lepšie orientovať a pozitívne ho ovplyvňovať svojimi rozhod- 
nutiami, potrebuje mu rozumieť. Globálne vzdelávanie k tomu aktívne vedie a prepája učenie  
s praxou.

Globálne vzdelávanie priamo prispieva k naplneniu vzdelávacích cieľov, definovaných 
v štátnych vzdelávacích programoch a pedagogicko-organizačných pokynoch. Globálne 
vzdelávanie tak nie je prácou navyše, ale prostriedkom na dosiahnutie stanovených cieľov.  
A to spôsobom, ktorý je orientovaný na potreby detí a mládeže, a zároveň v škole vytvára 
bezpečné a rešpektujúce vzťahy. Medzi deťmi navzájom aj medzi nimi a dospelými.  

Globálne vzdelávanie nezahŕňa iba informácie a vedomosti o témach, ale je tiež príležitosťou 
na osvojenie si kľúčových zručností a kompetencií. Ide najmä o mediálnu gramotnosť,  
o schopnosť kriticky myslieť, vyjadriť svoj názor či argumentovať a o zručnosti potrebné  
pre spoluprácu v tíme. 

Kombinácia tém s konštruktivistickými a aktivizujúcimi metódami vzdelávania vytvára vo 
výučbe príležitosť zapojiť všetky deti – aj tie, ktoré nie sú zväčša aktívne pri frontálnej výučbe. 

Žiaci a žiačky sa s globálnymi témami často stretávajú v médiách, v rodine či vo svojom okolí 
a vzbudzujú u nich prirodzený záujem. Včlenenie globálneho vzdelávania do vyučovania 
im umožňuje skúmať globálne témy v bezpečnom prostredí, v ktorom môžu formovať svoje 
postoje, prípadne konať v súlade so svojimi hodnotami. 

1.

2.

3.

4.

5.



9    |   S L O V E N S K Ý  J A Z Y K  A  L I T E R A T Ú R A

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

Spravodlivý, trvalo udržateľný a mierumilovný svet pre všetkých nie je len vysnívanou víziou budúcnosti. 
Od roku 2015 je zároveň záväzkom, ktorý zadefinovala Organizácia Spojených národov (OSN), keď 
stanovila sedemnásť cieľov udržateľného rozvoja. Ciele sú spísané v oficiálnom dokumente s názvom 
Premena nášho sveta: Agenda 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, ktorý slúži ako výzva pre nás všetkých 
− občanov a občianky, vlády jednotlivých štátov, súkromný sektor a medzinárodné inštitúcie. Agendu 
2030 prijali všetky členské štáty Organizácie Spojených národov, teda aj Slovensko.

V snahe splniť všetky ciele, ktoré sú uvedené v Agende 2030, musia všetky sektory spolupracovať  
a hľadať spoločné riešenia globálnych výziev. Sociálne, hospodárske a kultúrne otázky súvisiace  
s globálnym rozvojom sú často prepojené. Takisto sú prepojené aj všetky ciele udržateľného rozvoja, 
ktoré si vyžadujú veľké spoločné globálne úsilie. Vďaka tejto prepojenosti a širokej škále cieľov môžu  
k ich naplneniu prispieť aj žiaci a žiačky či školy samotné.

Čo je podľa vás najväčšia globálna výzva, ktorej v dnešnej dobe čelíme? K plneniu ktorých cieľov 
udržateľného rozvoja by ste chceli prispieť? Aké aktivity by ste mohli realizovať vo vašej škole?

Hlavný cieľ učiteliek a učiteľov 
Cieľom 4.7 je do roku 2030 zabezpečiť, aby všetci žiaci a žiačky získali vedomosti a zručnosti potrebné 
na podporu trvalo udržateľného rozvoja − okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania o témach ako 
trvalo udržateľný rozvoj, trvalo udržateľný životný štýl, ľudské práva a rodová rovnosť.

Zavádzanie GV do výučby môže byť jedným z nástrojov, ako podporiť rozvoj kompetencií u žiakov  
a žiačok a podporiť ich holistický rozvoj. Zároveň zavádzanie GV do vyučovania môže prispieť  
k aktívnemu zapojeniu detí a mládeže do napĺňania cieľov udržateľného rozvoja1.

1 |   Ciele udržateľného rozvoja, Informačná služba OSN (UNIS) Viedeň
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PRINCÍPY DOBRÉHO  
GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA

Princípy dobrého globálneho vzdelávania tvorí dvanásť tipov, ktoré boli vytvorené spoločne s učiteľmi 
v Poľsku, a to na základe niekoľkoročných skúseností s prácou so študentmi a s pedagógmi. Tieto princípy 
možno chápať ako referenčné body pre každodennú pedagogickú prax.

Ako vieme, že vyučovacia hodina spĺňa podmienky globálneho vzdelávania? Ako vieme, že to 
robíme dobre?

GV kladie dôraz na vzájomnú previazanosť a závislosť medzi globálnym Severom  
a globálnym Juhom. Neobmedzuje sa len na prezentáciu globálnych problémov.

Ak hovoríte o globálnych výzvach, pred ktorými stojí dnešný svet, napr. o nerovnom 
prístupe k zdrojom či o klimatických zmenách, poukazujte na to, akým spôsobom na ne 
vplýva vzájomná, globálna prepojenosť medzi krajinami sveta – spoločenská, ekonomická 
a ekologická – rovnako ako aj naše každodenné rozhodnutia.

GV predstavuje globálne procesy v lokálnom priestore, predstavuje ich dôsledky  
pre obyčajných ľudí a nesnaží sa zbytočne zjednodušovať.

Keď budete žiakom a žiačkam hovoriť o globalizácii a globálnych javoch, ilustrujte 
ich príkladmi zo života ich rovesníkov – poukazujte na analogické procesy v krajinách 
globálneho Juhu a Severu. Používajte metódy, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť tieto 
vzťahy a posilniť schopnosť kriticky myslieť.

GV používa aktuálny a objektívny opis ľudí a udalostí, neposilňuje existujúce stereotypy.

Keď hovoríte o krajinách globálneho Juhu, vždy používajte hodnoverné zdroje a citujte 
súčasné a dôveryhodné dáta. Predtým, ako použijete aktivity založené na príbehoch, 
obrazoch, fotografiách alebo videách, vždy uvažujte, či pomôžu nabúrať stereotypy, alebo 
ich, naopak, môžu u niektorých žiakov a žiačok posilniť.

GV poukazuje na príčiny a dôsledky globálnych javov, neobmedzuje sa na faktografiu  
a štatistiku.

Priblížte mladej generácii globálne témy a ich fenomény; spoločne hľadajte možné 
príčiny a analyzujte dôsledky týchto javov pre nás i ľudí, ktorí sú problémom priamo 
ovplyvnení. Diskutujte o možných riešeniach a o tom, ako môže byť každý a každá z nás 
súčasťou zmeny.

GV poukazuje na význam vlastnej angažovanosti v reakcii na globálne výzvy, neprezentuje 
pocit bezmocnosti a beznádeje.

Stimulujte deti a mládež k aktívnemu občianstvu tým, že im priblížite pozitívne kampane 
a aktivity. Ukážte im možnosti, ako aj ony môžu byť súčasťou zmeny. Buďte im príkladom.

2.

1.

3.

4.

5.
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GV vysvetľuje potrebu zodpovedného a dlhodobého angažovania sa v riešení globálnych 
výziev. Nie je o získavaní finančných prostriedkov na dobročinné účely. 

Povzbuďte žiakov a žiačky v aktívnom angažovaní sa v živote lokálnej komunity. 
Pomáhajte vytvárať ich postoje – zodpovednosť za vlastné činy, solidaritu, empatiu, 
schopnosť pochopiť súvislosti a našu vzájomnú prepojenosť s celým svetom – prostred- 
níctvom toho, čo kupujeme, koho volíme, ako sa prepravujeme či komunikujeme.

GV rešpektuje dôstojnosť ľudí, nezameriava sa na prezentovanie necitlivých obrazových 
materiálov, ale hľadá rovnováhu v zobrazení reality, ktorú opisuje.

Ak na hodine ukazujete obrazy alebo fotografie ľudí, vždy uvažujte, či by ste vy alebo vaši 
žiaci a žiačky chceli byť prezentovaní v podobnej situácii alebo podobným spôsobom. 
Zoznámte sa s Kódexom používania obrazových materiálov a podávania správ. Spoločne 
analyzujte príklady, v ktorých rôzne typy médií ovplyvňujú naše vnímanie reality.

GV podporuje kritické myslenie a vytváranie si vlastného názoru na globálne témy; 
nepodporuje názory len jednej ideológie a neposkytuje rýchle a hotové odpovede.

Dajte žiakom a žiačkam priestor na diskusiu, na vyjadrenie vlastného názoru. Neutekajte 
od zložitých a kontroverzných tém. Ukážte im, ako kriticky analyzovať informácie, ktoré 
sa k nim dostanú: ako zistiť, kto je ich autorom, či nebol predpojatý alebo za akých okol- 
ností a s akým cieľom vznikli.

GV podporuje porozumenie, solidaritu a empatiu, nezameriava sa len na súcit.

Povzbudzujte mladých ľudí, aby vám dávali otázky a vyjadrovali svoje pocity a emócie. 
Veďte ich k tomu, aby sa vžili do pozície iných a snažili sa pochopiť ich pocity a emócie 
– či už spolužiakov a spolužiačok v triede alebo ľudí na vzdialených miestach sveta. 
Používate metódy, ktoré rozvíjajú empatiu. Rovnako ako svaly aj schopnosť empatie sa 
cvikom posilňuje.

GV dáva hlas ľuďom, o ktorých hovorí, neprezentuje domnienky a neoverené teórie.

Hľadajte príbehy z prvej ruky – priamo od aktérov alebo svedkov udalostí. Osobné príbehy 
pomáhajú najlepšie opísať príbeh a vysvetliť jeho okolnosti. Deti aj dospelí si ich takto 
lepšie zapamätajú a pochopia.

GV používa participatívne a interaktívne metódy; nie je limitované na pasívne, frontálne učenie (sa).

Interaktívne techniky pomáhajú všetkým žiakom a žiačkam aktívne sa zapojiť a rozvíjajú 
ich kritické myslenie; to je zásadné pre rozvoj analytického myslenia. Najlepšie si zapa- 
mätáme to, čo sami hovoríme a robíme.

GV sa zameriava na budovanie vedomostí, rozvíjanie zručností a zmenu postojov; 
neobmedzuje sa na transfer poznatkov.

Podporujte komplexný a holistický rozvoj detí a mládeže. Hoci len malá či ťažko merateľná 
zmena postojov a hodnôt je v globálnom vzdelávaní dôležitejšia ako nadobudnutie 
vedomostí.

8.

9.

10.

11.

12.

6.

7.
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RÁMEC GLOBÁLNEHO VZDELÁVANIA

Definícia
Podľa národnej stratégie pre globálne vzdelávanie je globálne vzdelávanie také, ktoré zdôrazňuje 
globálny kontext v učení (sa). Prostredníctvom neho dochádza k zvyšovaniu povedomia o globálnych 
témach, ktoré sa týkajú každého jednotlivca, k rozvoju jeho kritického myslenia v týchto témach  
a k hlbšiemu porozumeniu oblastí a tém, ktoré sa týkajú celého sveta. Témy globálneho vzdelávania 
poskytujú priestor na zmenu postojov jednotlivca a posilňujú uvedomenie si vlastnej úlohy vo svete. 
Motivuje ľudí k zodpovednosti a vychováva smerom k osvojeniu si hodnôt aktívneho globálneho občana2.

Na Slovensku používame termín globálne vzdelávanie ako zastrešujúci princíp, ktorého súčasťou je 
globálne rozvojové vzdelávanie (vzdelávanie o problematike rozvojových krajín a chudoby vo svete), 
environmentálne vzdelávanie, multikultúrne vzdelávanie, mierové vzdelávanie, ako aj vzdelávanie  
k ľudským právam v globálnom kontexte.

Tematický rozmer globálneho vzdelávania 
Tematickú strechu definície by mal tvoriť koncept trvalo udržateľného rozvoja. Trvalo udržateľný 
rozvoj zahŕňa tri piliere – ekonomický, sociálny a ekologický. Tie sú rovnocenné, navzájom prepojené 
a zastúpené nielen na globálnej, ale aj lokálnej úrovni. Ak niektorý z pilierov nie je v rovnocennom 
postavení či zastúpení, nemôžeme hovoriť o trvalo udržateľnom rozvoji.

Koncept trvalo udržateľného rozvoja vychádza z tézy, že na zemi, obrazne povedané, všetko so všetkým 
súvisí a zároveň že tento vzťah nie je vždy vyvážený. Napríklad stav oceánov má čosi do činenia  
s hladom, naše energetické potreby s klimatickou zmenou a tá zase s odolnosťou našich miest voči 
náhlym zmenám počasia či s potravinovou bezpečnosťou. Rovnosť žien a mužov súvisí s dôstojnou 
prácou a chudobou.

V abstraktnejšej rovine si možno koncept trvalo udržateľného rozvoja predstaviť prostredníctvom 
diagramu na strane 13. Pozostáva z troch prelínajúcich sa dimenzií – sociálnej, ekonomickej  
a ekologickej – ktoré by mali byť v rovnováhe.

Pre udržateľný rozvoj spoločnosti je nutné hľadať medzi nimi prienik tak, aby hospodársky a spoločenský 
pokrok nebol na úkor životného prostredia. Zachovanie kvalitného životného prostredia v zmysle 
zachovaných a funkčných ekologických vzťahov je rovnako dôležité ako pokrok v oblasti hospodárstva  
a spoločnosti.

Súčasným i budúcim generáciám by sme vďaka tomu mali zachovať možnosť uspokojovať ich životné 
potreby, a pritom zachovávať prirodzené funkcie ekosystémov a neznižovať rozmanitosť prírody.

2 |   Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016. mzv.sk, [cit. 23. 1. 2019, 11:15h CET]. Dostupné 
na: https://www.mzv.sk/documents/30297/2649510/National+Strategy+for+Global+Education+for+2012+-+2016, str. 1

https://www.mzv.sk/documents/30297/2649510/National+Strategy+for+Global+Education+for+2012+-+2016
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Treba však zdôrazniť, že hoci koncept udržateľného rozvoja pôsobí na prvý pohľad ako environmentálna 
agenda, nie je to tak. Ide o zmes perspektív (vrátane tej ekologickej, prípadne environmentálnej), 
ktoré by mali byť v rovnováhe. Podceňovať by sme tak nemali žiadnu z nich. Ak napríklad podceníme 
zmeny nášho životného prostredia (najvypuklejšia je zrejme globálna zmena klímy, ale aj extrémne 
znečisťovanie a ničenie oceánov), musíme rátať aj s dôsledkami v ekonomickej či sociálnej sfére. Patrí 
medzi ne napríklad masívna migrácia či narastajúce medzinárodné konflikty, ktoré súvisia s bojom  
o vyčerpateľné zdroje.

Všetky tri piliere trvalo udržateľného rozvoja, t. j. ekonomický, sociálny a ekologický, sú navzájom 
prepojené3. 

Spoločnosť

Životné  
prostredie Ekonomika

Realizovateľný

UDRŽATEĽNÝ

SpravodlivýPrijateľný

3 |   IVANIČ, P.: Podklad k operacionalizovanej definícii GV pre potreby analýzy. Viac informácií ku globálnemu vzdelávaniu 
nájdete na portáli www.globalnevzdelavanie.sk

www.globalnevzdelavanie.sk
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Pedagogický rozmer GV
Globálne vzdelávanie vychádza z konštruktivizmu, pričom kladie dôraz na participatívne vzdelávacie 
postupy zameriavajúce sa nielen na kognitívne a psychomotorické, ale aj na afektívne vzdelávacie 
ciele; t. j. nielen na nadobúdanie vedomostí a zručností, ale aj na zmenu hodnôt a postojov.

Platí pritom, že ak vo vzdelávaní chýba ktorýkoľvek element (či už globálne témy a prepojenia, alebo 
relevantné pedagogické postupy), potom nemôžeme hovoriť o globálnom vzdelávaní. Ak napríklad 
žiakom a žiačkam poskytneme v rámci frontálnej výučby prednášku o klimatickej zmene, nejde  
o globálne vzdelávanie.

Pre naplnenie cieľov globálneho vzdelávania by bolo potrebné zameniť metódy frontálnej výučby za 
konštruktivistické pedagogické postupy (alebo k nim smerovať) s cieľom podporiť u cieľovej skupiny  
aj rozvoj v afektívnej oblasti, t. j. zmeny v jej postojoch a hodnotách.

Stratégia učenia a myslenia EUR – trojfázový model učenia
Stratégia učenia a myslenia je proces, pri ktorom učiteľ/učiteľka sprevádza žiaka k lepšiemu porozu- 
meniu učiva. Rámec pre vyučovanie a učenie – EUR – možno realizovať v rôznych ročníkoch a v rôznom 
učebnom obsahu. Cieľom je, aby deti a mládež lepšie začlenili nové vedomosti do kontextu tým, že ich 
pripoja k už poznaným; aktívne sa zapoja do nového spôsobu učenia (sa) a budú uvažovať o tom, ako 
táto nová učebná skúsenosť zmení ich chápanie učiva a z neho vyplývajúcich súvislostí. Takáto metóda 
plánovania výučby, niekedy nazývaná aj trojfázový model učenia, sa skladá z evokácie, uvedomenia 
(významu informácií) a reflexie. V každej z týchto fáz dochádza k inej forme učenia (sa).

Evokácia

Cieľom prvej časti aktivity je skupinu motivovať a aktivizovať. Počas evokácie si žiaci a žiačky 
vybavujú vedomosti o téme, ktoré už majú. Pomáha im spomenúť si (evokovať), čo už o téme 
vedia, čo si myslia, že vedia, a aké otázky a myšlienky im k nej napadajú. Neskôr tak môžu 
spojiť nové so známym, a tým lepšie porozumejú novým informáciám.

Uvedomenie

V druhej fáze aktivity žiaci a žiačky získavajú a spracovávajú nové informácie. Tie si následne 
zaraďujú do vlastného systému poznania (čiže medzi pôvodné informácie, ktoré si vybavili  
a utriedili v priebehu evokácie).

Reflexia

Je záverečná, ale najdôležitejšia časť aktivity a procesu učenia. Predovšetkým pre nedostatok 
času na konci vyučovacej hodiny je, paradoxne, aj najčastejšie vynechávaná. Bez samotnej 
reflexie sa však žiaci a žiačky nemusia počas hodiny nič naučiť a hoci je zaujímavá, zostáva  
len prázdnou hrou. Až v reflexii si uvedomia, čo a ako sa naučili, zatrieďujú, systematizujú  
a upevňujú nové vedomosti. Cieľom je reflektovať o nadobudnutých informáciách, skúsenostiach 
a procese, ktorými sa k zážitkom a poznaniu počas aktivity dopracovali. Len tak dokážu 
zužitkovať skúsenosti z procesu učenia sa v budúcnosti. 

Reflektovať možno o obsahu (čo už žiaci o téme vedia, čo si potvrdili, čo vyvrátili, čo spresnili, 
na aké otázky stále nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli o téme vedieť), ale tiež o procese 
(ako k týmto znalostiam dospeli, čo sa dialo počas učenia, ako sa im práca darila a vďaka čomu). 

Proces reflexie uskutočňuje celá skupina s učiteľom či učiteľkou – prebieha interaktívne  
a spoločne. Nie je to teda hodnotenie práce žiakov a žiačok zo strany autority. Pri podnecovaní 
reflexie je postup kladenia otázok založený na Kolbovom cykle učenia. Obsahuje tieto fázy:

1.

2.

3.
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Reakcia: Získajte reakcie žiakov a žiakov na zážitok. Ako sa cítia? Ako to na nich 
celé pôsobilo? Čo si všimli, zažili, počuli, videli?

Tieto otázky ich majú prinútiť, aby sa opätovne zamysleli nad zážitkom a pripravili 
sa na ďalší krok. Cieľom je získať opisné odpovede o zažitých pocitoch a faktoch, 
ktoré sa udiali, a taktiež uvoľniť najsilnejšie emócie, ktoré v nich po zážitku ešte stále 
pretrvávajú.

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

Tieto otázky by mali slúžiť na postupné odvodenie zmyslu zo spoločnej skúsenosti. 
Sústreďujú sa na interpretáciu zážitkov skupiny, na vysvetľovanie a odvodzovanie. 
Cieľom je vyvolať zamyslenie a dedukciu, hlbšie premýšľanie o zážitku, pocitoch  
a faktoch.

Zasadenie do kontextu: Ako možno poznatky z konkrétnej aktivity vztiahnuť 
na širší kontext alebo tému, o ktorej sa rozprávame? Ako to, čo sme sa naučili, 
prispieva k tomu, čo už sme vedeli predtým?

Toto je priestor na otázky, ktoré aktivitu a jej význam zasadia do širšieho kontextu témy 
či tém, pre ktoré sme aktivitu použili. Cieľom je vyvolať u skupiny syntetické a kritické 
myslenie, ktoré im pomôže vnímať kontextuálne súvislosti a zaujať k nim postoj.

Aplikácia: A čo teraz? Ako môžeme využiť to, čo sme sa naučili? Aké zmeny 
môžeme iniciovať?

Toto je priestor na zdôraznenie relevantnosti témy a vytvorenie záväzku alebo akčného 
plánu. Cieľom je priviesť skupinu k domýšľaniu dôsledkov a dať jej možnosť prejsť od 
uvedomenia k praktickému uplatneniu svojich nadobudnutých postojov a presvedčení. 
Cieľom môže byť aj motivácia skupiny k tomu, aby iniciovala konkrétne zmeny. 

A

B

C

D
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ROLA PEDAGOGICKÉHO PERSONÁLU V GV  

Vedenie výučby pomocou participatívnych a zážitkových metód je na pedagogických fakultách často 
podceňovanou témou. Ak sa učitelia a učiteľky rozhodnú pre využívanie týchto metód, je v prvom rade 
nevyhnutné pracovať so svojimi postojmi – aby sa nebáli vyjsť zo svojej komfortnej zóny a zaužívaného 
spôsobu vyučovania, ale zároveň sa nenútili do techník a metód, ktoré im nie sú blízke. Šikovné 
učiteľky a učitelia by mali preukazovať citlivosť voči druhým a skupine, ochotu aktívne počúvať, 
kreativitu a najmä hodnotové ukotvenie, ktoré ladí s globálnym vzdelávaním. Vo všeobecnosti plní 
učiteľ/učiteľka v prípade zapojenia participatívnych a zážitkových metód počas vyučovania tieto roly 
(v ľubovoľnom poradí dôležitosti):

Hodnotiaca/motivačná rola:

V participatívnom vzdelávaní je hodnotenie niečím viac ako len známkovaním (hoci aj tento 
aspekt môže zahŕňať). Hodnotenie tu spočíva najmä v konkrétnej spätnej väzbe, ktorá reflektuje, 
ako žiaci a žiačky pracujú a ako sa zhostili svojej úlohy. Cieľom hodnotenia je skupinu najmä 
motivovať a pomôcť jej prekonať počiatočné zábrany, ktoré súvisia s vyžadovaním aktívneho 
zapájania do aktivity. Pre niektorých žiakov či žiačky to môže byť nová a stresujúca situácia. 
Minimálne zo začiatku preto učiteľ/učiteľka vyzdvihuje hlavne ich pozitívny prístup a k negatívnej 
spätnej väzbe prechádza až v prípade nežiaduceho správania, a to vtedy, ak sa miernejšie 
intervencie minuli účinkom.

Súčasťou hodnotenia je aj časť aktivity, ktorú sme nazvali reflexia. Tá potvrdzuje a overuje, 
či trieda dospela k vopred definovanému výstupu (napríklad ak mali za úlohu formulovať 
odporúčania, sami si overia, že sa im to podarilo). Ak sa tak nestalo, môže učiteľ/učiteľka situáciu  
využiť pre učebný proces a s triedou reflektovať o tom, čo bolo dôvodom neúspechu a čo by sa 
do budúcna mohlo udiať inak, aby sa úlohu podarilo splniť. Takáto reflexia by sa mala líšiť od 
bežného hodnotenia na úrovni polarity „máš vs. nemáš domácu úlohu“, pretože jej hlavným 
cieľom je ukázať mladej generácii, ako aktívne vnímať a objavovať svoje silné, ale aj slabé 
stránky a svoj vlastný podiel zodpovednosti na dosiahnutí alebo nedosiahnutí žiadaného výsledku.

Facilitačná/sprevádzajúca rola:

Okrem motivovania a hodnotenia je úlohou učiteľa/učiteľky sprevádzať žiakov a žiačky 
aktivitami tak, aby sa necítili v procese stratení. Naopak, mali by spoločné hodiny vnímať ako 
bezpečné prostredie, kde sa môžu otvoriť novým metódam, prístupom, vnemom a informáciám. 
Učiteľ/učiteľka v role facilitátora musí vedieť predovšetkým aktívne počúvať a vnímať, čo 
sa v triede deje, ako skupina pracuje, sledovať jej dynamiku či únavu. Na základe aktuálnej 
situácie potom žiakov a žiačky usmerňuje a prípadne sa flexibilne rozhoduje, ako bude hodina 
pokračovať ďalej. Pri niektorých aktivitách sa tak učitelia stávajú moderátormi, ktorí udeľujú 
slovo, ale aj mediátormi, ktorí skupinu usmerňujú tak, aby napriek rozdielnym názorom jedno- 
tlivcov našla spoločnú reč. Do istej miery stráži v rámci tejto roly aj disciplínu a poriadok, keďže 
využitie participatívnych a zážitkových metód neznamená, že v triede povoľujeme anarchiu4.

1.

2.

4 |   Inšpirované: Suryani, Adi a Widyastuti, Tri. (2015). The Role of Teachers’ Experiential Learning and Reflection for 
Enhanching their Autonomous Personal and Professional Development. Journal Sosial Humaniora. 8. 1. DOI: 10.12962/
j24433527.v8i1.1239
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Expertná rola:

Na rozdiel od štandardných hodín je expertná rola v globálnom vzdelávaní vnímaná ako doplnková 
k spomínaným dvom. Participatívne učenie nevyžaduje od učiteľov a učiteliek, aby mali odpoveď 
na každú otázku a pôsobili ako experti na všetky preberané témy. Je dôležité, aby vedeli obohatiť 
zvolené participatívne a zážitkové aktivity o kľúčové teoretické poznatky, no hlavnú rolu prene- 
chávajú žiakom a žiačkam.

Tí sa samostatne učia buď pomocou materiálov ponúknutých v rámci aktivity, alebo prostred- 
níctvom diskusie s ostatnými. Je však veľmi užitočné, ak učiteľ/učiteľka dokážu do aktivity 
priniesť aj vlastné poznatky a expertízu, súvisiace predovšetkým s predmetom, ktorý vyučujú. 
Dôležité je tiež prepájanie jednotlivých aktivít s aktuálnym spoločenským dianím, s poznatkami 
nadobudnutými na minulých hodinách či na iných predmetoch.

S plnením týchto rol sa v každodennej praxi učiteliek a učiteľov spája mnoho výziev. Na základe 
vašich podnetov a otázok sme pre vás v nasledujúcom príhovore − Ako používať túto príručku? − 
pripravili tipy, ktoré vám pomôžu lepšie sa popasovať s nečakanými a neželanými situáciami. 

3.
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AKO POUŽÍVAŤ TÚTO PRÍRUČKU?  

Už v úvode spomíname, že táto príručka je primárne určená pre vás, učiteľky a učiteľov základných  
a stredných škôl, ktorí vidíte pridanú hodnotu v začleňovaní globálneho vzdelávania do vyučovania. 

Jej úlohou je pomôcť vám zorientovať sa v základnom metodickom rámci globálneho vzdelávania  
a následne vás krok za krokom previesť rôznymi aktivitami, ktoré prepájajú globálne témy s učivom  
zo slovenského jazyka a literatúry zadefinovanom v štátnom vzdelávacom programe. 

V úvodných častiach príručky sme vám stručne priblížili koncept globálneho vzdelávania, ako aj jeho 
tematický a pedagogický rozmer. Bližšie sme sa pozreli aj na rôznorodé roly vás, učiteliek a učiteľov,  
v ktorých sa počas globálneho vzdelávania môžete ocitnúť. Dúfame, že tieto informácie vám pomôžu 
pri praktickom začleňovaní aktivít z tejto príručky do hodín slovenského jazyka a literatúry. 

Všetky aktivity, ktoré v nasledujúcej časti nájdete, sme do príručky zaradili po viacnásobnom 
pripomienkovaní a úpravách zo strany metodikov a učiteliek, pričom momentálne predstavujú to 
najlepšie z nášho dlhodobého a viacstupňového tvorivého procesu. Tematicky pokrývajú 12 tém 
globálneho vzdelávania, ktoré sú uvedené v infografike v časti Rámec globálneho vzdelávania. 

Zoznam aktivít s ich stručným opisom, kľúčovými témami a prínosmi pre obe oblasti slovenský jazyk  
a literatúru a globálne vzdelávanie nájdete v Prehľade aktivít v príručke na strane 22. Následne si môžete 
podľa čísla strany vyhľadať podrobný návod na realizáciu aktivity, ktorý obsahuje okrem postupných 
krokov všetky potrebné prílohy, ale aj možné alternatívy, odporúčané zdroje a metodické tipy.

Z pohľadu autorského tímu by sme chceli upozorniť ešte na niekoľko záležitostí, na ktoré zrejme 
narazíte pri snahe o realizáciu týchto aktivít na hodinách.

PREPOJENIE S KURIKULOM
Aktivity boli vytvorené učiteľkami a učiteľmi z praxe. Cieľom príručky je vniesť globálnu dimenziu 
do vzdelávacieho obsahu pre predmet slovenský jazyk a literatúra (SJ) tak, aby nešlo o „spestrenie“ 
hodín, ale aby ste dokázali prebrať učivo zo štátneho vzdelávacieho programu. 

Pri každej aktivite sú uvedené prínosy pre SJ, ktoré napĺňajú obsahové a výkonové štandardy 
štátneho vzdelávacieho programu. Aktivitami tak rozviniete kompetencie spojené s predmetom,  
ale aj globálne kompetencie (pozri infografiku knihy). 

Pri aktivitách nie je uvedený ročník, v ktorom ich odporúčame realizovať. Každá trieda je iná a má 
iné potreby a obmedzenia. Často nám učitelia a učiteľky hovorili, že aktivitu robili s mladšími či 
staršími ročníkmi, než boli nami odporúčané, a že si ju skrátili alebo rozšírili tak, aby vyhovovala 
kompetenciám žiakov a žiačok v ich triede. Tento údaj sme teda vynechali a je na vašom zvážení,  
či danú aktivitu vaša skupina zvládne. Obsahová tabuľka s kľúčovými slovami a prínosmi pre SJ 
vám dostatočne napovie, o aké učivo ide. Vy, učitelia a učiteľky týchto predmetov, najlepšie viete, 
kedy dané učivo preberáte. Keďže školy si tvoria vlastné školské vzdelávacie programy, to isté učivo 
môže byť preberané v rôznych ročníkoch. Aktivity sú určené žiakom a žiačkam 2. stupňa základných 
a stredných škôl. Výnimkou sú aktivity vzťahujúce sa na literatúru, tie sa viažu na literatúru 
preberanú na stredných školách.

OPIS AKTIVITY  
Každá aktivita obsahuje základné informácie, ktoré potrebujete poznať pred jej realizáciou − 
akému učivu a akej GV téme sa aktivita venuje, koľko času zaberie, aké pomôcky budete potrebovať. 
Okrem toho sa dozviete, aký prínos má aktivita nielen z hľadiska predmetu slovenský jazyk, ale 
aj v rámci globálneho vzdelávania. Keďže trvalo udržateľný rozvoj tematicky zastrešuje globálne 
vzdelávanie a aj touto metodickou príručkou by sme chceli prispieť k naplňovaniu cieľov udrža- 
teľného rozvoja, každá aktivita má piktogram príslušného cieľa či cieľov, s ktorými sa spája.
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Skúsenosť s aktivitou:

Postup aktivity je rozdelený do troch častí podľa metódy EUR: evokácia, uvedomenie a reflexia. 
Každá z častí má uvedenú aj potrebnú minutáž na jej realizáciu. Ak si realizácia aktivity vyžaduje 
prílohy, sú uvedené za postupom aktivity. 

V závere aktivít uvádzame aj zdroje uverejnených informácií či odkazy na zaujímavé doplnkové 
informácie.

Dôležitou súčasťou aktivít sú aj tzv. Metodický tip a Doplňujúca informácia. 

Metodický tip: 
Metodický tip sa vzťahuje k alternatívam, odporúčaniam či dôležitým metodickým upozorneniam 
k realizácii aktivity.

Doplňujúca informácia: 
Doplňujúca informácia pre učiteľa obsahuje doplnkové informácie, ktoré potrebujete vedieť  
k obsahu aktivity.

V niektorých aktivitách v príručke nájdete aj poznámku s názvom Skúsenosť s aktivitou.  
Je to komentár, ktorý sme k aktivite získali od učiteľov a učiteliek pri jej pilotnom testovaní.

FLEXIBILITA AKTIVÍT
Aktivity môžete použiť podľa svojho uváženia. Buď ich použite tak, ako sú vytvorené, alebo sa len 
nechajte inšpirovať zaujímavou metódou, evokáciou či uhlom pohľadu a vytvorte si vlastnú hodinu, 
ktorá bude lepšie vyhovovať vám či potrebám vašich žiakov a žiačok. 

Prepojenie metódy s témou nie je nevyhnutne späté. S príručkou môžete pracovať aj tak, že navrhovanú 
metódu previažete s inou témou podľa svojho uváženia. Metódy sú prenosné a môžu vám skvelo poslúžiť 
nielen pri témach globálneho vzdelávania.

Vzhľadom na požiadavky od vás, učiteliek a učiteľov, sme sa snažili limitovať čas na realizáciu aktivity 
na 45 minút. Komplexnosť niektorých z nich nás však po pilotnom testovaní inšpirovala k tomu, aby 
sme v niektorých prípadoch uviedli odporúčanie, že aktivita je vhodnejšia a efektívnejšia, ak si na 
ňu vyhradíte dlhší čas (90 min). Aby ste si mohli aktivity prispôsobiť potrebám vašej hodiny, všetky 
prílohy sú k dispozícii v editovateľnej podobe na www.globalnevzdelavanie.sk/kniznica. Tak si môžete 
pracovné listy skracovať či rozšíriť o vlastný obsah.

V rámci aktivít uvádzame tipy na to, ktoré časti môžete skrátiť tak, aby sa aktivita dala stihnúť 
na jednej vyučovacej hodine. Chceme vás však upozorniť na dôležitosť poslednej časti aktivity. 
Reflexia často tvorí jej najdôležitejšiu fázu. Až vďaka nej zväčša žiačky a žiaci dospejú k novému 
uvedomeniu (tzv. aha momentu) a uzatvoria svoj učiaci cyklus, ktorý sa viaže sa na danú tému.  
To prispieva k upevneniu precvičovaných kompetencií. Ako tvoriť a viesť reflexiu tak, aby naozaj 
splnila tento účel, opisujeme bližšie na strane 15 v časti Stratégia učenia a myslenia EUR – 
trojfázový model učenia. 

V prípade, že sa ocitnete v časovej núdzi pri vedení reflexie, tu je pár tipov, ako ju zvládnuť bez 
ukrátenia aktivity o jej prínos:

Použite uzatvorené otázky (očakávajúce odpovede áno/nie). Žiaci a žiačky na ne môžu 
odpovedať aj neverbálne, napríklad otáčaním vystretého palca na ruke (palec hore alebo 
symbol OK) podľa miery svojho súhlasu. 

https://www.globalnevzdelavanie.sk/kategoria/kniznica/
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Určite si vopred otázky zo zoznamu, ktoré budete môcť v prípade časovej núdze vynechať. 
Všetky otázky sú navrhované tak, aby vďaka nim reflexia uzavrela komplexný cyklus učenia 
(sa), ale vynechanie niektorých (tých, ktoré idú do najhlbších detailov témy a diskusiu najviac 
predlžujú, alebo posledných v poradí, ktoré sa týkajú aplikácie poznatkov do praxe) by reflexiu 
nemalo ohroziť. Ideálne bude, ak vynechané otázky následne zadáte na zodpovedanie ako 
domácu úlohu. Domácu úlohu môžete ponúknuť ako dobrovoľnú, len za účelom ukončenia cyklu 
učenia sa, a tiež ju môžete využiť na hodnotenie žiačok a žiakov.

HODNOTENIE
V rámci globálneho vzdelávania, založeného na participatívnom a zážitkovom prístupe, je potrebné,  
aby ste si najskôr ujasnili, či a v akej miere a forme chcete hodnotenie žiakov a žiačok zakompo- 
novať do hodiny. 

Máte pritom na výber viacero alternatív, ktoré na hodinu prinášajú isté výhody a nevýhody:

Participácia žiakov a žiačok počas hodín GV je hodnotená iba slovne vo forme spätnej väzby  
v rámci diskusie, pričom nevyužíva klasický bodový ani iný systém formálneho hodnotenia. 

Štandardným spôsobom (známkou alebo bodmi) ohodnotíte tie časti aktivity, ktoré sa týkali 
učiva naučeného z kurikúl.

Participácia je hodnotená slovne v rámci diskusie, formálne hodnotenie (bodmi, známkou) 
prebieha napr. prostredníctvom zadania domácej úlohy, ktorá bude presahovať do ďalšej hodiny 
(napr. napísanie sumáru/krátkej úvahy o otázkach z reflexie, ktoré ste nestihli prebrať na konci 
hodiny) alebo napríklad vo forme päťminútového kvízu na začiatku nasledujúcej hodiny.

Alternatívne formy hodnotenia ako tzv. peer hodnotenie (rovesnícke) či sebahodnotenie/
sebabodovanie.

Uvažujte, ktorý hodnotiaci prístup zvolíte. Rozhodnite sa podľa cieľa, ktorý chcete dosiahnuť. 
Ujasnite si, či počas tejto hodiny potrebujete známky alebo body na motivovanie (resp. prinútenie) 
triedy k väčšej participácii. Je potrebné rátať s tým, že jednotlivé systémy hodnotenia vstupujú  
do dynamiky hodiny a zásadne ju môžu ovplyvniť, pozitívne aj negatívne. Práve známkovanie  
a bodovanie môže priniesť neželaný efekt. Žiaci a žiačky budú v strese, môžu mať zábrany naplno  
a autenticky sa vyjadriť. Takáto atmosféra je opakom toho, čo chceme počas hodín GV dosiahnuť.

Akúkoľvek formu hodnotenia si zvolíte, upovedomte o nej triedu hneď na začiatku hodiny. 
Hodnotenie a jeho pravidlá musia byť pre žiakov a žiačky zrozumiteľné a transparentné  
za každých okolností, obzvlášť ak kladiete dôraz na participáciu.



Názov aktivity

Zamlčaná migrácia 

(Ne)urazíš sa?

Vzdelanie nad zlato

Ako pomôcť Ťapákovcom?

Neviditeľný

Čo dostávame a čo dávame

Keby som stretol Maca Mlieča

Bezodpadový deň

S pravdou von

Nesúď knihu podľa obalu

Mali by sme všetci 
byť feminist(k)ami?

Poviem ti o klimatickej zmene

Tematický celok

Syntaktická/skladobná rovina jazyka;
prierezová téma − multikultúrna výchova.

Významová/lexikálna rovina jazyka; 
jazykoveda, sloh, komunikácia; prierezová 

téma − osobnostný a sociálny rozvoj.

Významová/lexikálna rovina jazyka; prierezová 
téma − osobnostný a sociálny rozvoj.

Krátka epická próza – novela; povinní autori 
a diela: Timrava −  Ťapákovci.

Nadvetná syntax, prierezová téma − 
osobnostný a sociálny rozvoj.

Sloh, komunikácia; prierezová téma − 
environmentálna výchova.

Krátka epická próza − poviedka; povinní autori 
a diela: J. G. Tajovský − Maco Mlieč; prierezová 

téma − osobnostný a sociálny rozvoj.

Učenie sa; sloh, práca s informáciami; 
prierezová téma −  environmentálna výchova. 

Jazykoveda, sloh, komunikácia, čítanie 
s porozumením; prierezová téma – 

osobnostný a sociálny rozvoj.

Jazykoveda, sloh, komunikácia, čítanie 
s porozumením; prierezová téma – 

osobnostný a sociálny rozvoj.

Sloh, práca s informáciami, štruktúra 
literárneho diela; prierezová téma − 

osobnostný a sociálny rozvoj.

Významová/lexikálna rovina jazyka; 
prierezová téma − environmentálna výchova.

Témy pre predmet slovenský 
jazyk a literatúra

Hlavný vetný člen, podmet, funkcia vo vete, 
v texte, štylistické využitie nevyjadreného 

podmetu v jazykovom prejave.

Výkladový slohový postup, výklad, 
vyjadrenie príčinnosti, kauzálny reťazec.

Jednoduché vety, podraďovacie, 
priraďovacie a zložené súvetia.

Slovenský realizmus, charakteristika postáv, 
identifikácia myšlienkového posolstva 
postáv, hĺbkové členenia diela − dejový 
a významový (myšlienkový) plán diela.

Správa, oznam, pozvánka, plagát.

Slovná zásoba, citovo zafarbené slová, 
efektívna komunikácia, kontext.

Slovenský realizmus, charakteristika 
postáv, identifikácia myšlienkového 

posolstva diela.

Kontrola plnenia plánu, 
projektovanie vlastnej budúcnosti, 

informácia, argumentácia.

Publicistický jazykový štýl, cielený rozhovor 
(interview), argumentácia, informácia.

Priama a nepriama charakteristika, 
reprodukcia s porozumením, analýza.

Hlavná myšlienka, argumentácia, 
literárna postava.

Odborné názvy, jazykový prejav, 
adresát, kontext.

Téma pre globálne 
vzdelávanie 

Migrácia

Rozmanitosť 
a interkultúrne vzťahy

Vzdelanie

Zdravie

Chudoba

Prírodné zdroje 
a biodiverzita

Globalizácia 
a medzinárodný obchod

Udržateľný rozvoj,  
spotreba a výroba

Politická moc, 
demokracia 

a ľudské práva

Mier, konflikty, 
inštitúcie

Rodová rovnosť

Klimatická zmena

Ciele udržateľného 
rozvoja

1, 8, 1023

1072

4, 1082

1, 3, 1087

1, 2, 3, 1077

6, 1567

8, 1062

11, 1257

1653

10, 1647

5, 1041

1333

Číslo strany

PREHĽAD AKTIVÍT V PRÍRUČKE
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Zamlčaná migrácia

Aktivita je zameraná na tému migrácie, ktorú otvára pro-
stredníctvom hľadania a určovania podmetov vo vetách. 
Žiaci a žiačky pracujú v skupinách s textom o migrácii,  
ktorý analyzujú. Na základe cvičenia môžu hlbšie porozu-
mieť pojmom súvisiacim s témou migrácie, ako aj prehod-
notiť svoje predsudky. Záverečnú diskusiu sprevádzajú do-
plňujúce otázky, pomocou ktorých žiaci a žiačky formulujú 
a vyjadrujú svoje názory na fenomén migrácie v minulosti 
a dnes.

1
Nosné témy GV:

Migrácia

45 MINÚT

 Syntaktická/skladobná 
rovina jazyka – hlavný vetný 
člen, podmet, funkcia vo vete, 
v texte, štylistické využitie 
nevyjadreného podmetu 
v jazykovom (ústnom  
a písomnom) prejave;

 prierezová téma −  
multikultúrna výchova.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
štyri papiere A4 s nápismi migrant/migrantka, utečenec/utečenkyňa, 
azylant/azylantka, čakateľ/čakateľka na azyl, vytlačené prílohy 1A 
alebo 1B (do skupiny), úryvok textu z prílohy 3 pre každého žiaka 
a žiačku, písacie potreby, lepiaca páska alebo magnetky

možno predĺžiť 
na 90 minút

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky rozlišujú významy pojmov súvisiacich s feno-
ménom migrácie (utečenec, migrant, azylant, čakateľ na azyl 
a pod.);

prehodnocujú svoje názory a stereotypy v súvislosti s rôznymi 
pojmami označujúcimi migrujúcich ľudí;

analyzujú príčiny a dôsledky migrácie v minulosti a súčasnosti;

formulujú a obhajujú v diskusii svoje postoje a názory na 
spomínané fenomény.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky vedia vysvetliť funkciu podmetu vo vete;

vedia v texte vyhľadať podmety a určiť ich druhy;

poznajú rozdiel medzi vyjadreným a nevyjadreným 
podmetom;

rozumejú pojmom spojeným s migráciou a dokážu ich 
správne použiť v jazykovom prejave.
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POSTUP

Evokácia

 Rozdeľte žiačky a žiakov do skupín po štyroch až piatich. Ideálne využite skupiny, ktoré pri 
sebe práve sedia, pretože budú pracovať spolu s jedným pracovným listom.

 Na tabuľu zaveste alebo prilepte papiere s nápismi migrant/migrantka, utečenec/utečen-
kyňa, azylant/azylantka, čakateľ/čakateľka na azyl. 

 Zadajte triede úlohu: Do troch minút majú k vetám, ktoré pripadnú ich skupine, priradiť 
slová z tabule namiesto zamlčaného podmetu. Okrem doplnenia podmetov je ich úlohou 
sa v skupine rozhodnúť, či ide o fakt alebo mýtus. 

Metodický tip: 
Ak chcete aktivite venovať 45 minút, použite pracovný list z prílohy 1A. Ak 
spojíte dve vyučovacie hodiny, použite pracovný list z prílohy 1B a venujte 
väčší čas reflexii.

Doplňujúca informácia: 
Definície jednotlivých pojmov sú vysvetlené v prílohe 2. Žiaci a žiačky sa 
môžu pýtať na ďalšie pomenovania migrujúcich ľudí, napr. cudzinec/cudzinka, 
ekonomický migrant/ekonomická migrantka či interný imigrant/interná 
imigrantka. Tieto pojmy sú vysvetlené v nasledujúcej tabuľke. Ak sa žiaci 
a žiačky budú pýtať na ďalšie súvisiace pojmy, skúste ich vyhľadať alebo  
im to zadajte ako domácu úlohu na budúcu hodinu. 

 

 Zadajte triede úlohu: Do troch minút majú k vetám, ktoré pripadnú ich skupine, priradiť 
zamlčané podmety z tabule − tak, ako sa podľa nich do viet hodia. Okrem doplnenia 
podmetov je ich úlohou sa v skupine rozhodnúť, či ide o fakt alebo mýtus.

Metodický tip: 
Zvyšok triedy sa môže priebežne zapájať do diskusie, napríklad prostredníc-
tvom neverbálneho vyjadrenia toho, ako súhlasia s riešením danej skupiny. 
Svoj názor môžu dať najavo pohybom palca na ruke. Palec hore znamená 
stopercentnú spokojnosť a čím viac klesá smerom dole, tým menšiu spokoj-
nosť reprezentuje.

15 minút 1

2

3

4

definícia pojmu
interný migrant

definícia pojmu
ekonomický migrant

definícia pojmu
cudzinec

Sťahuje sa za prácou, štúdiom alebo z iných dôvodov 
v rámci krajiny.

Prichádza na Slovensko na základe platného povolenia 
na pobyt za účelom práce, podnikania, štúdia alebo za 
svojou rodinou.

Každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky.
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Uvedomenie

 Povedzte žiakom a žiačkam, že sa v nasledujúcej časti hodiny budete venovať aj iným 
typom podmetu, nielen zamlčanému. Uveďte učivo o rôznych možnostiach vyjadrenia 
podmetu vo vete. 

Metodický tip: 
Môžete sa spýtať aj na definíciu zamlčaného podmetu, resp. na to, aké rôzne 
spôsoby vyjadrenia podmetu v slovenčine či v iných jazykoch máme. 

 Následne predstavte ďalšiu úlohu, ktorá bude súvisieť s textom v pracovnom liste a bude 
trvať 10 minút. Zadanie úlohy prípadne napíšte aj na tabuľu, aby ho mali počas jej plnenia 
na očiach. 

Metodický tip: 
Inštrukcie k pracovnému listu môžete zmeniť podľa vašej potreby a konkrétne-
ho učiva. Aby si žiaci a žiačky precvičili určovanie typov podmetov, navrhujeme 
takéto alebo podobné zadanie: Podčiarkni v texte všetky podmety vo vetách. 
Zamysli sa, o aký druh podmetu ide (jednoduchý, zamlčaný, viacnásobný). Pri 
zamlčanom podmete vyznač celú vetu.

 Všetkým rozdajte po jednej kópii pracovného listu a nechajte ich samostatne vypĺňať 
zadanie. 

 Po uplynutí časového limitu diskutujte s celou skupinou najskôr iba o gramatickej stránke 
úlohy. Overte si, či majú žiaci a žiačky v jednotlivých druhoch podmetov jasno, prípadne 
aké mali problémy s určovaním typov podmetov. Môžete sa ich pýtať aj tieto otázky:

 Aká je funkcia podmetu vo vete? 

 Na čo slúži nevyjadrený podmet? Aké sú riziká zamlčaného podmetu? Aké nedorozu-
menia môžu nastať, ak nevieme, o kom veta hovorí, koho sa týka? 

 V akých druhoch textov je nevyjadrený podmet žiaduci a naopak, v akých je skôr 
prekážkou a bráni pochopeniu? (Upozornite na rozdiely medzi   umeleckým textom, 
satirou, populárno-náučným textom, prednáškou a pod.) 

 Spoločne si prejdite vetu po vete a skontrolujte, či určili druhy podmetov správne. 

Reflexia

 Spoločne diskutujte:

  Ako by ste zhrnuli obsah úryvku?

  Z čoho pramenili obavy Američanov?

  Za čím išli Slováci do USA?

  Mali ste alebo máte migrantov aj vo vašej rodine? Aké boli dôvody ich odchodu?

 Migrujú Slováci a Slovenky aj dnes? Prečo a kam? Z akých dôvodov? Ako sa tieto dôvody 
zmenili oproti minulosti?

 V čom je migrácia našich predkov podobná a v čom sa odlišuje od migrácie iných národov 
v súčasnosti? Ako ich vnímate?

20 minút

10 minút
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 Aké rozdiely či podobnosti vidíte medzi migráciou v súčasnosti a minulosti?

 Čo vo vás evokuje slovo migrácia? Ako na vás pôsobí?

 Dokázali ste v úvodnom cvičení rozlíšiť, kedy išlo o fakt a kedy o mýtus? Na základe 
čoho ste rozlišovali, ktorá informácia bola pravdivá? 

 Odhalili ste vďaka tomuto cvičeniu nejaké stereotypy alebo predsudky voči migrantom 
či ľuďom na úteku, ktoré v sebe často nosíme? 

 Odkiaľ sa tieto stereotypy berú a prečo je jednoduché im podľahnúť?

 Odkiaľ najčastejšie čerpáte informácie o tejto téme? 

 Poznáte človeka, ktorý musel z akéhokoľvek dôvodu opustiť svoj domov? Prečo áno/nie?

 Ako by ste po tejto aktivite reagovali na diskusiu vo vašom okolí, v ktorej by boli 
utečenci a migranti negatívne stereotypizovaní, resp. posudzovaní podľa mýtov? 

Doplňujúca informácia: 
Úryvok v pracovnom liste pochádza z knihy Martina Pollacka Americký cisár, 
ktorá je zbierkou príbehov o ľuďoch, emigrujúcich na konci 19. storočia do 
Ameriky. Ukazuje v nej, že utečenecká kríza nie je slovným spojením týkajú-
cim sa výhradne dnešných dní. Aj naši predkovia z východu rakúsko-uhorskej 
monarchie boli ešte pred storočím súčasťou exodu obrovských rozmerov. 
A zároveň sa stali výhodným obchodným artiklom pre špekulantov, prevád-
začov, agentov a podvodníkov každého druhu. Slováci a Slovenky v prepočte 
na obyvateľov tvorili v tých časoch po Íroch druhú najpočetnejšiu skupinu 
migrantov prichádzajúcich do Ameriky. Dôvody ich emigrácie boli podobné 
ako pohnútky dnešných ekonomických migrantov.

Zdroje:
 Človek v ohrození: Metodické materiály pre učiteľov základných a stredných škôl k dokumentár nym 

filmom. globálne vzdelávanie.sk. 2017.  [cit. 12. 8. 2019]. Dostupné na: https://globalnevz delavanie.sk/
metodiky-k-filmom/.

 CHUDŽÍKOVÁ, A. H.: Obraz utečencov v médiách na Slovensku. multikulti.sk. 2016. [cit. 1. 8. 2019]. 
Dostupné na : https://www.multikulti.sk/clanky/obraz-utecencov-v-mediach-na-slovensku. 

 Medzinárodná organizácia pre migráciu: Migrácia na Slovensku. iom.sk.  2019. [cit. 1. 8. 2019].  
Dostupné na: https://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html.

 POLLACK, M.: Americký cisár. Bratislava: Absynt. 2016. 240 s. 

https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://globalnevzdelavanie.sk/wp-content/uploads/2019/08/cvo_metodiky_k_filmom_2017.pdf
https://www.multikulti.sk/clanky/obraz-utecencov-v-mediach-na-slovensku
https://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-na-slovensku.html
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Príloha 1A

VÝROKY

Úloha: 
Doplňte zamlčaný podmet, ktorý by sa významovo hodil do vety. Následne zaznačte, či je podľa 
vás tento výrok pravdivý fakt alebo nepravdivý mýtus. 

Hľadá medzinárodnú ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím. Môže 
získať od migračného úradu doplnkovú ochranu, čím sa jeho/jej pobyt na Slovensku bude 
považovať za prechodný pobyt.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

2

Osobe bola poskytnutá medzinárodná ochrana, pretože má v krajine pôvodu opodstatnené 
obavy z prenasledovania z dôvodov, ktoré určuje zákon.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

3

Opúšťa alebo opustil svoj domov a sťahuje sa za prácou, za štúdiom, z rodinných alebo 
iných dôvodov.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

1

Častokrát sa po ceste za lepším životom ocitá v nebezpečných situáciách a niekedy na 
ceste za lepšou budúcnosťou zahynie.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

4

Väčšinou klame o svojom zlom ekonomickom statuse, lebo takmer všetci investovali niekoľko 
tisíc dolárov ako poplatok pre prevádzačov a vlastnia smartfóny.  

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

5

Ohrozuje ekonomiku Slovenskej republiky tým, že berie nezamestnaným ľuďom ich možné 
pracovné miesta.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

6
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Príloha 1B

VÝROKY

Úloha: 
Doplňte zamlčaný podmet, ktorý by sa významovo hodil do vety. Následne zaznačte, či je podľa 
vás tento výrok pravdivý fakt alebo nepravdivý mýtus. 

PRVÁ ČASŤ

Hľadá medzinárodnú ochranu pred prenasledovaním alebo vážnym bezprávím. Môže získať 
od migračného úradu doplnkovú ochranu, čím sa jeho/jej pobyt na Slovensku bude považovať 
za prechodný pobyt.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

Opúšťa alebo opustil svoj domov a sťahuje sa za prácou, za štúdiom, z rodinných alebo iných 
dôvodov.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

Osobe bola poskytnutá medzinárodná ochrana, pretože má v krajine pôvodu opodstatnené 
obavy z prenasledovania z dôvodov, ktoré určuje zákon.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

Častokrát sa po ceste za lepším životom ocitá v nebezpečných situáciách a niekedy na ceste 
za lepšou budúcnosťou zahynie.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

Väčšinou klame o svojom zlom ekonomickom statuse, lebo takmer všetci investovali niekoľko 
tisíc dolárov ako poplatok pre prevádzačov a vlastnia smartfóny. 

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

Ohrozuje ekonomiku Slovenskej republiky tým, že berie nezamestnaným ľuďom ich možné 
pracovné miesta.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

1
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Príloha 1B DRUHÁ ČASŤ

Presťahoval/la sa dobrovoľne do inej krajiny na obdobie minimálne troch mesiacov. 

Na Slovensko najčastejšie prichádza z krajín ako Afganistan, Irak a Jemen.

Často v krajine pobytu rozšíri medzi obyvateľov exotické choroby.

Často vyhľadáva Slovensko ako svoju cieľovú krajinu kvôli jeho ústretovému prístupu.

FAKT    |    MÝTUS

FAKT    |    MÝTUS

FAKT    |    MÝTUS

FAKT    |    MÝTUS

Podmet: 

Podmet: 

Podmet: 

Podmet: 

Na Slovensku ich stovky ubytovávame v záchytnom tábore na východnom Slovensku,  
v Humennom,  alebo pri Bratislave, v Rohovciach.

FAKT    |    MÝTUSPodmet: 

8
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Príloha 2

Opúšťa alebo opustil svoj domov a sťahuje 
sa za prácou, za štúdiom, z rodinných alebo 
iných dôvodov

Presťahoval/la sa dobrovoľne do inej krajiny 
na obdobie minimálne troch mesiacov. 

Ohrozuje ekonomiku Slovenskej republiky 
tým, že berie nezamestnaným ľuďom ich 
možné pracovné miesta.

Väčšinou klame o svojom zlom ekono- 
mickom statuse, lebo takmer všetci 
investovali niekoľko tisíc dolárov ako 
poplatok pre prevádzačov a vlastnia 
smartfóny

Častokrát sa po ceste za lepším životom 
ocitá v nebezpečných situáciách a niekedy 
na ceste za lepšou budúcnosťou zahynie.

Osobe bola poskytnutá medzinárodná 
ochrana, pretože má v krajine pôvodu 
opodstatnené obavy z prenasledovania 
z dôvodov, ktoré určuje zákon.

Hľadá medzinárodnú ochranu pred prena-
sledovaním alebo vážnym bezprávím. Môže 
získať od migračného úradu doplnkovú 
ochranu, čím sa jeho/jej pobyt na Slovensku 
bude považovať za prechodný pobyt.

fakt – definícia pojmu
migrant/migrantka

fakt – definícia pojmu
migrant/migrantka

mýtus o migrantoch, utečencoch, azylantoch: 
Aktuálne je na Slovensku nedostatok ľudí, 
ktorí by obsadzovali dlhodobo voľné pra-
covné miesta. Preto k nám niektoré (hlavne 
stavebné) firmy pozývajú aj zahraničných 
pracovníkov a pracovníčky. Najväčší počet 
prichádza zo Srbska, Ukrajiny alebo z ďalších 
krajín ako Rumunsko, Bulharsko či Česko. 

Jeden z mýtov o migrantoch a ľuďoch na 
úteku, ktorý sa šíri v médiách a hoaxoch aj 
prostredníctvom vyjadrení politikov. Väčšinou 
sa na možnosť vycestovať z domovskej krajiny 
finančne skladá celá rodina a smartfóny sú 
jedinou vecou, ktorou si utečenci a utečenky 
môžu na ceste pomáhať, napríklad pri pre-
klade do cudzej reči, pri hľadaní cesty, pri 
komunikácii s rodinou.

fakt 
Ľudia na úteku často riskujú a nezriedka prídu 
o život. To len svedčí o zúfalej situácii, kvôli 
ktorej opúšťajú svoje domovy. 

fakt – definícia pojmu
azylant/azylantka

fakt – definícia pojmu
žiadateľ/žiadateľka o azyl

1
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Príloha 2

Na Slovensko najčastejšie prichádza z krajín 
ako Afganistan, Irak a Jemen.

Často  v krajine pobytu rozšíri medzi 
obyvateľov exotické choroby.

Často vyhľadáva Slovensko ako svoju 
cieľovú krajinu kvôli jeho ústretovému 
prístupu. 

fakt – ľudia na úteku, ktorí hľadajú azyl na 
Slovensku, sú najmä z týchto krajín. Dôvodom 
môže byť aj fakt, že Slovensko udeľuje azyl 
výlučne žiadateľom z krajín ohrozených 
konfliktom. 

mýtus o migrantoch, utečencoch, azylantoch. 
Všetci migranti, ktorí sú na území Slovenska 
legálne, musia prejsť zdravotnými prehliadka-
mi. Utečenci a utečenky sú dokonca dlhý čas 
po príchode v karanténe.

mýtus o migrantoch, utečencoch
Slovensko takmer nikdy nie je cieľovou desti-
náciou pre migrujúcich ľudí. Jednak je menej 
ekonomicky atraktívne ako západnejšie kra-
jiny, jednak vykazuje malú mieru udeľovania 
azylov či integrácie migrantov a migrantiek. 
Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie 
šiesty najnižší podiel cudzincov.

9

10

11

Na Slovensku ich stovky ubytovávame 
v záchytnom tábore na východnom 
Slovensku, v Humennom,  alebo pri 
Bratislave, v Rohovciach.

Častý mýtus o žiadateľoch a žiadateľkách 
o azyl. Takýchto ľudí bolo v roku 2018 len 178, 
pričom Slovenská republika napokon udelila 
azyl len piatim osobám.

8

DRUHÁ ČASŤ
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Príloha 3

Martin Pollack – Americký cisár 
(Text je krátený)

Slováci putovali pešo. 

Najprv neodpovedali ani na jednu otázku, zaryto mlčali a tvárili sa, že nerozumejú ani 
slovo, len krčili plecami a krútili hlavami. 

Napokon dal jeden policajt najmladšiemu zo skupiny, ešte takmer decku, zopár 
štuchancov, a až potom sa muži zákona konečne niečo dozvedeli. 

Chlapi priznajú farbu: chystajú sa vycestovať do Ameriky. 

Zoznam lodných pasažierov obsahuje len skromné informácie, meno, (približný) rok 
narodenia, dátum príchodu do Spojených štátov a povolanie, o dôvodoch vycestovania sa 
tam neuvádza nič. 

Slováci zaplatili za cestu vopred. Peniaze namáhavo skladala dohromady celá rodina. 

Príbuzní predali pár kráv, pole, lúku, azda si aj trocha požičali od bohatého gazdu. 

Tak toto je New York. Mnohí vysťahovalci idú v skupinách, čo im na dlhej a namáhavej 
ceste poskytuje pocit bezpečia. Aj v Amerike sa radi držia pokope, či už v spoločnom 
bydlisku, alebo v práci: Poliaci, Slováci, Ukrajinci, Židia...

Niektorí Američania vnímajú prúd prisťahovalcov z Európy ako nebezpečenstvo jednak 
pre demokraciu v USA všeobecne, jednak však pre vlastné bohatstvo a bezpečnosť. 

Za cudzí živel považujú každého, kto je iný ako oni, kto si priviezol svojrázne, odlišné 
zvyky, inak myslí, inak sa modlí, inak hovorí aj inak nadáva. 



3 3    |   S L O V E N S K Ý  J A Z Y K  A  L I T E R A T Ú R A

Poviem ti o klimatickej zmene

Aktivita sa zameriava na klimatickú zmenu a jej prejavy, 
argumentáciu a rozširovanie slovnej zásoby o odborné slová 
súvisiace s danou témou. Na úvod si žiaci a žiačky nahlas 
spoločne prečítajú tlačovú správu, prostredníctvom ktorej  
sa oboznamujú s témou klimatickej zmeny. Nasleduje krátka 
diskusia. Neskôr sa rozdelia do skupín, kde vyplnia pracovný 
list. Ten obsahuje otázky týkajúce sa globálnej témy a nové 
odborné slová, ktoré majú žiaci a žiačky správne použiť  
v texte pre rôznych adresátov. Na záver prezentujú svoje 
odpovede a plynulo prechádzajú do reflexie.  

2
Nosné témy GV:

Klimatická 
zmena

45 MINÚT

 Významová/lexikálna rovina 
jazyka – odborné názvy,  
jazykový prejav, adresát, 
kontext;

 prierezová téma −  
environmentálna výchova.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
príloha 1, kópie prílohy 2 pre každého žiaka a žiačku – podľa počtu 
skupín, písacie potreby, prístup na internet alebo slovníky – Krátky 
slovník slovenského jazyka, Slovník cudzích slov

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky rozumejú fenoménu klimatickej zmeny a jej 
vplyvu na naše životy;

vyjadrujú svoje názory na tento fenomén a prehodnocujú ich;

uvedomujú si svoju zodpovednosť a osobnú motiváciu riešiť 
problém súčasnej klimatickej krízy; 

uvádzajú príklady, ako sa môžu osobne zapojiť do riešenia 
tohto problému.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky si vedia overiť význam neznámych slov  
v dostupných informačných zdrojoch;

poznajú význam slov, ktoré využívajú vo svojom jazykovom 
prejave v súlade s rôznymi kontextmi a komunikačnými 
situáciami;

dokážu pretvoriť odborný text podľa témy, situácie a adresáta;

využívajú široký repertoár slovnej zásoby vo vlastných 
jazykových prejavoch. 
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POSTUP

 

Metodický tip: 
Ak máte možnosť, odporúčame aktivitu realizovať na dvoch spojených hodinách, 
aby bol dostatočný priestor na diskusiu. Na takejto dvojhodinovke môžete využiť 
niektorý z príhovorov aktivistky Grety Thunberg, dostupných online. Nezabudnite 
vopred zabezpečiť premietaciu techniku s reproduktormi a prístupom na internet. 

Evokácia

 Vyzvite niektorého žiaka alebo žiačku, aby prečítali nasledujúcu tlačovú správu nahlas 
pred celou triedou. Text nájdete v prílohe 1.

 Otvorte diskusiu pomocou otázok: 

 Počuli ste už o takýchto aktivitách? 

 Kto sa do nich zapája? 

 Viete, kto ich organizuje? 

 Prečo sa organizujú takéto zhromaždenia?

Uvedomenie

 Vysvetlite, že sa budete rozprávať o klimatickej zmene a jej prejavoch. 

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby sa rozdelili do štvor- až päťčlenných skupín. V nich sa 
oboznámia s odbornými slovami a ich významom.

 Rozdajte do každej skupiny pracovný list a povedzte im, že na prácu budú mať 15 minút. 
Zdôraznite, že všetci v skupine majú aktívne spolupracovať. Po vypracovaní úloh budú 
svoje odpovede prezentovať, preto si majú zvoliť jedného hovorcu či hovorkyňu.

Metodický tip: 
V prílohe 2 sú k dispozícii tri varianty pracovných listov, takže niektoré skupiny 
pravdepodobne budú mať rovnaký pracovný list. Pracovné listy rozdajte tak, 
aby mal každý v skupine jednu kópiu. 

Všetky skupiny pracujú s rovnakým textom a úlohami. Odlišná je iba tá posledná, 
v ktorej žiaci a žiačky preštylizujú text pre rôznych adresátov.

 Zabezpečte, aby mali v každej skupine prístup na internet. Ak to nie je možné, zabezpečte slovníky.

 Po uplynutí časového limitu vyzvite hovorcov a hovorkyne jednotlivých skupín, aby obo- 
známili celú triedu s tým, ako vypracovali svoje úlohy. Spoločne si prejdite odpovede  
z pracovného listu. Zamerajte sa najmä na úlohy č. 4 a 5.

Metodický tip: 
Postupne sa vystriedajú všetky skupiny. Strážte si čas, na túto časť hodiny máte 
15 minút. Spoločne ústne zhodnoťte, ako skupiny pracovali, čo sa im podarilo, 
čo sa naučili.

5 minút

30 minút

1
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Reflexia

 Hodinu uzavrite diskusiou prostredníctvom týchto otázok: 

 Ako ste sa cítili pri čítaní týchto faktov? Bolo pre vás jednoduché rozumieť odbornému 
textu?

 Zaskočilo vás niečo? Už ste o týchto informáciách počuli? 

 Čo je podľa vás ťažšie, preštylizovať tento text pre deti alebo starších ľudí? Ako zabezpečiť, 
aby odbornému textu rozumeli všetci? Ako zrozumiteľne komunikovať o klimatickej zmene, 
ktorá ovplyvňuje nás všetkých?

 Myslíte si, že klimatická zmena je téma, o ktorej treba hovoriť? Boli by ste schopní                                                                 
pred publikom na túto tému prehovoriť?

 Aký je reálny dopad tohto problému na naše životy? Čo môžeme urobiť pre zmiernenie 
klimatickej krízy my?

Metodický tip: 
Pozrite si vystúpenie švédskej aktivistky Grety Thunberg na medzinárodnej 
konferencii v Katoviciach.

 

10 minút 8

Zdroje:
 Slovenský hydrometeorologický ústav: Scenáre budúcej klímy. shmu.sk. (nedatované). [cit. 12 .8. 2019]. 

Dostupné na: http://www.shmu.sk/sk/?page=1069.

 TASR: Stovky mladých vyšli do ulíc Bratislavy, upozorňujú na klimatickú zmenu. etrnd.sk. (2019).  
[cit. 12. 8. 2019]. Dostupné na: https://www.etrend.sk/ekonomika/stovky-mladych-vysli-do-ulic- 
bratislavy-upozornuju-na-klimaticku-zmenu.html.

http://www.shmu.sk/sk/?page=1069
https://www.etrend.sk/ekonomika/stovky-mladych-vysli-do-ulic-bratislavy-upozornuju-na-klimaticku-zmenu.html
https://www.etrend.sk/ekonomika/stovky-mladych-vysli-do-ulic-bratislavy-upozornuju-na-klimaticku-zmenu.html
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Príloha 1

Stovky mladých vyšli do ulíc Bratislavy,  
upozorňujú na klimatickú zmenu

Stovky stredoškolských aj vysokoškolských študentov vyšli 
do ulíc Bratislavy, aby v rámci podujatia Akčný deň 2019 
upozornili na ekologické problémy spojené s klimatickou 
zmenou. Program sa začal v piatok doobeda na Námestí 
SNP a potrvá do večera. Počas neho odznejú prejavy z radov 
aktivistov. Mladí taktiež plánujú diskusiu s odborníkmi na 
pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 
V podvečer je naplánované protestné zhromaždenie na 
Námestí SNP a následný pochod pred Úrad vlády SR.

© TASR (26. 4. 2019)
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Príloha 2

Scenáre budúcej klímy

Ak bude aj naďalej pokračovať rast emisií skleníkových plynov, celkom 
určite nás už do konca 21. storočia čakajú závažné zmeny klimatických 
podmienok na celej Zemi. 

Len pre porovnanie, v najchladnejších obdobiach posledných dôb ľadových bol celosvetový 
priemer teploty vzduchu asi o 4 až 7 °C nižší ako v súčasnosti. Dôsledkom tohto oteplenia 
môžeme očakávať významné zmeny v celom klimatickom systéme Zeme − niektoré je možné 
predvídať s väčšou, iné s menšou istotou. Niektoré oblasti Zeme sa stanú vlhšími, naopak iné 
častejšie postihne dlhotrvajúce, a teda aj intenzívnejšie sucho. Vlny horúčav budú prichádzať 
častejšie a je potrebné počítať aj s tým, že budú extrémnejšie. Na druhej strane sa zvýši aj 
riziko výskytu náhlych a regionálnych povodní, a to dokonca aj v oblastiach pravidelnejšie 
postihovaných suchom. Najmä na severnej pologuli bude pokračovať dramatický ústup 
snehovej pokrývky v chladnej časti roka. Podobný osud čaká aj morský ľad, ktorý bude 
výraznejšie ustupovať predovšetkým v lete. Väčšia časť horských ľadovcov do konca storočia 
zmizne a hladina svetových oceánov pravdepodobne vzrastie aj o viac ako jeden meter. Veľmi 
radikálne ovplyvní pokračujúce otepľovanie život v oceánoch, a to predovšetkým v dôsledku 
rastúcej kyslosti morskej vody. Ak ľudstvo v najbližších desaťročiach neprehodnotí svoj prístup 
k získavaniu a využívaniu energie a nedokáže tak výrazne zredukovať emisie skleníkových 
plynov do zemskej atmosféry, uvedené zmeny budú pokračovať v pravdepodobne ešte 
rýchlejšom tempe aj v ďalších storočiach.

Podľa Územnej štúdie Slovenska o zmene klímy sa globálne otepľovanie môže prejaviť 
na našom území rastom priemerov teploty vzduchu do roku 2075 o 2 až 4 °C. Je vysoko 
pravdepodobné, že negatívne ovplyvnia vodnú bilanciu, biologické výroby, ako sú poľno- 
hospodárstvo, lesné hospodárstvo a rybárstvo, zvýšia ohrozenie biodiverzity a rovnako 
ohrozenie ľudského zdravia.

© SHMÚ
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PRACOVNÝ LIST Č. 1

Priraďte nasledujúce pojmy k ich vysvetleniu: klimatické podmienky, atmosféra Zeme, skleníkový efekt:

                                             je plynný obal Zeme, ktorý siaha od zemského povrchu do výšky niekoľko 
desiatok tisíc kilometrov a ktorý sa zúčastňuje zemskej rotácie. Tvorí ju zmes plynov, vodnej pary, 
obsahuje pevné a kvapalné častice.

                                             − charakteristika podnebia určitého miesta alebo oblasti so zreteľom na 
jeho vplyv na iné prírodné javy a na spoločenské deje, hlavne jeho využitie v hospodárskej činnosti.

                                             znamená oteplenie nižších vrstiev atmosféry dôsledkom jej schopnosti 
prepúšťať krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu a pohlcovať dlhovlnné žiarenie od 
zemského povrchu.

Prečítajte si pozorne text a vyhľadajte význam slov v v slovníkoch dostupných na www.juls.savba.sk. 
Ak nemáte prístup na internet, hľadajte v knižnom vydaní slovníkov. Napíšte vysvetlenie pojmov do riadkov:

emisia

klimatický

globálny

intenzívny

extrémny

regionálny

radikálne

Použite slová globálny a klimatický vo vetách:

Prvý odsek ukážky (v kurzíve) písomne preformulujte do jednoduchších viet:

Preštylizujte text tak, aby bol primeraný pre žiakov 2. triedy základnej školy. Vyberte to najpodstatnejšie 
a prispôsobte text ich veku.

1

2

3

4

5

www.juls.savba.sk
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PRACOVNÝ LIST Č. 2

Priraďte nasledujúce pojmy k ich vysvetleniu: klimatické podmienky, atmosféra Zeme, skleníkový efekt:

                                             je plynný obal Zeme, ktorý siaha od zemského povrchu do výšky niekoľko 
desiatok tisíc kilometrov a ktorý sa zúčastňuje zemskej rotácie. Tvorí ju zmes plynov, vodnej pary, 
obsahuje pevné a kvapalné častice.

                                             − charakteristika podnebia určitého miesta alebo oblasti so zreteľom na 
jeho vplyv na iné prírodné javy a na spoločenské deje, hlavne jeho využitie v hospodárskej činnosti.

                                             znamená oteplenie nižších vrstiev atmosféry dôsledkom jej schopnosti 
prepúšťať krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu a pohlcovať dlhovlnné žiarenie od 
zemského povrchu.

Prečítajte si pozorne text a vyhľadajte význam slov v v slovníkoch dostupných na www.juls.savba.sk. 
Ak nemáte prístup na internet, hľadajte v knižnom vydaní slovníkov. Napíšte vysvetlenie pojmov do riadkov:

emisia

klimatický

globálny

intenzívny

extrémny

regionálny

radikálne

Použite slová globálny a klimatický vo vetách:

Prvý odsek ukážky (v kurzíve) písomne preformulujte do jednoduchších viet:

Preštylizujte text tak, aby bol primeraný pre žiakov 8 . triedy základnej školy. Vyberte to najpodstatnejšie 
a prispôsobte text ich veku.

1

2

3

4

5

www.juls.savba.sk
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PRACOVNÝ LIST Č. 3

Priraďte nasledujúce pojmy k ich vysvetleniu: klimatické podmienky, atmosféra Zeme, skleníkový efekt:

                                             je plynný obal Zeme, ktorý siaha od zemského povrchu do výšky niekoľko 
desiatok tisíc kilometrov a ktorý sa zúčastňuje zemskej rotácie. Tvorí ju zmes plynov, vodnej pary, 
obsahuje pevné a kvapalné častice.

                                             − charakteristika podnebia určitého miesta alebo oblasti so zreteľom na 
jeho vplyv na iné prírodné javy a na spoločenské deje, hlavne jeho využitie v hospodárskej činnosti.

                                             znamená oteplenie nižších vrstiev atmosféry dôsledkom jej schopnosti 
prepúšťať krátkovlnné slnečné žiarenie k zemskému povrchu a pohlcovať dlhovlnné žiarenie od 
zemského povrchu.

Prečítajte si pozorne text a vyhľadajte význam slov v v slovníkoch dostupných na www.juls.savba.sk. 
Ak nemáte prístup na internet, hľadajte v knižnom vydaní slovníkov. Napíšte vysvetlenie pojmov do riadkov:

emisia

klimatický

globálny

intenzívny

extrémny

regionálny

radikálne

Použite slová globálny a klimatický vo vetách:

Prvý odsek ukážky (v kurzíve) písomne preformulujte do jednoduchších viet:

Preštylizujte text tak, aby bol určený pre širokú neodbornú verejnosť. 

1

2

3

4

5

www.juls.savba.sk
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Mali by sme byť všetci 
feminist(k)ami?

Aktivita otvára diskusiu o postavení žien v spoločnosti na 
Slovensku aj vo svete, pričom čerpá z knižnej eseje Všetci 
by sme mali byť feminist(k)ami. Začína sa pohybovou 
aktivitou s názvom Názorová škála. Neskôr žiaci a žiačky 
pracujú v menších skupinách s textami odkazujúcimi na 
príklady rodovej (ne)rovnosti. Úlohy, ktoré spoločne plnia, 
sú kreatívneho a tiež analytického charakteru. Vymýšľajú 
ilustrácie či nadpisy príbehu a odpovedajú na otázky  
v pracovnom liste. Na záver prezentujú svoju prácu. Aktivita 
plynulo prechádza do reflexie, v ktorej si môžu uvedomiť 
a vyjadriť svoj postoj k preberaným témam. 

3
Nosné témy GV:

Rodová  
rovnosť

45 MINÚT

 Sloh, práca s informáciami – 
hlavná myšlienka,  
argumentácia;

 štruktúra literárneho diela – 
literárna postava;

 prierezová téma −  
osobnostný a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
kópie prílohy 1 − jeden text do každej skupiny, papier s nápisom 
ÚPLNE SÚHLASÍM a ÚPLNE NESÚHLASÍM, lepiacu pásku/magnetky, 
písacie potreby, prípadne papier na písanie, poznámky alebo ilustráciu 
do každej skupiny, prípadne karty Dixit

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky vedia zamerať svoje čítanie podľa potreby 
a pochopiť význam textu;

na základe analýzy vyjadrujú svoj estetický a emocionálny 
zážitok z prečítaného textu a dokážu ho obhájiť;

dokážu vyjadriť svoj názor na riešenie reálnych problémov  
s využitím podnetov z prečítaného textu;

analyzujú vybrané beletristické texty a abstrahujú z nich 
poznatky a príbehy.

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky reflektujú o probléme rodovej (ne)rovnosti  
na základe konkrétnych situácií a príkladov zo života;

rozvíjajú zručnosť empatie, argumentačné zručnosti  
a kreatívne myslenie;

uvedomujú si a vyjadrujú svoje postoje a hodnoty vo vzťahu  
k rodovej rovnosti;

vedia argumentovať a diskutovať o postavení žien v spoločnosti 
na Slovensku a vo svete.
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POSTUP

Evokácia

 Na dva kusy papiera napíšte veľkými písmenami: ÚPLNE SÚHLASÍM a VÔBEC NESÚHLASÍM. 
Každý z nich nalepte/pripnite do protiľahlých kútov alebo na opačné steny triedy.

 Miestnosť upravte tak, aby mali žiaci a žiačky dostatok priestoru na pohyb medzi dvoma 
papiermi. Ideálne je presunúť všetky stoly a stoličky na kraj, kde nebudú zavadzať.

 Postupne celej skupine položte nasledujúce otázky. Môžete si vybrať iba niektoré z nich.

 Veľa žien zarába menej ako muži, hoci vykonávajú tú istú prácu.

 Mali by sme prijať zákon, podľa ktorého by počet mužov a žien v parlamente musel byť 
vždy rovnaký. 

 Je v poriadku, ak žena od muža očakáva, že na rande vždy platí on.

 Rodičovskú dovolenku by mali povinne absolvovať aj otcovia. 

 Ženy na Slovensku nemajú v spoločnosti rovnocenné postavenie s mužmi.

 Pojem feminizmus v spoločnosti vnímame pozitívne.

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby zaujali miesto na škále podľa toho, k akému názoru sa 
prikláňajú. Môžu sa postaviť na ktorékoľvek miesto na pomyselnej čiare medzi dvomi jed-
noznačnými názormi. Vysvetlite, že neexistuje správna odpoveď, chcete len, aby vyjadrili 
svoje postoje.  

Metodický tip: 
Ak sa niektorí žiaci a žiačky postavia do stredu pomyslenej čiary, ich názor je 
najmenej jednoznačný. Čím bližšie sú k jednému z papierov s nápismi úplne 
súhlasím/vôbec nesúhlasím, tým viac sa s ním stotožňujú.

 Po tom, ako sa všetci postavia na pomyselnú čiaru − názorovú škálu, vyzvite niektorých, 
aby svoju pozíciu, t. j. názor, zdôvodnili a obhájili. Priestor dajte žiakom a žiačkam z oboch 
pólov škály, ale aj z jej stredu. 

 Postupne prechádzajte ďalšími otázkami.

Uvedomenie

 Žiaci a žiačky pracujú v skupinách. Každej z nich rozdajte jednu kópiu textu tak, aby každá 
skupina pracovala s iným príbehom. 

 Vyzvite jednotlivé skupiny, aby si spoločne text prečítali a vymysleli mu nadpis. Ďalšou 
úlohou bude príbeh ilustrovať (môžete využiť aj karty z hry Dixit), môžu ho znázorniť aj 
metaforicky, abstraktne. Potom vypracujú otázky pod textom. 

 Každá skupina prezentuje svoju prácu - nadpisy, odpovede na otázky a ilustrácie k textom. 
Požiadajte žiakov a žiačky, aby stručne prerozprávali príbeh, s ktorým pracovali. 

 Celej skupine predstavte dielo, z ktorého ukážky pochádzajú. 

10 minút

25 minút
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Doplňujúca informácia: 
O knihe (text vydavateľa Absynt)

„Čo vlastne v súčasnosti znamená feminizmus?“ pýta sa nás slávna esej, 
ktorú vo svojom hite citovala aj popová diva Beyoncé.

Úderný titul tejto eseje, ktorý v origináli znie We Should All Be Feminists,  
sa dostal aj na odevy kolekcie značky Dior. Keď tenistka Dominika Cibulková 
zverejnila na Instagrame fotku v tričku s týmto nápisom, zniesla sa na ňu 
vlna kritiky a mnohí fanúšikovia jej odporúčali, aby radšej rodila deti. A aj 
preto je táto esej dôležitá.

Pochopili to  vo Švédsku, kde sa tamojšia vláda v roku 2015 rozhodla venovať 
každému šestnásťročnému Švédovi a Švédke jeden výtlačok knihy Všetci by 
sme mali byť feminist(k)ami. Prečo by sme ju mali čítať my?

Nigérijská spisovateľka Chimamanda Ngozi Adichie nám vo svojej osobnej  
a dobre vyargumentovanej knižnej eseji – rovnomennej adaptácii úspešného 
TEDx prejavu – ponúka jedinečnú definíciu feminizmu pre 21. storočie. 
Autorka vychádza predovšetkým zo svojich vlastných skúseností a hlbokého 
poznania rodovej problematiky. Vie, že rodová politika býva často takmer 
neviditeľná. Chimamanda Ngozi Adichie prichádza s neobyčajným pohľadom 
na to, čo dnes znamená byť ženou, a zároveň nás v príhodný čas povzbudzuje 
k tomu, aby sme sa nebáli byť feminst(k)ami.

Metodický tip: 
Ilustrácie môžete vyvesiť v triede. Žiaci a žiačky to môžu urobiť napríklad na 
konci hodiny.

Reflexia

 Spoločne diskutujte, napríklad o týchto otázkach: 

 Ako sa vám páčila táto aktivita a prečo? Ako sa vám pracovalo na jednotlivých úlohách? 
Aké silné momenty alebo dojmy si odnášate?

 Ktoré úlohy boli pre vás ťažké a kedy sa vám rozhodovalo ľahko?

 Líšil sa pohľad na tému medzi dievčatami a chlapcami v skupine alebo v triede?  
V čom? Prečo?

 Ako vnímate túto tému na Slovensku alebo vo svojich životoch? Myslíte si, že sa u nás téme 
rovnoprávnosti žien a mužov venuje dostatok priestoru, napríklad v škole či v médiách? 
Ak nie, prečo?

 Ktoré krajiny sú v rovnoprávnosti žien a mužov najďalej (podiel žien vo volených funk-
ciách, v rozhodovacích pracovných pozíciách, rovnosť miezd mužov a žien, ochrana 
pred zneužívaním, právo na majetok, celospoločenské nastavenie) a naopak, ktoré 
musia na ceste k rovnoprávnosti prejsť najdlhšiu cestu?

 Aké negatíva prináša pre spoločnosť (krajinu) to, ak ženy nemajú zaručené rovnaké práva?

 Aký je reálny dopad rodovej nerovnosti na naše životy?

 Čo nové ste si uvedomili?

 Je v našich silách niečo zmeniť? Čo napríklad? 

 Aký záväzok si môžeme spoločne dať? Aký projekt môžeme spoločne vytvoriť?

10 minút 11
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Metodický tip: 
Autorka eseje Chimamanda Ngozi Adichie je známa aj rovnomenným TEDx  
vystúpením, ktoré je dostupné online. Video si môžete pozrieť na ďalšej 
hodine a spojiť ho s písaním krátkej úvahy, v ktorej by žiaci a žiačky vyjadrili 
svoje postoje a hodnoty vo vzťahu k tejto téme.

Skúsenosť s aktivitou:

Cielene som si zvolila prvácku triedu,  hoci sú v nej iba dvaja chlapci, lebo sú 
otvorení. Zaujalo ma ich vysoké hodnotenie učiteľovho záujmu o ich názory 

(‚Konečne sa niekto zaujíma o to, čo si naozaj myslíme.‘). Dievčatá naznačili, že prí-
tomnosť viacerých chlapcov v diskusii by zmenila dynamiku a museli by sa ‚viacej 
brániť‘. Predpokladali, že muži majú vyhranený názor na úlohu ženy v spoločnosti, 
že by sa obávali ‚povyšovania žien nad mužmi.’ ” 

Učiteľka strednej odbornej školy v Považskej Bystrici

Zdroje:
 ADICHIE, Ch. N.: Všetci by sme mali byť feminist(k)ami. Krásno nad Kysucou: Absynt, 2017. 64 s. 

 Všetci by sme mali byť feminist(k)ami. absynt.sk. (nedatované). [cit. 12. 8. 2019]. Dostupné na:  
https://www.absynt.sk/vsetci-by-sme-mali-byt-feminist-k-ami.

https://www.absynt.sk/vsetci-by-sme-mali-byt-feminist-k-ami
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Príloha 1

Keď som bola na základnej škole, moja učiteľka vyhlásila, že dá celej triede test a človek 
s najvyšším počtom bodov sa stane predsedom triedy. Byť predsedom triedy bola veľká vec. 
Predsedovia tried každý deň spisovali zoznamy ľudí, ktorí robili hluk, čo samo osebe poskytovalo 
dostatočne opojnú moc. Veľmi som sa chcela stať predsedníčkou triedy. V teste som napokon 
získala najväčší počet bodov. A potom, na moje veľké prekvapenie, učiteľka povedala, že 
predsedom triedy musí byť chlapec, akurát, že nám to zabudla povedať skôr. Predpokladala 
totiž, že je to úplne samozrejmé. Druhý najvyšší počet bodov mal chlapec. Predsedom triedy 
sa stal on. Na tento incident nikdy nezabudnem. Ak nejakú vec robíme stále dookola, stáva 
sa normálnou. Ak stále dookola vidíme to isté, stáva sa to prirodzeným. Ak robíme predsedov 
tried len z chlapcov, v istom momente si všetci budeme myslieť, hoci aj podvedome, že triedny 
predseda musí byť chlapec. 

Otázky: 

Prečo podľa vás tento úryvok reprezentuje ženské hnutie v literatúre?

Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou tohto príbehu? Súhlasíte s autorkiným 
posolstvom? Prečo? 

Je príbeh uveriteľný? Mohol by sa odohrať aj vo vašej škole? Prečo?

Neodmysliteľnou súčasťou Lagosu sú hŕstky energických mladíkov, ktorí sa tmolia okolo 
niektorých podnikov a veľmi dramaticky vám „pomáhajú“ zaparkovať auto. Lagos je metropola, 
v ktorej žije takmer dvadsať miliónov ľudí. Má oveľa väčšiu energiu ako Londýn a výraznejšieho 
podnikateľského ducha než New York. Ľudia tu preto prichádzajú s najrôznejšími nápadmi, ako si 
zarobiť na živobytie. Raz večer na mňa mimoriadne zapôsobilo zvláštne teatrálne vystupovanie 
muža, ktorý nám našiel parkovacie miesto, preto som sa rozhodla dať mu pri odchode obslužné. 
Otvorila som kabelku, načrela do nej a podala som mu peniaze. A on, šťastný a vďačný muž, ich 
odo mňa zobral, potom sa pozrel smerom k môjmu priateľovi Louisovi a povedal: „Ďakujem vám, 
pane!“ Louis sa ma s prekvapeným pohľadom opýtal: „ Prečo ďakuje mne? Ja som mu predsa 
žiadne peniaze nedal.“ A potom som na jeho tvári zbadala, že mu to došlo. Ten muž bol totiž 
presvedčený, že všetky moje peniaze pochádzajú od Louisa. Pretože Louis je muž.

Otázky: 

Prečo podľa vás tento úryvok reprezentuje ženské hnutie v literatúre?

Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou tohto príbehu? Súhlasíte s autorkiným 
posolstvom? Prečo? 

Je príbeh uveriteľný? Mohol by sa dnes odohrať aj vo vašom živote? Prečo?
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Učíme dievčatá, že nemôžu byť sexuálnymi tvormi do takej miery ako chlapci. Zvykneme na ne 
dozerať. Na rozdiel od chlapcov ich za panenstvo chválime (a vždy mi vŕta hlavou, ako to má, 
akože, fungovať – veď strata panenstva je proces, na ktorom sa väčšinou podieľajú dvaja ľudia 
opačného pohlavia). 

Na jednej univerzite nedávno skupinovo znásilnili mladú ženu. A reakcia mnohých mladých 
mužov i žien bola takáto: Áno, znásilnenie je hrozné, ale čo robilo jedno dievča v miestnosti so 
štyrmi chlapcami? Skúsme teraz, ak sa to dá, opomenúť príšernú neľudskosť takejto odpovede 
a zamerajme sa na kontext, v akom sú mladí ľudia vychovávaní. Je to výchova, ktorá považuje 
ženy za vinné už zo samotnej podstaty. Takáto výchova vedie k tomu, že očakávania od mužov sú 
natoľko nízke, až je ich predstava ako primitívnych surovcov bez akejkoľvek sebakontroly v istom 
zmysle prípustná. Učíme dievčatá hanbiť sa. Nerozčapuj nohy! Zahaľ sa! Dávame im pocítiť, že 
keď sa narodia ako ženy, okamžite sú z niečoho vinné. A tak z dievčat vyrastajú ženy, ktoré nesmú 
povedať, že majú túžby. Ktoré umlčiavajú samy seba. Ktoré nemôžu povedať, čo si naozaj myslia.

Otázky: 

Prečo podľa vás tento úryvok reprezentuje ženské hnutie v literatúre?

Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou tohto príbehu? Súhlasíte s autorkiným 
posolstvom? Prečo? 

Je príbeh uveriteľný? Mohol by sa odohrať aj dnes? Prečo?

Mám v Amerike priateľku, ktorá prevzala manažérsku pozíciu po nejakom mužovi. Jej predchodca 
bol priamy, cieľavedomý a pri podpisovaní pracovných výkazov mimoriadne prísny. Vzala to jeho 
miesto a mala pocit, že je rovnako drsná, azda len o trochu milšia – tvrdila, že na rozdiel od neho 
si uvedomovala to, že ľudia majú aj rodiny. Po niekoľkých týždňoch na svojej pozícii penalizovala 
zamestnanca za falšovanie pracovných výkazov – spravila to isté, čo by urobil aj jej predchodca. 
Dotyčný sa potom sťažoval vedeniu na štýl jej riadenia. Vraj je agresívna a ťažko sa s ňou 
spolupracuje. Pridal sa k nemu celý personál. Jeden z nich sa vyjadril, že od nej očakávali, že do 
práce prinesie „ženskú ruku“, čo sa však nestalo. Nikomu z nich nenapadlo, že robí to isté, za čo jej 
predchodcu chválili. 

Otázky: 

Prečo podľa vás tento úryvok reprezentuje ženské hnutie v literatúre?

Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou tohto príbehu? Súhlasíte s autorkiným 
posolstvom? Prečo? 

Je príbeh uveriteľný? Mohol by sa dnes odohrať aj vo vašom živote? Prečo?
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Nesúď knihu podľa obalu

Aktivita vychádza z knihy Christiana Piccioliniho s názvom 
Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda, v ktorej 
sa venuje témam neznášanlivosti a interkultúrneho dialógu. 
Na základe úryvkov z jeho textov plnia žiaci a žiačky 
úlohy zo slohu – tvoria priamu a nepriamu charakteristiku 
hlavnej postavy. Analyzujú tiež príčiny, ktoré Christiana 
motivovali pridať sa k neonacistickej skupine, a dôsledky 
jeho rozhodnutia. Na záver spoločne diskutujú o probléme 
neznášanlivosti a o potrebe interkultúrneho dialógu. 
Aktivita napomáha aj k rozvoju empatie a rešpektu. 

4
45 MINÚT

Nosné témy GV:

Mier a konflikty, 
inštitúcie

 Jazykoveda, sloh, komunikácia – 
priama a nepriama charak- 
teristika;

 čítanie s porozumením –   
reprodukcia s porozumením, 
analýza;

 prierezová téma – osobnostný  
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
kópie pracovného listu pre každého žiaka a žiačku, písacie potreby, 
päť fotografií rôznorodých ľudí z časopisov (napr. rocker,  
športovkyňa, mních, manažérka), lepiaca páska/magnetky

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky dokážu rozlíšiť pojmy priama a nepriama 
charakteristika;

dokážu charakterizovať postavy na základe priamej 
a nepriamej charakteristiky;

vedia vyvodiť záver na základe zistených súvislostí medzi 
informáciami v texte a analyzovať príčiny javov.

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky vedia empaticky vnímať situáciu, v ktorej  
sa nachádza literárna postava; 

analyzujú príčiny a dôsledky udalostí v živote literárnej 
postavy;

formulujú a v diskusii obhajujú svoje postoje a názory  
na fenomény rozmanitosti a interkultúrnych vzťahov.
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POSTUP

Evokácia

 Celej skupine postupne ukazujte fotografie rôznych ľudí a ku každému obrázku sa opýtajte:

 Čo môže dotyčná osoba robiť? Aké má zamestnanie? Čím sa zaoberá? 

 Odpovede zapisujte na tabuľu a potom k nim prilepte fotografiu.

 Diskutujte o tom, čo je opis osoby, čo je pri ňom dôležité, čo si všímame, ako postupujeme. 
Uzavrite diskusiu zhrnutím, čo sú vonkajšie znaky.

 Otvorte ďalšiu diskusiu otázkou, čo sú vnútorné znaky a čo si žiaci a žiačky predstavujú pod 
pojmom nepriama charakteristika.

 Pojmy si vysvetlite a upriamte pozornosť späť na fotografie. Opýtajte sa: Aké vnútorné znaky 
by mohli mať ľudia na fotografiách? Odpovede stručne zapíšte pod obrázky. 

 Diskutujte o rozdieloch medzi priamou a nepriamou charakteristikou: Podľa čoho ste opiso-
vali vnútorné a podľa čoho vonkajšie znaky postáv? Ktoré sa popisovali ťažšie a prečo?

Uvedomenie

 Žiakov a žiačky rozdeľte do piatich skupín a každej rozdajte jeden z textov v prílohe. 
Povedzte, že ide o úryvky z knihy od Christiana Piccioliniho Romantické násilie: Spoveď 
amerického skinheda.

Doplňujúca informácia:
O knihe (text vydavateľa Petit Press)

Pálčivý a strhujúci varovný príbeh o tom, ako bola Christianovi, osamelému 
outsiderovi, vštepovaná ideológia v čase, keď ako tínedžer najviac zo 
všetkého túžil niekam patriť. Osudné stretnutie s charizmatickým mužom 
spôsobilo, že jeho život nabral v ďalšej dekáde nebezpečný kurz. Keď bol 
jeho charizmatický učiteľ uväznený za kruté zločiny z nenávisti, Christian 
zaujal jeho miesto a v osemnástich viedol najbrutálnejšiu extrémistickú 
bunku v celej krajine. Či už v drsných pouličných potýčkach, na pijanských 
zrazoch v duchu ideológie white power alebo pri búrlivej nacistickej roc-
kovej hudbe, Picciolini sa plne pohrúžil do rasistickej skinhedskej kultúry, 
nenávistnej propagandy a násilia.

Napokon Christian pochopil, že tento život naplnený nenávisťou je posta-
vený na lži. Po rokoch bola s monštrom, ktoré sám stvoril, bol schopný začať 
nanovo. Opustil skinhedské hnutie, vyštudoval univerzitu a začal úspešne 
podnikať. V roku 2010 sa podieľal na založení neziskovej organizácie na 
podporu mieru Life After Hate, ktorá pomáha ľuďom vymaniť sa zo združe-
nia šíriaceho nenávisť.

 Požiadajte skupiny, aby na základe textu, ktorý dostali, pomenovali a vypísali vlastnosti 
hlavnej postavy. Každá zo skupín si vyberie spomedzi seba zapisovateľa a hovorcu alebo 
hovorkyňu. Dajte im na prácu 5 minút.

10 minút

25 minút

1

2

3

4

5

6

7

8
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 Umyte tabuľu, rozdeľte ju na päť častí a do každej napíšte otázku:

 1. Aký chcel byť?

 2. Aký bol ako malý chlapec?

 3. Aký bol ako tínedžer?

 4. Aký bol ako mladý manžel a otec?

 5. Aký bol ako zrelý muž?

 Ako prvá sa prezentuje skupina s úryvkom č. 1. Hovorca alebo hovorkyňa skupiny prečíta 
text a vlastnosti postavy, ktoré zapisovateľ napíše na tabuľu k otázke č. 1.

 Postupne prezentujú svoje postrehy ďalšie skupiny, a to podľa poradia jednotlivých ukážok.

 

Reflexia

 Po prezentácii všetkých skupín diskutujte o týchto otázkach:

 Ako vnímate Christianov príbeh? 

 Ako sa menili vlastnosti Christiana počas jeho života? 

 Čo mu extrémistická skupina poskytovala/dávala? Prečo bolo pre Christiana dôležité 
niekam patriť?

 Prečo Christian opustil extrémistickú skupinu a život plný nenávisti a násilia?  
Čo ho motivovalo k odchodu? 

 Verili ste Christianovi, že sa zmenil a už neverí v nadradenosť bielej rasy? Prečo áno/nie?

 Ako Christian vnímal inakosť, keď už ako dospelý človek začal znova študovať  
a spoznal ľudí z rôznych spoločenských vrstiev a rôzneho pôvodu? 

 Ako vnímate inakosť vy? Myslíte si, že spoločný dialóg a dobré interkultúrne vzťahy 
môžu zlepšiť kvalitu života v spoločnosti alebo prispieť k mieru? Prečo áno/nie?

 Diskutujeme o téme neznášanlivosti alebo je to skôr tabu?  

 Ako na vás ukážky zapôsobili? Uvedomili ste si niečo nové? Ak áno, čo?

Metodický tip: 
Ako domácu úlohu môžete zadať napísanie úvahy o tom, prečo sú niektoré 
skupiny ľudí zraniteľnejšie ako iné a ako by sa im dalo pomôcť.

Metodický tip: 
Ak je Christianov príbeh pre žiakov a žiačky zaujímavý, na ďalšej hodine môžete 
využiť niektorú z aktivít z metodickej príručky Romantické násilie dostupnej 
v knižnici na webe globalnevzdelavanie.sk.

10 minút

9

10

11

12
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Skúsenosť s aktivitou:

Žiakov 2. ročníka zaujala aktivita s textami, skupiny sa navzájom počúvali 
a boli zvedavé, ako sa vyvíja osud hrdinu.“

Učiteľka strednej odbornej školy v Leviciach 

Medzi fotografie som zaradila aj postavu azylanta a Róma, pretože Rómovia 
navštevujú našu školu a budúci rok k nám nastúpi jeden žiak – azylant.  

Chcela som takto deti v 2. ročníku pripraviť na nového spolužiaka, ktorý neovláda 
slovenčinu. Chcela som, aby ho vedeli ľahšie pochopiť a prijať medzi seba. Tým, že 
som pridala dve fotografie, sa aktivita predĺžila, a venovali sme jej dve hodiny.”

Učiteľka strednej odbornej školy v Dunajskej Strede

Zdroje:
 PICCIOLINI, C.: Romantické násilie: Spoveď amerického skinheda. Banská Bystrica: Petit Press. 2017. 308 s.
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Príloha 1

Text č. 1

Prišiel som na svet vybavený túžbou žiť naplno, objavovať neznáme a urobiť zo života niečo, 
čo by stálo za to. Po mnohé roky som si myslel, že to znamená byť aktívnym členom nejakej 
skupiny s dôležitým poslaním. Keď si pomyslím, do akej miery od detstva až po dospelosť 
poznačila moje činy potreba niekam sa zaradiť, je jasné, že táto túžba bola vo mne pevne 
zakorenená.

Odkedy sa pamätám, vždy som chcel byť špičkový športovec, hráč, ktorý odpáli home run 
a v poslednej chvíli rozhodne finálový bejzbalový zápas o majstrovský titul, takže ho z hracej 
plochy slávnostne na pleciach odnášajú spoluhráči. Alebo hrdina, ktorý sa pustí do ozbrojeného 
zápasu. Nestaral som sa veľmi o to, ako sa vypracovať, poháňala ma túžba po sláve.

Text č. 2

V pude sebazáchovy som chcel najprv zdrhnúť, ale moje nohy nechceli spolupracovať. (...)

Striasol som tú myšlienku zo seba a nechal som toho špinavca Jaka Reillyho pocítiť zaslúženú 
odplatu za celých osem rokov katolíckej školy. Pulzoval vo mne adrenalín. Zatlačil som ho 
kolenami k zemi, pripravil som si päste a udrel som ho do tváre. A znova a znova. (...)

Na druhý deň ráno ma hneď po príchode do školy obstúpili spolužiaci. Ešte včera som bol nikto, 
ale cez noc môj význam narástol do impozantných rozmerov – zvrhol som tyrana. Dokonca aj tí 
vyvolení, ktorí ma osem rokov ignorovali, začali ku mne vzhliadať za to, že som si podal jedného 
z nich. Nehovoriac o tom, že som bol o desať dolárov bohatší. Bol som opojený novozískanou 
významnosťou. Odrazu som nebol ten podivný Talian, ktorý všetok voľný čas po vyučovaní trávil 
so starými rodičmi v „gete“ zvanom Blue Island namiesto predmestia Oak Forest, kde bývala 
vyššia stredná trieda. Na okamih som nebol chlapec s čudnou mamou a čudným otcom, ktorí 
nevedia poriadne po anglicky.

Text č. 3

Možno som nebol najstarší, mal som len šestnásť, ale prejavovali mi najväčší rešpekt. Bol som 
drsný. Oddaný. Charizmatický. A bystrý. Oveľa bystrejší ako väčšina ostatných. Mnohí z nich 
jednoducho prišli na párty a popri tom si vypočuli naše reči. Alebo ich pritiahla hudba, kľúčová 
na každom zraze, na ktorý sa oplatilo prísť. Skinhedské dievčatá. Alebo lacné pivo tečúce 
prúdom ako Niagarské vodopády. Žil som naplno. Čím rýchlejšie som žil, tým viac sa mi zo 
života vytrácal pokoj. Z času na čas som si vyčítal svoje činy a premýšľal som o tom, či je celá 
záležitosť okolo nadradenej bielej rasy, ktorou som kŕmil ostatných, správna. Logická. (...)

Väčšina mojich skinhedských predchodcov mohla skončiť vo väzení, utiecť pred policajným 
prenasledovaním alebo z akýchkoľvek dôvodov zbehnúť, ale ja som bol tu a na vrchole nášho 
združenia som staval pomník ich snahám, za ktoré zaplatili krvou a potom. Bol som niekto. 
Zaradil som sa. Mal som svoju hodnotu. Bol som uznávaný. A obávaný.
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Text č. 4

Postupne som zistil, že zo všetkého najviac uprednostňujem samotu v predajni. Trávil som tam 
aj dvanásť hodín denne. To sa mojej manželke nepozdávalo.

Narodenie druhého dieťaťa ani vyšší príjem, ktorý prinášal obchod, nepriniesli do nášho 
manželského života žiadne veľké zmeny. Znova som sa vyhýbal kontaktom s Lisou, unavený 
z opätovných konfliktov a otrávený ustavičnými výčitkami, že s ňou a s Devinom netrávim 
dosť času. Už som viac nevládal počúvať sťažnosti o tom, ako ju náš spôsob života unavuje. 
Zachvátila ma trpkosť a melanchólia. Prestal som sa angažovať v hnutí. Zostala mi len práca, 
aby som uživil rodinu. Čo ešte odo mňa chcela? Bol som príliš mladý, slepý a zlomený na to, aby 
som si uvedomil, že to, čo obaja odo mňa najviac potrebovali, bolo vlastne veľmi jednoduché. 
Zo všetkého najviac túžili po mojej pozornosti. Ja som však veril, že nič z toho, čo som urobil, 
ju nedokázalo potešiť. Keď nad tým spätne premýšľam, uvedomujem si, že som bol extrémne 
nespokojný sám so sebou, nie s mojou ženou. Bol som zo seba sklamaný.

Text č. 5

Opäť raz som bol študentom. Kým kedysi pre mňa škola znamenala prekliatie, tento raz som 
si vážil každý okamih štúdia. Stretol som študentov z rôznych spoločenských vrstiev a rôzneho 
pôvodu a zblížil som sa s nimi na takej úrovni, o akej som predtým ani netušil, že vôbec 
existuje. Profesori ma inšpirovali novými myšlienkami a teóriami. Otvoril sa predo mnou svet 
nekonečných možností. Prijal som rozmanitosť a štúdium som skončil nielen ako úspešný 
absolvent školy života, ale aj ako študent, ktorý dosiahol takmer dokonalý priemer 3.98. (...)

Po tom všetkom, čo som vykonal, po utrpení, ktoré som spôsobil a nenávisti, ktorú som šíril, po 
zle, ktoré som páchal po celej krajine a dokonca i v Kanade a Európe, ma stretlo neuveriteľné 
šťastie. Získal som univerzitné vzdelanie, úžasnú ženu, dvoch fantastických synov a napokon aj 
dobré vzťahy s rodičmi. A život, na ktorý som mohol byť hrdý.
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S pravdou von

Aktivita sa zameriava na bližšie porozumenie fenoménu 
cenzúry prostredníctvom individuálnej a skupinovej práce 
s reportážou o černobyľskej katastrofe. Žiaci a žiačky sa 
počas aktivity oboznámia s príbehmi miestnych ľudí, ktorí 
tragédiu zažili. Následne diskutujú o úryvku, opakujú si 
učivo o publicistickom jazykovom štýle a tvoria otázky do 
interview. V reflexii spoločne diskutujú o nezávislosti médií, 
o dôsledkoch cenzúry a porušovania ľudských práv.

5
45 MINÚT

Nosné témy GV:

Politická moc, 
demokracia  

a ľudské práva

 Jazykoveda, sloh, komunikácia – 
publicistický jazykový štýl,  
cielený rozhovor (interview);

 sloh, práca s informáciami –   
argumentácia, informácia;

 prierezová téma – osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
kópia prílohy 1 do každej dvojice, písacie potreby, papier alebo zošit

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky identifikujú jazykový štýl na základe analýzy 
textu;

vedia samostatne vytvoriť otázky v súlade s témou interview;

na základe analýzy vedia vyjadriť svoj estetický a emocionálny 
zážitok z prečítaného textu a dokážu ho zdôvodniť;

ovládajú základy kritického čítania, t. j. vnímajú problémy 
nastolené textom.

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky definujú vlastnými slovami cenzúru;

na základe textu analyzujú dodržiavanie ľudských práv 
a vplyv cenzúry počas tragédie v Černobyle;

dokážu vyjadriť názor na problematiku dodržiavania  
ľudských práv, nezávislých médií a cenzúry. 
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POSTUP

Evokácia

 Rozdajte do každej dvojice kópiu reportáže z prílohy 1. Povedzte žiakom a žiačkam, aby si ju 
prečítali.

 Spoločne diskutujte o nasledujúcich otázkach:

 Akú historickú udalosť ukážka opisuje?

 Počuli ste už o výbuchu jadrovej elektrárne? Aké informácie máte?

 Čo vás v úryvku prekvapilo?

 Vedeli obyvatelia Pripiati o výbuchu? Prečo úrady zamlčali takú závažnú správu a ohrozili 
tým životy státisícov ľudí? 

 Ktoré ľudské práva boli porušené? 

 Ako by ste vysvetlili slovo cenzúra?

 Aké dôsledky mala v tomto prípade?

Doplňujúca informácia:
Cenzúra je zámerný, inštitucionalizovaný a politicky podložený zásah štátnej 
moci do autorského zámeru či do informačného toku. V širšom chápaní je 
to akákoľvek kontrola informácií. V užšom chápaní je to štátny dohľad nad 
šírením mediálnych obsahov. Pojem cenzúra sa používa predovšetkým pri 
násilnom zásahu do práv autorov a vydavateľov.

Zdroj: Centrum mediálnej gramotnosti

Uvedomenie

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby na základe textu určili jeho jazykový štýl. Pýtajte sa, aké  
typické znaky tento štýl má. Aké útvary sú preň typické? Po zodpovedaní otázok  
povedzte, že ide o reportáž. 

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby sa vcítili do úlohy novinárov či novinárok a urobili interview. 
Spýtajte sa ich, ako by vlastnými slovami charakterizovali tento útvar. 

 Požiadajte žiakov a žiačky, aby vytvorili päť otázok, ktoré by sa spýtali:

 A: Valentyny alebo Sergeja, ktorí tragédiu zažili na vlastnej koži (respondenti z reportáže);

 B: niekoho z rodiny, kto si na tragédiu v Černobyli pamätá.

 Na samostatnú prácu im dajte 5 minút.

 Pýtajte sa žiakov a žiačok, čo ich zaujímalo a na čo sa pýtali. Nechajte im priestor, aby sa 
o niektoré zo svojich otázok podelili s ostatnými, ak majú záujem. 

 Následne sa ich pýtajte, aké druhy otázok použili. 

 Použili ste otvorené alebo uzavreté otázky? 

 Aký je medzi nimi rozdiel? Kedy je vhodné ich použiť?

Metodický tip:
Ako domácu úlohu môžete žiakom a žiačkam zadať, aby sa opýtali členov  
rodiny otázky, ktoré predtým vytvorili, alebo aby v médiách vyhľadali  
rozhovor s ľuďmi, ktorí žijú v okolí Černobyľa alebo v Pripiati.

15 minút

15 minút

1
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Reflexia

 Pokračujte spoločnou diskusiou o týchto otázkach:

 Ako na vás zapôsobila reportáž, ktorú ste si prečítali na začiatku hodiny? Čo nové ste 
sa dozvedeli?

 Rozprávali ste sa už s niekým z rodiny či so známymi, ako si spomínajú na výbuch jadro-
vej elektrárne? Pýtali ste sa ich, čo v tých dňoch robili? Ako sa o katastrofe dozvedeli? 
Spýtate sa ich otázky, ktoré ste vytvorili?

 Keby ste v tej dobe žili, ako by ovplyvnil váš život nedostatok informácií o tejto katastrofe?

 Ako cenzúra v tomto prípade ovplyvnila dodržiavanie ľudských práv? Myslíte si, že by 
sa aj v súčasnosti mohlo stať niečo podobné, čo by bolo predmetom cenzúry? Prečo?

 Ústava SR garantuje slobodu prejavu a právo na informácie. Prečo je cenzúra 
zakázaná? Prečo je to dôležité?

 Prečo je dôležité, aby fungovali nezávislé a kvalitné médiá? Ako súvisí sloboda médií  
s demokraciou? Ako môžeme podporiť nezávislé a kvalitné médiá aj my?

Metodický tip: 
Ak v diskusii žiakov a žiačky zaujme téma médií a ich otázky budú smerovať  
na dezinformácie a cenzúru, odporúčame zaradiť aktivitu Čo dokáže lož z meto-
dickej príručky Metodické materiály pre učiteľov základných a stredných škôl  
k dokumentárnym filmom. Nájdete ju v knižnici na www.globalnevzdelavanie.sk.

10 minút 8

Zdroje:
 Centrum mediálnej gramotnosti: Slovník pojmov. medialnavychova.sk. (nedatované). [cit. 12. 8. 2019]. 

Dostupné na: https://medialnavychova.sk/slovnik-pojmov/. 

 ONDERČANIN, L.: Som sama, nemá ma kto pochovať. Ako žijú ľudia v černobyľskej zóne. sme.sk. 2016. 
[cit.12 .8. 2019]. Dostupné na: https://svet.sme.sk/c/20144744/som-sama-nema-ma-kto-pochovat-ako
-ziju-ludia-v-cernobylskej-zone.html?ref=av-center.

https://medialnavychova.sk/slovnik-pojmov/
https://svet.sme.sk/c/20144744/som-sama-nema-ma-kto-pochovat-ako-ziju-ludia-v-cernobylskej-zone.html?ref=av-center
https://svet.sme.sk/c/20144744/som-sama-nema-ma-kto-pochovat-ako-ziju-ludia-v-cernobylskej-zone.html?ref=av-center
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Príloha 1

Som sama, nemá ma kto pochovať. Ako žijú ľudia v černobyľskej zóne
(Text je krátený)

Život napriek zákazu a za cenu rizika. 

Valentyna Ivanovna a jej deti spali, keď sa ich bytom v meste Pripiať začalo po druhej v noci 
ozývať vyzváňanie telefónu. Keď zdvihla slúchadlo, linka bola hluchá. Len o chvíľu neskôr jej 
niekto začal búchať na dvere. „Otvorila som. Stáli tam moji kolegovia z nemocnice a hnali ma, 
že nastala výnimočná situácia a musím ísť do práce,” spomína vtedy 44-ročná sestrička na noc 
26. apríla 1986. 

Po neúspešnom experimente explodoval štvrtý blok černobyľskej jadrovej elektrárne a ovplyvnil 
životy státisícov ľudí nielen vo východnej Európe.

„Pracovala som celú noc − privážali k nám prvých zranených z vybuchnutého reaktora. Každého 
som ošetrila, ako som len mohla,” hovorí dnes 74-ročná Valentyna Ivanovna Sočenoková. 

Najväčšia katastrofa v dejinách jadrovej energetiky spravila z okolia elektrárne, z 50-tisícového 
mesta Pripiať, aj z desiatok okolitých dedín mŕtvu zónu. Mrak radiácie zasiahol lesy, bieloruské 
dedinky, rozptýlil sa nad Škandináviou a potom sa opätovne stočil nad východnú Európu. Za rok 
sa rádioaktivita z Černobyľa dostala na všetky miesta planéty.

Z viac ako tridsaťkilometrovej zóny okolo černobyľskej elektrárne evakuovali vyše 200-tisíc ľudí. 
Povedali im, aby sa zbalili na tri dni. Väčšina sa nevrátila nikdy, niektorí o mesiace a roky neskôr. 
Nebezpečná radiácia najviac postihla tých, ktorí pracovali priamo po výbuchu pri elektrárni či  
v jej bezprostrednej blízkosti. Len pre požiar v reaktore a následné silné dávky radiácie zahynulo  
v Černobyli najmenej tridsať ľudí, väčšinou hasičov a pracovníkov elektrárne. 

Nikto vtedy o nebezpečenstve netušil: ľudia z Pripiati sa o radiácii a evakuácii dozvedeli až 
tridsaťšesť hodín po nehode. 

„Volali sem ľudia zo Švédska, či tu niečo nevybuchlo. Vedeli to všetci, len nie ľudia, ktorí tu 
žijú. Videl som vojakov s plynovými maskami, ako prechádzajú popri deťoch, ktoré sa hrajú 
na pieskovisku,” vraví nechápavo 55-ročný Sergej Grigorevič Parykvaš. Podobne ako väčšina 
občanov ešte stále pracuje v černobyľskej jadrovej elektrárni. Už 32 rokov. 

V tú noc v práci nebol. „Lovili sme s kamarátmi ryby, keď sme počuli dve explózie,” spomína.  
Keď o štvrtej ráno prechádzali okolo elektrárne, už vedeli, že nešlo len o malú nehodu. Kryt 
štvrtého bloku neexistoval.

„Stihol som povedať žene, aby zatvorila okná, všetko vyčistila a zostala doma s deťmi. Večer ma 
zavolali do elektrárne likvidovať následky,” opisuje Sergej návrat do Pripiati, kde vtedy býval.

© Lukáš Onderčanin (22. 4. 2016)
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Bezodpadový deň

Aktivita sa zameriava na tému udržateľného rozvoja, 
životného prostredia a odpadu. Na úvod sa žiaci a žiačky 
oboznámia s heslami týkajúcimi sa redukcie odpadu. 
Následne vypĺňajú pracovný list, kde rozpisujú svoj denný 
plán činností a priraďujú k nim odpad, ktorý pri nich 
produkujú. Na záver sa v spoločnej diskusii zamýšľajú nad 
rôznymi spôsobmi minimalizácie odpadu a nad tým, ako sa 
človek môže stať zodpovedným spotrebiteľom.

6
Nosné témy GV:

Udržateľný 
rozvoj, spotreba 

a výroba

45 MINÚT

 Učenie sa – kontrola plnenia 
plánu, projektovanie vlastnej 
budúcnosti; 

 sloh, práca s informáciami –  
informácia, argumentácia;

 prierezová téma –  
environmentálna výchova.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
pracovný list pre každého žiaka a žiačku, písacie potreby, prípadne 
vytlačené obrázky skládok či pláží znečistených plastovým odpadom 
alebo úryvok z článku o odpadoch

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky vedia vytvoriť a navrhnúť alternatívny plán 
činností s ohľadom na minimalizáciu odpadu;

formulujú a v diskusii obhajujú svoje postoje a názory  
na udržateľný rozvoj a rôzne spôsoby redukcie odpadu;

poznajú príklady zodpovedného spotrebiteľského správania.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky vedia vytvoriť plán svojej činnosti, postupovať 
podľa neho a kontrolovať ho;

identifikujú problémy nastolené textom;

vyjadrujú svoj názor riešenie reálnych problémov s využitím 
prečítaného textu.
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POSTUP

Evokácia

 Upozornite žiakov a žiačky na heslá, ktoré ste vopred napísali na tabuľu, napríklad: 

  Odmietni, čo nepotrebuješ.

  Redukuj, čo skutočne potrebuješ.

  Oprav a znovu použi.

  Recykluj – to, čoho sa nechceš zrieknuť, zredukovať to či znovu použiť.

  Kompostuj.

 Spýtajte sa ich, o čom bude nasledujúca hodina. Určite hneď pochopia, že bude reč o spo-
trebe, odpade a zodpovednom spotrebiteľskom správaní. Vyzvite žiakov, aby odhadli, koľko 
kilogramov odpadu pripadá na obyvateľa ročne. V roku 2017 to bolo 393 kg komunálneho 
odpadu na obyvateľa a každým rokom množstvo odpadu stúpa.

Metodický tip:
Môžete žiakom a žiačkam ukázať aj obrázky skládok či pláží znečistených 
plastovým odpadom, porozprávať im príbeh alebo prečítať krátky úryvok 
z článku, ktorý sa problematiky týka. 

 Následne sa opýtajte, ako sa narastajúca spotreba týka každého z nás.

Metodický tip:
Téme sa venuje aj kniha Anna – Príbeh o klíme a životnom prostredí od 
Josteina Gaardera. Túto knihu môžete zaradiť medzi odporúčané čítanie.

Uvedomenie

 Povedzte žiakom a žiačkam, nech popremýšľajú nad svojím denným programom. Vyzvite 
ich, aby do pracovného listu (príloha 1) postupne zapísali všetky činnosti, ktoré vykoná- 
vajú a pri ktorých vzniká akýkoľvek odpad. Vyplnia prvé dva stĺpce, Činnosť počas dňa 
a Aký odpad produkujem. Požiadajte ich, nech zoznam nepíšu s ohľadom na životné 
prostredie, ale úprimne opíšu, ako to vyzerá, keď sa snažia čo najpohodlnejšie prežiť deň. 
Začať majú ránom po prebudení a skončiť zaspávaním. Netreba zabudnúť na to, čo jedia, 
čo používajú pri hygiene, ako sa presúvajú z miesta na miesto, ako trávia voľný čas. Nako-
niec dodajte, že na samostatnú prácu majú 10 minút. 

 Po uplynutí časového limitu vyzvite žiakov a žiačky, aby skúsili k jednotlivým činnostiam 
a vyprodukovaným odpadom priradiť riešenia (inšpirovať sa môžu heslami z tabule), ktoré 
budú pre nich funčné a zároveň budú redukovať odpadovú stopu.

Metodický tip:
Žiakov a žiačky môžete inšpirovať príkladom, akým je Bea Johnson, autorka 
knihy Domácnosť bez odpadu, ktorá za rok so svojou štvorčlennou rodinou 
naplní komunálnym odpadom iba jeden zaváraninový pohár. 

10 minút

25 minút
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Metodický tip:
Priebežne kontrolujte, či žiaci a žiačky správne pochopili zadanie a rozpisujú 
jednotlivé činnosti. Ak potrebujú poradiť, môžete ich inšpirovať niektorým 
z príkladov:

Ranná hygiena: vatové tyčinky, kozmetika v plastových obaloch, jednora-
zové žiletky, spreje. 

Raňajky: obaly z mliečnych výrobkov, jogurtov, údenín, obaly z džúsov, 
tetrapaky a pod.

Príprava desiaty: mikroténové vrecká, alobal, plastový odpad.

Cesta do školy: využívanie verejnej dopravy, osobných automobilov.

Pobyt v škole: plastové fľaše, obaly.

Reflexia

 Následne sa pýtajte:

  Aký ste mali pocit, keď ste rozpísali svoj deň a priradili k jednotlivým činnostiam odpad,  
 ktorý pri nich produkujete? 

 Ako vám išlo hľadanie riešení, ktoré by viedli k minimalizácii vášho odpadu? Bolo to ťažké?

 Aké máte konkrétne nápady:

Čo môžeme odmietnuť?

Možné odpovede: reklamné predmety, igelitové tašky, letáky a pod.

Čo môžeme zredukovať?

Možné odpovede: nekupovať nové oblečenie, nový mobil, niektoré veci si 
môžeme požičať, môžeme chodiť peši, na bicykli namiesto autom, nakupovať 
bez obalu. 

Upozornite, že sa rozširuje sieť bezobalových obchodov, ich zoznam možno 
nájsť na tzv. bezodpadovej mape.

Doplňujúca informácia:
Bezodpadovú mapu môžete nájsť na webe https://mapa.reduca.cz/. 
Pokrýva Slovensko a Česko.

Ďalšími alternatívami sú čapovaná drogéria, tuhý šampón, klasické mydlo 
namiesto tekutého;

sklenené nádoby, vlastná výroba mliečnych produktov ako jogurt či tvaroh;

pečenie chleba, domáce nápoje;

látkové obaly na jedlo, látkové uteráky namiesto papierových, vlastné 
obedáre na jedlo so sebou;

látkové nákupné tašky, vlastné vrecká na zeleninu a ovocie;

piť nápoje bez slamky, nosiť si fľašu na vodu.

10 minút 6
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Ako môžeme veci znovu použiť?   

Možné odpovede: nekupovať jednorazové produkty alebo také, ktoré sa rýchlo 
kazia (napr. tzv. rýchla móda), dávať veci opravovať, nakupovať z druhej ruky a pod.

Ak vznikne odpad, čo s ním môžeme urobiť?   

Možné odpovede: správne separovať, kompostovať. Až 40 percent odpadu 
bežnej domácnosti tvorí biologický odpad. Kompostovať sa dá aj v bytovke 
pomocou vermikompostéra alebo komunitných kompostérov, bioodpad možno 
využiť ako hnojivo.

 Na Slovensku množstvo vyprodukovaného odpadu stúpa. Ako sa tento vývoj týka aj nás?

 Čo podľa vás znamená byť zodpovedným spotrebiteľom alebo spotrebiteľkou? 

 Uvedomili ste si pri tejto aktivite niečo nové alebo dôležité, čo by ste chceli preniesť  
do svojho bežného života? Čo?

Metodický tip:
Ak si žiaci a žiačky chcú dať záväzok do svojho bežného života, vyzvite ich, 
aby si ich zapísali. Záväzky odložte a vráťte sa k nim s odstupom času,  
napr. môžete využiť metodickú príručku Čo skutočne (s)potrebuješ dostupnú 
v knižnici na webe globalnevzdelavanie.sk. Žiaci a žiačky si tak môžu zhod-
notiť, ako sa im podarilo dodržať svoje plány.

Zdroje:
 Prečo Zero Waste. zerowaste.sk. (nedatované). [ cit. 12. 8. 2018 ].  

Dostupné na: http://www.zerowasteslovakia.sk.

Skúsenosť s aktivitou:

Deti v 8. triede boli zaskočené. Veci, ktoré bežne používajú, od obalov na 
knihy až po tyčinky do uší, sa náhle stali niečím, nad čím museli uvažovať 

a vymyslieť riešenie, ktoré nebolo vždy jednoduché.“

Učiteľka základnej školy v Dolnom Kubíne 

Niektorým chlapcom v kvinte prišlo divné nosiť si vlastné obaly do obchodov. 
Považovali to skôr za dievčenskú záležitosť. Dievčatá na to reagovali vyja-

drením, chlapci väčšinou nenakupujú sami, ale v spoločnosti žien. A že im stačí,  
ak im ten nákup pomôžu odniesť.“ 

Učiteľka gymnázia v Partizánskom

globalnevzdelavanie.sk
http://www.zerowasteslovakia.sk
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Príloha 1

PRACOVNÝ LIST

Činnosť 
počas dňa

Zobudím sa

Idem spať

Aký odpad pri činnosti 
produkujem?

Ako viem znížiť svoju 
odpadovú stopu?
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Keby som stretol 
Maca Mlieča

Aktivita je zameraná na rozbor diela Maco Mlieč od Jozefa 
Gregora Tajovského, ktoré poslúži ako základ pre diskusiu 
o globálnom probléme porušovania ľudských práv. Na úvod 
sa žiaci a žiačky s dielom zoznámia prostredníctvom krát-
keho videa od projektu Baštrng. Následne krátko diskutujú 
a samostatne aj v skupinách plnia úlohy z pracovného listu. 
Ten obsahuje úryvok z príbehu Maca Mlieča a otázky ku kľú-
čovým témam. Žiaci a žiačky si osvoja základné vedomosti 
o slovenskom realizme a spoločne diskutujú o porušovaní 
ľudských práv v časoch, keď dielo vzniklo, a dnes. 

7

Pomôcky:
kópie pracovného listu pre každého žiaka či žiačku, písacie potreby, 
počítač, projektor, prístup na internet alebo vopred stiahnuté video 
Maco Mlieč od projektu Baštrng

 Krátka epická próza – poviedka, 
slovenský realizmus, charak- 
teristika postáv, identifikácia 
myšlienkového posolstva diela;

 povinní autori a diela: 
J. G. Tajovský – Maco Mlieč;

 prierezová téma: osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Nosné témy GV:

Globalizácia  
a medzinárodný 

obchod

45 MINÚT

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky hodnotia a analyzujú pracovné podmienky 
literárnych postáv a ľudí vo svete;

formulujú a v diskusii obhajujú svoje postoje a názory na 
(ne)férové pracovné podmienky, porušovanie ľudských práv 
a globalizáciu;

rozvíjajú zručnosť empatie, argumentačné zručnosti 
a kreatívne myslenie.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky dokážu v diele charakterizovať jednotlivé 
postavy; 

dokážu sami identifikovať významovú rovinu a identifikujú 
myšlienkové posolstvo diela;

vcítia sa do vnútorného života postáv.
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POSTUP

Evokácia

 Uveďte literárne dielo, ktorému sa budete venovať: Maco Mlieč od Jozefa Gregora Tajov-
ského, predstaviteľa slovenského realizmu.

 Krátko diskutujte o tom, čo si žiaci a žiačky predstavujú pod pojmom slovenský realizmus 
a aké témy by očakávali v slovenskej literatúre z roku 1903, kedy bol Maco Mlieč napísaný.

 Pustite žiakom klip Maco Mlieč od projektu Baštrng (Je voľne dostupný na YouTube, stačí 
si zadať Baštrng a vyhľadať Maca Mlieča. Klip trvá približne 6 minút).

 Po skončení klipu diskutujte o týchto otázkach: 

 Ktoré boli hlavné postavy prózy Maco Mlieč? Aké mali vlastnosti?

 Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou prózy Maco Mlieč?

 

Uvedomenie

 Rozdeľte žiakov a žiačky do dvojíc alebo skupín (maximálne po štyroch). Upozornite ich, 
že hoci je klip, ktorý videli, moderne spracovaný, pôvodný text napísal autor dávno. Úryvok 
v pracovnom liste teda môže z jazykového hľadiska pôsobiť veľmi zastarane. Existuje však 
veľa dôvodov, prečo je tento príbeh aktuálny aj dnes. Na konci textu nájdu vysvetlenie  
niektorých výrazov z textu.

 Rozdajte všetkým pracovné listy s úryvkom textu. Dajte im čas 10 až 15 minút na prečítanie 
ukážky a vypracovanie otázok.

 Po uplynutí časového limitu vyzvite skupiny, aby prečítali svoje odpovede. O otázkach  
č. 5, 6 a 7 môžete voľne diskutovať a plynulo prejsť do reflexie.

 

Reflexia
 Diskusiu môžete riadiť týmito otázkami:

 Aké pocity vo vás vyvolal príbeh o Macovi Mliečovi? Vedeli ste sa vžiť do jeho pocitov? 
Prečo áno? Prečo nie?

 Máte osobnú skúsenosť s prácou napríklad formou brigády? Aké boli vaše pracovné 
podmienky, boli dodržiavané vaše ľudské práva?

 Je dodržiavanie ľudských práv (napríklad v súvislosti s prácou a pracovnými podmienkami) 
samozrejmé? Prečo áno, prečo nie? V ktorých odvetviach dochádza k porušovaniu ľud-
ských práv? Ako na to vplýva globalizácia? (V diskusii sa môžete dostať k témam zneuží-
vanie detskej práce, diskriminácia na základe pohlavia, rasy, etnickej príslušnosti atď.)

 Čo podľa vás v súčasnosti prispieva k dodržovaniu férových pracovných podmienok?  
Čo podporuje ich dodržiavanie? 

 Môžeme v takých situáciách pomôcť aj my osobne? Ako?

Doplňujúca informácia:
Lokálne: pomoc pri vyhľadaní právnej pomoci v prípade diskriminácie napr. na 
webe www.diskriminacia.sk.

Globálne: zodpovedným nakupovaním tovaru od spoločností, ktoré poskytujú 
svojim zamestnancom dobré pracovné podmienky a preferencia fair trade 
výrobkov.

25 minút

10 minút

10 minút 1

2

3

4

5

6

7

8
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Zdroje:
 TAJOVSKÝ, J.G.: Maco Mlieč. zlatyfond.sme.sk. (nedatované). [ cit. 12.8.2018 ].  

Dostupné na: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/127/Tajovsky_Maco-Mliec/1.

Skúsenosť s aktivitou:

S menšími vysvetleniami a dlhšou časovou dotáciou sa dala aktivita ľahko 
realizovať aj so žiakmi 9. ročníka ZŠ.“

Učiteľka základnej školy v okrese Nitra

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/127/Tajovsky_Maco-Mliec/1
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Príloha 1

PRACOVNÝ LIST

Jozef Gregor Tajovský − Maco Mlieč
(Text je krátený)

„Mliečnik, a koľkože ste vy to už u richtárov?“ vše zastavil som sa pri starom richtárovie kraviarovi, keď 
pásal pod cestou kravy.
....
„A, pán môj, ktože to ráta?! Nuž od chlapectva,“ ...
„A teraz že koľko máte rokov?“
„Ktože ho tam… Nuž ale budem mať iba dáky rok-dva menej ako náš gazda. On sa bol takto v lete oženil 
a ja potom na jeseň prišiel som k nemu za paholka.“
Gazda mal už aspoň šesťdesiat rokov, lenže sa ten nedal s Macom ani porovnať. Bohatý, doprial si, nič 
nerobil, peší nevyšiel ani do poľa, nuž mal brucho ako súdok a tvár ako mesiac na splni, a na Macovi iba 
ohorená čierna chlpatá kožka na širokých, veľkých kostiach, čaptavá noha a dokľavené prsty na rukách.
„A plácu že akú máte?“
„Peňazí?“
„Hej.“
„A len tak, čo potrebujem: na dohán, švíbalky a… A načo že sú mi už teraz? Aj tak by som ich užiť nemohol. 
Ženy, detí nemám… A gazda sľúbil, že ma opatrí až do smrti, či budem vládať dačo robiť lebo nie,“ s akousi 
hrdosťou odpovedal starý Mliečnik, že má také zásluhy.
...
„A čože viacej človek zgazduje za mladi, ako keď ťa na starosť má kto opatriť a po smrti zahrabať? To je 
najväčšia pláca, čo ja mám sľúbenú od môjho gazdu, Pán Boh mu daj zdravia.“
Skoro som nevedel, čo Macovi proti tomu namietnuť.
„Ale je to zaslúženô! Len si porátajte. Slúžite aspoň tridsať rokov, a čo by vám len po piatke bolo vyšlo na 
rok, viete, koľké by ste teraz mali peniaze? Mohli by ste si len tak žiť a nemuseli ani kravy pásť. I tak je to 
na vás už zle, tieto pľušte v jeseni, a zima, vietor, kravy zabiehajú.“
...
„A čože budem rátať… Veď ma zase choval za meru rokov,“ nechcel rátať Maco, lebo peniaze mali preňho 
platnosť len po šesták-dva, za čo si mohol pálenky, dohánu a švíbaliek kúpiť.
„Odieval,“ pokračoval ďalej, „a pálenka a dohán — to tiež voľačo vynesie, čo len dva paklíky do týždňa, 
a na fruštik, olovrant každý deň za pohár a cez kosbu, žatvu aj päť razí — to tiež voľačo do roka koštuje 
aj toho gazdu. Zase treba uznať. Aj takto v meste, keď som čakal na gazdu, už ako je richtárom, veru aj 
vína, mäsa, cigaru mi podal, mal by som hriech tajiť. A mne bolo jedno: či v meste na vozíku pod cieňou 
driemať a či doma v koniarni,“ nevedel dosť vynachváliť gazdu.
Zadivený vstával som.
„Tak vy ste, Maco, celkom spokojný so službou a plácou?“
„A veru sa nemôžem ponosovať, ani za mladi, ani na starosť.“

Vysvetlivky: 
dohán − tabak, 
švíbalky − zápalky, 
meru rokov − 40 rokov, 

fruštik − raňajky, 
cieňa − kôlňa.
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1. Napíš, akú prácu vykonával Maco Mlieč počas svojho života.

2. Ako platil gazda Macovi? Vypíš z textu, akou formou ho vyplácal.

3. Ako vnímal Maco Mlieč svoju odmenu za prácu, ktorú vykonával? Čo považoval za najdôležitejšie? 

4. Ako by si opísal vzťah gazdu k Macovi Mliečovi a naopak, Maca Mlieča ku gazdovi?

5. Čie ľudské práva boli vo vzťahu Maca Mlieča a gazdu porušované? Ktoré? Prečo? 
Uvedomoval si Maco Mlieč porušovanie svojich práv? Prečo?

6. Dejú sa podľa vás podobné príbehy aj v dnešnom svete? Aké napríklad? 

7. Akými spôsobmi sa dnešní „Macovia Mlieči“ môžu brániť proti neprávosti či porušovaniu  
svojich ľudských práv? Čo by ste im poradili?

OTÁZKY K PRACOVNÉMU LISTU:
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Čo dostávame  
a čo dávame

Aktivita sa zameriava na tému využívania prírodných 
zdrojov. Žiaci a žiačky sa oboznámia s úryvkom z knihy 
Jeana Giona Muž, ktorý sadil stromy a pri analýze textu 
hľadajú spôsoby ochrany prírodných zdrojov. Následne 
v menších skupinách vymýšľajú správu a oznámenie 
o vzdelávacom podujatí, zvyšujúcom povedomie 
o ich obnove alebo ochrane. Zároveň si osvoja základné 
vedomosti o slohových žánroch alebo útvaroch, ktoré 
spoločne tvoria. Na záver diskutujú o tom, ako môžu 
využívať prírodné zdroje udržateľne a zodpovedne.

8
Nosné témy GV:

Prírodné zdroje 
a biodiverzita

45 MINÚT

 Sloh, komunikácia, oznamovacie 
žánre – správa, oznam,  
pozvánka, plagát; 

 prierezová téma –  
environmentálna výchova.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
papiere veľkosti A4 (odporúčame papiere, ktoré sú už z jednej strany 
popísané), fixky, písacie potreby, text z prílohy 1, text z prílohy 2, 
lepiaca páska (papierová)

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky analyzujú vplyv správania človeka na zásoby 
prírodných zdrojov;

dokážu definovať činnosti, ktorými môže človek chrániť a/
alebo obnovovať prírodné zdroje;

hodnotia svoju rolu pri ochrane a obnove prírodných zdrojov.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky na základe komunikačnej situácie správne 
určujú vhodný slohový útvar a samostatne vytvoria 
požadovaný text;

identifikujú odlišné, resp. spoločné znaky nasledujúcich 
slohových útvarov/žánrov: správa, oznámenie, pozvánka, 
plagát.
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POSTUP

Evokácia

 Bez toho, aby ste prezradili tému hodiny, vyzvite žiakov a žiačky, aby pozorne počúvali 
dva krátke texty, ktoré im prečítate z prílohy 1.

 Po prečítaní textov ich upozornite, že išlo o opis rovnakého miesta s odstupom času. 
Opýtajte sa, akým zásahom došlo k takej výraznej zmene. Žiaci a žiačky by mali prísť na 
to, že to bolo vysadením lesa. Ak nikomu nenapadne správna odpoveď, skúste ich na ňu 
naviesť.

 Stručne predstavte knihu, z ktorej ste úryvok čítali. Hovorí o človeku, ktorý dlhé roky sadil 
stromy v pustej krajine, kde žil. Postupne sa zmenila na les, vďaka čomu sa v oblasti obja-
vila aj voda, a to viedlo k celkovej zmene klímy.

Doplňujúca informácia:
O knihe (text vydavateľa Artforum)

Príbeh jednoduchého provensálskeho pastiera Elzéarda Bouffiera, ktorý 
zmenil krajinu obyčajnou prácou. Nájdeme ho uprostred nehostinnej 
pustatiny, vyprahnutej, bez akejkoľvek vegetácie a trápenej silnými vet-
rami. Elzéard dennodenne po krajine vysádza stromy. Robí tak neúnavne, 
roky, a verí, že „človek sa môže prejavovať práve tak stvoriteľsky ako Boh, 
a to aj v iných oblastiach, nielen v ničení.“ Vďaka jeho vytrvalej práci po 
rokoch vyrastie les a z púšte sa pomaly stáva zasľúbená zem: aj nevraživí 
a zrobení ľudia sa postupne menia. Príbeh je tak odzbrojujúco dojemný 
a inšpiratívny vo svojej jednoduchosti, že mnohí ľudia veria, že pastier 
Bouffier je skutočná historická postava. Slávny kanadský filmár Frédéric 
Back podľa tejto poviedky nakrútil roku 1987 polhodinový animovaný film, 
ktorý bol ocenený Oscarom. 

Uvedomenie

 Vyberte niekoho, kto prečíta stručný text z prílohy 2.

 Otvorte krátku diskusiu:

 Aké iné prírodné zdroje okrem stromov poznáte?

 Ktoré sú obnoviteľné a ktoré nie?

 Ako sa prírodné zdroje obnovujú a ako sa míňajú?

Doplňujúca informácia:
Prírodné zdroje zeme sú životne dôležité pre prežitie a vývoj ľudstva. Nie-
ktoré z týchto zdrojov, napríklad nerastné suroviny, fosílne palivá, živočíšne 
druhy a biotopy, sú konečné – keď sa vyčerpajú alebo zničia, stratia sa 
navždy. Iné, napríklad vzduch, voda a drevo, sú obnoviteľné – hoci sa vo 
všeobecnosti spoliehame na to, že prírodné systémy zeme zabezpečia ich 
opätovný rast, obnovenie a vyčistenie namiesto nás. Hoci mnohé vplyvy 
nadmerného využívania zdrojov pociťujeme skôr na miestnej úrovni, no 
medzinárodný obchod s prírodnými zdrojmi spôsobuje, že správa prírodných 
zdrojov stáva celosvetovou otázkou.

10 minút

25 minút

1

2

3

4

5
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 Vyberte si tri prírodné zdroje, ktoré žiaci a žiačky vymenovali a na ktoré by ste sa chceli 
sústrediť.

 Vyzvite celú triedu, aby ku každému z vybraných zdrojov vymenovali spôsoby, akými ich 
môžu ľudia svojou činnosťou buď obnovovať, alebo chrániť. Každý z nápadov napíšte na 
samostatný list papiera. 

Doplňujúca informácia:
V prípade potreby môžete žiakom a žiačkam pomôcť pripomenutím 
príkladu z úryvku z knihy, kde sa sadenie stromov stalo spôsobom obnovy 
prírodných zdrojov. Tiež sa ich môžete spýtať, či počuli výrazy pomalá móda 
a zero waste. Môžete si ich spolu objasniť a pripísať medzi ostatné nápady. 

 Po zozbieraní a spísaní nápadov rozmiestnite papiere na podlahe. Požiadajte žiakov 
a žiačky, aby sa postavili k tej aktivite, ktorá im je najbližšia.

 Podľa toho, ako sa rozmiestnili, rozdeľte triedu do skupín po približne piatich. Ak je pri 
niektorom nápise priveľa ľudí, vytvorte viac skupín s rovnakou témou.

 Dajte skupinám 5 minút, aby sa porozprávali o tom, akým podujatím by mohli činnosť 
napísanú na papieri spropagovať v škole alebo v meste. 

 Keď sa dohodnú, zadajte skupinám jednu z úloh A, B alebo C tak, aby boli rovnomerne 
zastúpené. Na vypracovanie cvičenia majú 10 minút. 

6

7

8

9

10

11

definícia pojmu
Pomalá móda 
(slow fashion)

definícia pojmu
Slow food

definícia pojmu
Zero waste

Kto si vyberie oblečenie v súlade s princípmi pomalej 
módy, dáva prednosť domácim tvorcom, lokálnym dizaj-
nérkam a udržateľným materiálom. Záleží mu na tom, aby 
tí, čo oblečenie vytvorili, mali dobré pracovné podmienky 
a výrobca bral ohľad aj na životné prostredie. Preferuje 
nosiť radšej pár kvalitných (hoci aj drahších) kúskov pred 
častým nakupovaním nového, lacného oblečenia, ktoré je 
produktom rýchlej módy a často nemáva dlhú trvácnosť.

Je medzinárodné hnutie, ktoré kladie dôraz na kvalitu 
produkcie potravín. Vzniklo ako reakcia na šíriacu sa 
globalizáciu a stravovanie v štýle rýchleho občerstvenia 
(fast food).  Podporovatelia a podporovateľky hnutia slow 
food sa zaujímajú o to, čo jedia, odkiaľ jedlo pochádza 
a ako jeho konzumácia ovplyvňuje svet okolo nás. Hnutie 
tvorí sieť komunít, ktoré produkujú potraviny udržateľným 
spôsobom, zodpovedným voči miestnym komunitám  
a životnému prostrediu.

Je to životný štýl, ktorý sa snaží o nulovú produkciu odpadu. 
Riadi sa piatimi pravidlami: Odmietni, čo nepotrebuješ. 
Zredukuj, čo skutočne potrebuješ. Znovu použi a oprav. 
Zrecykluj. Skompostuj.
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 A – Napíšte oznam do školského časopisu o tom, aké podujatie pripravujete. (50 – 70 slov)

 B – Napíšte správu do školského časopisu o tom, aké podujatie sa uskutočnilo. (150 – 170 slov)

 C – Napíšte pozvánku na vybrané podujatie a premyslite, koho zvonku školy by ste mohli 
pozvať. 

 Ak ste ešte pravidlá písania správy a pozvánky nepreberali, v krátkosti ich predstavte pred 
zadaním úloh A, B alebo C. Prípadne sa pravidlám písania správy, oznamu a pozvánky 
môžete venovať na ďalšej hodine a využiť texty, ktoré vytvorili jednotlivé skupiny.

 Podľa vlastného uváženia môžete skupinám zadať aj doplňujúcu úlohu – vytvoriť plagát 
podujatia, ktorý by mohol visieť na nástenkách školy.

 Každá zo skupín si vyberie svojho zástupcu alebo zástupkyňu a prečíta buď pozvánku, 
oznam, alebo správu do časopisu. Ak vytvorili plagát podujatia, môžu prezentovať aj ten.

 Spoločne zhrňte, aký je rozdiel medzi oznamom a správou a aké informácie je potreb-
né v týchto slohových útvaroch uviesť. Spýtajte sa žiakov a žiačok, či vo svojich textoch 
dodržali všetky pravidlá, alebo na niečo zabudli. 

Reflexia

 Diskutujte o týchto otázkach:

 Ako ste nad prírodnými zdrojmi premýšľali na začiatku hodiny a ako na konci? V čom 
a vďaka čomu sa váš pohľad zmenil?

 Mohli by ste aj vy zmeniť svoje spotrebiteľské správanie? Ktoré zmeny by boli pre vás 
ľahšie a ktoré ťažšie?

 Poznáte podujatia, ktoré sa venujú téme udržateľnosti prírodných zdrojov? Konalo sa 
podobné podujatie aj u vás v škole alebo vo vašom okolí? Zúčastnili ste sa ho?

 Vedeli by ste takéto podujatie zrealizovať aj vy? 

 Ako môžu vzdelávacie podujatia zvýšiť povedomie o udržateľnosti a obnoviteľnosti 
prírodných zdrojoch?  Čo by ešte mohlo motivovať bežných ľudí k zodpovednejšiemu 
správaniu pri využívaní prírodných zdrojov?

Zdroje:
 GIONO, J.: Muž, ktorý sadil stromy. Bratislava: Artforum. 2015. 64 s. 

 MAŤO, V.: Našu planétu sme si na tento rok prejedli. 2019. [cit. 12. 8. 2019].  
Dostupné na: https://slovensko.hnonline.sk/1946002-nasu-planetu-sme-si-na-tento-rok-prejedli. 

 Muž, ktorý sadil stromy. Vydavateľstvo Artforum. (nedatované). [cit. 12. 8. 2019].  
Dostupné na: https://www.vydavatelstvoartforum.sk/sk/knihy/jean-giono/muz-ktory-sadil-stromy/. 

 Prečo Zero Waste. zerowasteslovakia.sk (nedatované). [cit.12. 8. 2018].  
Dostupné na: http://www.zerowasteslovakia.sk/.

 Prírodné zdroje. eea.europa.eu. (nedatované). [cit. 12. 8. 2019].  
Dostupné na: https://www.eea.europa.eu/sk/themes/natural 

 Slow Food. slowfood-pressburg.sk. (nedatované). [cit. 12. 8. 2018].  
Dostupné na: https://www.slowfood-pressburg.sk/viac-o-slow-food.

10 minút

12
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https://slovensko.hnonline.sk/1946002-nasu-planetu-sme-si-na-tento-rok-prejedli
https://www.vydavatelstvoartforum.sk/sk/knihy/jean-giono/muz-ktory-sadil-stromy/
http://www.zerowasteslovakia.sk/
https://www.eea.europa.eu/sk/themes/natural
https://www.slowfood-pressburg.sk/viac-o-slow-food
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Príloha 1

Príloha 2

úryvok z knihy Jeana Giona: Muž, ktorý sadil stromy (krátený):

„V čase mojej prvej vychádzky naprieč touto vyprahnutou, neúrodnou 
a jednotvárnou krajinou tu rástli iba divé levandule. Určite tu niekedy 
bol prameň alebo studňa. Aj som ho našiel, ale bol suchý. Stálo tu päť, 
či šesť domov bez striech, pustošených slnkom a vetrom. Domy vyzerali 
ako v akejkoľvek inej dedine, ibaže všetok život sa niekam vytratil.“

úryvok z knihy Jeana Giona: Muž, ktorý sadil stromy (krátený):

„Všetko sa zmenilo, dokonca aj vzduch. Namiesto suchej, vetrom 
bičovanej krajiny sa mi prihováral tichý vánok stovkami sviežich vôní. 
Na mieste rozvalín tu boli teraz udržiavané hospodárstva, naplnené 
šťastným a spokojným životom. Vyschnuté pramene opäť poskytujú 
chladivé osvieženie. Voda sa vrátila do svojich starých ciest. Vedľa 
každej farmy rástli javorové háje a nádrže s vodou lemovali porasty 
čerstvej mäty.“

Možnosti zeme sa nemenia, no nároky ľudstva na prírodné zdroje sa z roka na rok zvyšujú. Ak by 
mal celý svet životný štýl na úrovni Slovenska, environmentálny dlh by nás v roku 2019 dobehol 
v druhej polovici mája. To znamená, že Slováci si prírodné zdroje „požičiavajú“ z budúcnosti. 
K tomuto dátumu sme vyčerpali všetky prírodné zdroje, ktoré je biosféra schopná nahradiť 
za jeden rok. Na udržanie životnej úrovne na rovnakej úrovni by sme preto potrebovali až 2,6 
planéty. „Dlhodobo využívame zdroje skôr, ako ich príroda dokáže obnoviť, a tak škodíme sami 
sebe. Problémami Slovenska sú najmä intenzívne poľnohospodárstvo či zvyšovanie ťažby lesa,“ 
vysvetľuje riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

1

2
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(Ne)urazíš sa?

Aktivita sa zameriava na jazyk a jeho (ne)vhodné použitie 
v komunikácii. Príklady pomenovaní ľudí s mentálnym 
postihnutím, ktoré sa používali v minulosti, ukazujú,  
ako sa spoločenské zmeny prenášajú aj do zmien  
v jazyku. Žiaci a žiačky o nich spoločne diskutujú, hovoria 
o ich použiteľnosti kedysi a dnes, o ich význame, ako aj 
o dôležitosti zrozumiteľnej a rešpektujúcej komunikácie.  
V rámci cvičenia potom rozdeľujú ďalšie slová do troch 
skupín – ako vhodné, nevhodné, neznáme. Aktivita je 
zakončená diskusiou, sprevádzanou doplňujúcimi otázkami. 

9
Nosné témy GV:

Rozmanitosť  
a interkultúrne 

vzťahy

 Významová/lexikálna rovina 
jazyka – slovná zásoba, citovo 
zafarbené (expresívne) slová; 

 jazykoveda, sloh, komunikácia 
–  efektívna komunikácia, 
kontext;

 prierezová téma − osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
vytlačená, nastrihaná príloha (počet podľa počtu skupín)

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky rozvíjajú empatiu a učia sa vnímať a oceňovať 
rozmanitosť v spoločnosti;

uvádzajú argumenty a hodnotia, ktoré pomenovania 
sociálnych skupín v sebe nesú prvky diskriminácie 
a netolerancie;

podľa kontextu analyzujú, ktoré slová môžu byť zraňujúce 
a nevhodné na pomenovanie inakosti.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky poznajú význam slov, ktoré využívajú vo svojom 
jazykovom prejave, a na základe komunikačnej situácie 
používajú vhodnú slovnú zásobu;

kriticky analyzujú kontext, v ktorom je slovo (ne)vhodné 
použiť, a svoj názor dokážu podložiť argumentmi;

porozumejú dynamike slovnej zásoby, jej vývoju v dôsledku 
spoločenských zmien.

45 MINÚT
možno predĺžiť 
na 90 minút



7 3    |   S L O V E N S K Ý  J A Z Y K  A  L I T E R A T Ú R A

POSTUP

Evokácia

 Povedzte, že sa budete venovať jazyku a jeho vývoju. Takéto zmeny v jazyku môžete priblížiť 
na výrazoch, ktoré sa v minulosti používali na označovanie ľudí s mentálnym postihnutím.

 Na tabuľu napíšte názvy: idiot, duševne zaostalý, inak obdarený, mentálne retardovaný, 
mentálne postihnutý, človek s mentálnym postihnutím.

 Diskutujte so žiakmi a žiačkami o jednotlivých pomenovaniach. Ktoré pomenovanie je 
podľa vás staršie a ktoré sa používa v súčasnosti?

 Ako sa od seba odlišujú jednotlivé pomenovania?

 Aký rozdiel pociťujete medzi pomenovaniami mentálne postihnutý a človek s mentálnym 
postihnutím?

 Prečo podľa vás postupne došlo k zmenám?

Doplňujúca informácia:
Idiot je staršie pomenovanie, človek s mentálnym postihnutím je súčasné 
pomenovanie.  V súčasnosti sa odstupuje od pomenovaní prídavnými menami 
(duševne zaostalý, postihnutý, atď.) a k týmto prídavným menám dostáva do 
popredia slovo človek. Ľudí tak nedefinuje napr. ich zdravotné obmedzenie, 
ale to, že sú predovšetkým ľudia. 

Ak žiaci a žiačky nebudú vnímať tieto rozdiely v pomenovaniach, vráťte sa 
k nim až v reflexii. Skôr než v reflexii im túto informáciu neposkytujte, mohla 
by ovplyvniť ich rozhodnutia v ďalšej časti hodiny.   

Uvedomenie

 Povedzte žiakom a žiačkam, že sa zameriate na to, ako komunikovať zrozumiteľne a záro-
veň s rešpektom voči komunikačným partnerom. Skúsime spolu identifikovať, aké princípy 
treba zohľadňovať pri tvorbe oslovení a ktorým výrazom sa radšej vyhnúť.  Slová, ktoré 
používame na označenie seba alebo druhých, sú veľmi dôležité. Nevhodne zvolenými 
osloveniami dokážeme odviesť pozornosť od podstaty informácie a svojho komuni-
kačného partnera dostať do ponižujúcej pozície, ktorá posilňuje jeho alebo jej vylúčenie 
zo spoločnosti.

 Vyzvite žiakov a žiačky, aby vytvorili skupiny po štyroch až piatich.  

 Tabuľu rozdeľte na tri časti a do jednotlivých častí napíšte:

 Neprekážalo by mi to. Neurazil/a by som sa.

 Prekážalo by mi to. Urazil/a by som sa.

 Neviem. Nepoznám tento výraz.

 Upozornite triedu, že všetky tri kategórie sú plnohodnotné.

 Rozdajte do skupín kópie cvičenia z prílohy. Vysvetlite, že ich úlohou je slová na papieri-
koch rozdeliť do troch skupín, ktoré majú napísané na tabuli. Slová majú rozdeliť podľa 
toho, či by žiakovi alebo žiačke osobne prekážali.  

 Zdôraznite, že úloha nemá stopercentne správne riešenia a dajte na jej splnenie 10 minút.

5 minút

5 minút

1

2

3

4
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6

7

8
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Metodický tip:
 Predtým, než budete aktivitu v triede robiť, citlivo zhodnoťte, či sú výrazy 
z prílohy vhodné pre vašu triedu. Môžete pridať slová, ktoré vo vašej triede 
budú fungovať lepšie, a doplniť ich do tabuľky.

 Po rozdelení slov do troch skupín spoločne diskutujte:

 Do ktorej kategórie ste zaradili najviac slov?

 Ktorá skupina má najviac slov v kategórii „Neviem. Nepoznám tento výraz“ a ktorá 
najmenej?

 Vyzvite skupinu s najväčším počtom slov zapísaných v kategórii „Neviem. Nepoznám 
tento výraz“, aby ich prečítala, a zapíšte ich na tabuľu. Vyzvite zvyšné skupiny, aby poradili, 
kam tieto slová zaradiť. Na tabuli zaznačte navrhované riešenia šípkami, zaznačte aj 
nejednoznačné riešenia.

 Pokračujte v diskusii týmito otázkami:

 Prečo ste pri týchto slovách pochybovali? Kedy by ste ich zaradili do inej kategórie? 
Prečo by slová boli v inej kategórii?

 Zmenili by niektoré slová, ak by ich adresátom neboli oni ale niekto iný?  
V akom prípade? Prečo?

 Čo znamená slovo kontext? Prečo je v komunikácii dôležitý?

Metodický tip:
V tejto časti môžete zopakovať učivo synonymá, homonymá a antonymá. 
Zopakujte si, aký je medzi nimi rozdiel a so žiakmi a žiačkami hľadajte kon-
krétne príklady.

Reflexia

 Opýtajte sa nasledujúce otázky:

 Aká bola pre vás táto aktivita? Bolo pre vašu skupinu jednoduché sa dohodnúť, kam 
zaradiť jednotlivé slová?

 Čo bolo ťažké a čo ľahké?

 Čo je podľa vás hlavnou myšlienkou tejto aktivity? Aký odkaz ste v nej našli?

 Ako vnímate túto tému vo svojich životoch? Stretli ste sa už s pomenovaním, ktoré vám 
nebolo príjemné? 

 Uvedomili ste si niečo nové? 

 Vnímate teraz inak pomenovania zo začiatku hodiny? V čom? 

 Čo môžeme urobiť, ak o niekom nevhodne hovoria? Môžeme niečo urobiť s tým, aby 
sme boli na seba v triede, v škole citlivejší? Čo? 

 Ako môžeme pomôcť ľuďom, ktorí sú terčom výsmechu a pod.?

10 minút
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Skúsenosť s aktivitou:

Žiaci a žiačky deviateho ročníka s prekvapením zistili, že majú na mnohé 
oslovenia rozdielny názor. Napríklad deti s autizmom nevnímali nuansy 

v jednotlivých osloveniach. Mám v triede dvoch žiakov s autizmom a to, ako po-
rozumeli niektorým osloveniam, bolo podnetom pre spoločnú diskusiu. Tá viedla 
k uvedomeniu, že aj veci, ktoré sa nám zdajú na prvý pohľad rovnaké, môžeme 
každý vnímať inak.“

Učiteľka základnej školy v Martine
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Príloha

človek s drogovou 
závislosťou

človek s mentálnym  
postihnutím

osoba  
s nezdokumentovaným  

pobytom

človek z málo  
podnetného prostredia

neprispôsobivý

slečna

černoch

ten potmavší

spoluobčan

obézny

sociálny prípad

tlsťoch

narkomanka

závislák

imigrant

emigrantka

štíhly

osoba plnších tvarov

cigán

Róm

nežné pohlavie

utečenec

postihnutý

človek bez domova

bezdomovec

asociál

chudá

retardovaná

cépečkár

kosť a koža
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Neviditeľný

Aktivita priblíži mladej generácii tému chudoby a bezdomo-
vectva prostredníctvom literárnej ukážky z diela Ako kameň 
od autora Roberta Swindellsa. Príbeh reflektuje život mladého 
človeka, ktorý sa ocitol na ulici. Žiaci a žiačky následne  
v pracovnom liste analyzujú ukážku a určujú príčinno- 
následné súvislosti v texte. Analyzujú tak situáciu, v ktorej 
sa hlavná postava ocitla, a vyjadrujú svoje názory na témy 
chudoby a bezdomovectva.

10
Nosné témy GV:

Chudoba

45 MINÚT

 Nadvetná syntax – výkladový 
slohový postup, výklad,  
vyjadrenie príčinnosti,  
kauzálny reťazec;

 prierezová téma −  
osobnostný a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
kópie prílohy 1 a 2 pre každého žiaka či žiačku, písacie potreby.

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky uvažujú o probléme chudoby a bezdomovectva 
v lokálnom a globálnom kontexte; 

analyzujú príčiny a následky daných problémov v globálnych 
súvislostiach;

formulujú a obhajujú v diskusii svoj postoj a názory na  
spomínané fenomény.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky vedia v cudzích textoch identifikovať logické, 
časové a príčinno-následné súvislosti a kauzálne vzťahy;  

vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavajú logické 
poradie kauzálneho reťazca.
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POSTUP

Evokácia

 Povedzte triede, že dnes budete pracovať s ukážkou z diela Ako kameň od autora Roberta 
Swindellsa. Hlavným hrdinom tohto diela je sedemnásťročný chlapec s prezývkou Link, 
ktorý sa cíti byť neviditeľný. Opýtajte sa žiakov a žiačok, či sa už niekedy cítili byť neviditeľní, 
a ak áno, kedy to bolo a prečo. 

 Následne prečítajte úvodnú kapitolu z daného literárneho diela a opýtajte sa ich, prečo 
hovorí Link o sebe ako o neviditeľnom, prečo ho zriedka niekto osloví menom či prezývkou, 
prečo sa ho okoloidúci boja a snažia sa ho ignorovať. Čo je dôvodom ich nepriateľského 
správania?

Ukážka

Volajte ma Link. Nie je to moje meno, ale tak odpovedám, ak sa 
ma niekto spýta, čo nie je často. Som neviditeľný, viete? Jeden 
z tých neviditeľných. Práve teraz sedím v akomsi vchode a pozo-
rujem okoloidúcich. Snažia sa ma nevidieť. Vyhýbajú sa pohľadu  
na mňa. Boja sa, že idem po niečom, čo im patrí a majú pravdu. 
A okrem toho, nechcú si mnou zaťažovať mozog. Nechcú, aby 
som im pripomínal, že existujem. Ja a mne podobní. 

Doplňujúca informácia:
O knihe (text vydavateľa Enigma)

Bez domova, matkinej starostlivosti a napokon i strechy nad hlavou sa po 
skončení školy ocitá sedemnásťročný Link. Uteká pred nevlastným otcom, 
pred ponižovaním a neláskou. Čaká ho zúfalý a nebezpečný život bezdomovca 
v uliciach Londýna.

Deň a noc, deň a noc. V noci – strach, neistota, chlad, samota. Cez deň – 
úporná snaha dôstojne prežiť deň, stále menšia nádej na získanie zamestnania 
či príležitostnej práce.

Dôstojne prežiť deň. Prežiť deň. Prežiť... Ani to sa každému mladému tulákovi 
a bezdomovcovi nepodarí... Nenápadný pán číha na svoju ďalšiu obeť. Bude 
to tentoraz Link?

Uvedomenie

 Doplňte základné informácie o diele Ako kameň. Stručne načrtnite obsah diela, ktoré 
odkrýva osudy Linka po úteku z domu. Príbeh hovorí o strachu, neistote, chlade, samote 
a úpornej snahe dôstojne prežiť každý jeden deň. 

 Žiakom a žiačkam rozdajte textovú ukážku (príloha 1) a pracovný list s otázkami a úlohami 
(príloha 2). Majú si príbeh prečítať a vyriešiť jednotlivé úlohy. Kým vypĺňajú pracovný list, 
nakreslite na tabuľu jednoduchý graf, ktorý bude reprezentovať kauzálny reťazec.

10 minút

20 minút

1

2

3

4
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 Po prečítaní textu a vyplnení jednotlivých otázok a úloh vyzvite žiakov a žiačky, aby si 
najskôr porovnali odpovede so spolusediacimi v lavici. Následne ich požiadajte, aby 
prečítali svoje odpovede. Odpovede zapisujte na tabuľu do grafu kauzálneho reťazca.  

 Na konci zhrňte, že práve určenie príčin a dôsledkov je dôležité pre pochopenie chrono-
lógie udalostí a ich dôsledkov na literárne postavy.

Reflexia

 Pýtajte sa žiakov a žiačok nasledujúce otázky: 

 Ako na vás zapôsobil Linkov príbeh? Prečo sa Link považoval za neviditeľného?

 Čo bolo príčinou toho, že sa Link dostal na ulicu? S akými problémami sa stretával?  
Aký následok mal jeho odchod z domu?

 Tento príbeh je fikciou odohrávajúcou sa v Londýne. Mohlo by sa však niečo podobné 
stať aj v reálnom živote? Prečo? Mohol by sa podobný príbeh stať aj na Slovensku? 
Prečo?

 O kom by sme mohli povedať, že je pre spoločnosť neviditeľný? Ktoré skupiny ľudí 
môžeme považovať za sociálne vylúčené?

 Ako vieme pomôcť ľuďom bez domova? Poznáte slovenské iniciatívy a organizácie, 
ktoré im pomáhajú?

15 minút 7

5

6

Zdroje:
 Ako kameň. Enigma. (nedatované). [cit.12. 8. 2019].  

Dostupné na: https://www.enigma.sk/beletria-poezia/ako-kamen/

 SWINDELLS, R.: Ako kameň. Nitra: Enigma. 2009. 132 s. 

PRÍČINA

DÔVOD
JAV NÁSLEDOK DÔSLEDOK

https://www.enigma.sk/beletria-poezia/ako-kamen/
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Príloha 1

Robert Swindells – Ako kameň
(Text je krátený)

Narodil som sa 20. marca 1977 manželom X v meste Bradford v Yorkshire. Viete, bývali sme šťastná 
rodina, ako väčšina rodín, až kým roku 1991 foter nezdrhol s recepčnou. Mal som vtedy štrnásť rokov 
a chodil som ešte do školy. Dosť dlho potom som mal trable s učením, ale nie preto som takto skončil. 
Nie. Toto má na svedomí Vincent. Starý dobrák Vince. Mamin frajer. 

Zmenil ju. Aj preto ho nenávidím. Predtým patrila k tým tichým bytostiam, ktoré uspokojuje každodenný 
kolotoč života. Keď ste ju potrebovali, vždy bola nablízku a viem, že nás mala rada. Myslím mňa a Carole. 
Mimochodom Carole je moja ségra.

Vydržal som až do skončenia školy a potom to prišlo. Zložil som skúšky z piatich predmetov, čo bol 
zázrak, vzhľadom na to, čo sa dialo doma, ale nemohol som si nájsť prácu a pre tých, čo končia školu, 
neexistuje žiadna štátna podpora. ... Som si istý, že mama by ma podporovala, kým by som si niečo našiel, 
ale netrvalo dlho a Vince začal po mne vyskakovať, že žijem z jeho prachov. Boli to mamine prachy, ale 
on neprestal, bol stále odpornejší a v jeden večer, keď som bol s kamošmi vonku, ma vymkol z domu. ... 
Šiel som ku Carole, nechala ma prespať a keď som ráno prišiel domov, sfackal ma za to, že som odišiel 
a narobil mame starosti.

... Skrátka, takto sa ku mne správal a mama sa ho asi bála, pretože sa ma nezastala. Tak som teda odišiel. 
Na mojom mieste by ste odišli aj vy. Každý by to urobil. Hovorí sa tomu stať sa bezdomovcom z vlastnej 
vôle. A preto tu teraz posedávam v tomto podchode, kde mám teraz spálňu, a dúfam, že mi niekto hodí 
zopár mincí na jedlo. 

Po skončení školy som sa celé mesiace uchádzal o prácu. Začal som posielať žiadosti v auguste a aj 
ma niekoľkokrát pozvali na rozhovor, ale ako som povedal, spanie v šatách vám na úhľadnosti nepridá 
a okolo Vianoc som už vyzeral ako houmlesák. Tušil som, že s takým výzorom ma neprijme nikto 
a fakticky ma začala chytať depresia. 

Robert Swindells – Ako kameň
(Text je krátený)

Narodil som sa 20. marca 1977 manželom X v meste Bradford v Yorkshire. Viete, bývali sme šťastná rodina, 
ako väčšina rodín, až kým roku 1991 foter nezdrhol s recepčnou. Mal som vtedy štrnásť rokov a chodil som 
ešte do školy. Dosť dlho potom som mal trable s učením, ale nie preto som takto skončil. Nie. Toto má na 
svedomí Vincent. Starý dobrák Vince. Mamin frajer. 

Zmenil ju. Aj preto ho nenávidím. Predtým patrila k tým tichým bytostiam, ktoré uspokojuje každodenný 
kolotoč života. Keď ste ju potrebovali, vždy bola nablízku a viem, že nás mala rada. Myslím mňa a Carole. 
Mimochodom Carole je moja ségra.

Vydržal som až do skončenia školy a potom to prišlo. Zložil som skúšky z piatich predmetov, čo bol 
zázrak, vzhľadom na to, čo sa dialo doma, ale nemohol som si nájsť prácu a pre tých, čo končia školu, 
neexistuje žiadna štátna podpora. ... Som si istý, že mama by ma podporovala, kým by som si niečo našiel, 
ale netrvalo dlho a Vince začal po mne vyskakovať, že žijem z jeho prachov. Boli to mamine prachy, ale 
on neprestal, bol stále odpornejší a v jeden večer, keď som bol s kamošmi vonku, ma vymkol z domu. ... 
Šiel som ku Carole, nechala ma prespať a keď som ráno prišiel domov, sfackal ma za to, že som odišiel 
a narobil mame starosti.

... Skrátka, takto sa ku mne správal a mama sa ho asi bála, pretože sa ma nezastala. Tak som teda odišiel. 
Na mojom mieste by ste odišli aj vy. Každý by to urobil. Hovorí sa tomu stať sa bezdomovcom z vlastnej 
vôle. A preto tu teraz posedávam v tomto podchode, kde mám teraz spálňu, a dúfam, že mi niekto hodí 
zopár mincí na jedlo. 

Po skončení školy som sa celé mesiace uchádzal o prácu. Začal som posielať žiadosti v auguste a aj 
ma niekoľkokrát pozvali na rozhovor, ale ako som povedal, spanie v šatách vám na úhľadnosti nepridá 
a okolo Vianoc som už vyzeral ako houmlesák. Tušil som, že s takým výzorom ma neprijme nikto 
a fakticky ma začala chytať depresia. 
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Príloha 2

Na základe prečítaného textu doplňte kauzálny reťazec:

Príčina/
Dôvod

Jav

Následok

Následok

Rozhodol sa odísť z domu a žiť na ulici, lebo:Príčina ( Prečo sa to 
deje?)/Dôvod (Prečo 
sa to stalo v tomto 
prípade?)

Prečo sa Link stal 
bezdomovcom? 
Prečo sa Link rozho-
dol odísť z domu?

Jav (Stalo sa!) 

Čo Link spravil po 
nezhodách v rodine? 

Následok (Čo jav 
spôsobil? Čo nám  
to spôsobilo?) 

Aké zmeny prinieslo 
do Linkovho života 
rozhodnutie odísť 
z domu? Čo to Lin-
kovi spôsobilo?

Dôsledok (Ako sa 
z toho poučíme?  
Čo z javu vyplýva? 
Čo urobíme?) 

Čo by mal podľa 
vás Link urobiť, aby 
neostal na ulici? 
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Vzdelanie nad zlato

Aktivita je zameraná na tému dostupnosti vzdelania, ktorá 
je žiakom a žiačkam priblížená prostredníctvom projektu 
rozvojovej spolupráce v Libanone. V pracovnom liste si 
precvičujú  jednoduché vety a súvetia, určujú druhy viet 
a priraďujú správnu interpunkciu. V reflexii prezentujú svoje 
názory na vzdelávanie, prístup k nemu a vplyv na kvalitu 
života. Aktivita je vhodná na upevnenie učiva zo syntaxe.

11
Nosné témy GV:

Vzdelanie

 Významová/lexikálna rovina 
jazyka – jednoduché vety, 
súvetia podraďovacie a prira- 
ďovacie, zložené súvetia; 

 prierezová téma − osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Pomôcky:
pracovný list pre každého

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky analyzujú právo na vzdelanie a jeho dôležitosť  
pre kvalitu života;

na základe textu identifikujú príčiny a dôsledky (ne)dostupnosti 
vzdelania utečencov a utečeniek v Libanone;

formulujú a obhajujú v diskusii svoje postoje a názory  
na dôležitosť prístupu k vzdelaniu.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky odlišujú jednoduchú vetu od súvetia;

vedia transformovať jednoduché vety na súvetia a naopak, 
funkčne ich využívajú vo vlastných jazykových prejavoch;

určujú druhy jednoduchého súvetia – priraďovacie 
a podraďovacie;

dodržiavajú interpunkciu v jednoduchom súvetí. 

45 MINÚT
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POSTUP

Evokácia

 Upravte si triedu tak, aby sa v nej dalo voľne pohybovať. Ideálne tak, aby žiaci a žiačky sedeli 
v kruhu alebo okolo spojených lavíc. Požiadajte ich, aby si vymenili miesta, ak sa ich týka výrok:

 Mám koníček a venujem sa mu.

 So spolužiakmi alebo spolužiačkami trávim čas aj po škole. 

 Už som niekedy zmenil/a školu. 

 Chodím do nejakého krúžku. 

 Viem, na ktorú strednú školu alebo vysokú školu sa chcem prihlásiť.

 Rád/rada chodím do školy.

Metodický tip:
Vyberte si výroky, ktoré sa vám páčia a sú relevantné pre vašu triedu. Pokojne 
pridajte vlastný výrok. Je dôležité, aby sa výroky vzťahovali k vzdelávaniu, 
školskému prostrediu či tráveniu voľného času.

 Spýtajte sa žiakov a žiačok, či na základe týchto výrokov vedia, čo je témou hodiny.  
Pokračujte v diskusii otázkami:

 Je prístup k vzdelaniu samozrejmosťou pre každé dieťa? 

 Ako sú na tom vaši rovesníci a rovesníčky v iných krajinách? 

 Právo na vzdelanie patrí medzi základné ľudské práva. Prečo?

 Po zodpovedaní týchto otázok vysvetlite, že sa budete venovať syntaxi a zároveň globálnej 
téme vzdelávania prostredníctvom informácií o rozvojovom projekte organizácie Človek  
v ohrození.

Doplňujúca informácia:
Projekt v Libanone bol zameraný na zlepšenie prístupu k vzdelaniu a na 
návrat žiakov a žiačok do školských lavíc. Okrem toho im bola poskytnutá 
psychosociálna podpora (individuálne a skupinové sedenia s psychologičkou, 
začlenenie techník psychosociálnej podpory do výučby a voľnočasových  
aktivít, napríklad do hier, výletov atď.). Pre dospievajúce dievčatá a mladé ženy 
projekt poskytol kurzy praktických zručností (jazykové semináre, kurzy výroby 
doplnkov či šitia), ako aj psychosociálnu podporu. Organizácia pracovala aj  
s rodičmi, ktorí sa zúčastňovali rodičovských stretnutí, mali možnosť konzultá-
cií s psychologičkou a boli začleňovaní do aktivít psychosociálnej podpory. 

Uvedomenie

 Rozdeľte žiakov a žiačky do skupín po štyroch až piatich. 

 Rozdajte im pracovné listy. Povedzte im, aby si najskôr text prečítali, a následne vypra-
covali zadania v pracovnom liste. Pracujú samostatne, na prečítanie textu a vyplnenie 
zadania majú 10 minút.

10 minút

20 minút

1

2

3

4

5
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 Po uplynutí časového limitu si spoločne skontrolujte splnenie úloh. Jeden žiak alebo 
žiačka vždy číta odpoveď a ostatní ju môžu doplniť, prípadne opraviť.

Reflexia

 Pýtajte sa:

 Uvedomili ste si pri určovaní viet, o čom hovorí text? Ako by ste zhrnuli jeho hlavnú 
myšlienku alebo posolstvo?

 Prekvapilo vás v ňom niečo?

 Z akých dôvodov nemajú libanonské deti možnosť pravidelne chodiť do školy?  
Ktoré udalosti ovplyvnili ich detstvo? 

 Ako tému vzdelávania vnímate vo svojich životoch? Prečo je pre vás vzdelávanie 
dôležité? Ako vzdelanie ovplyvní kvalitu vášho ďalšieho života?

 Existuje niečo, čo by ste v oblasti vzdelávania na Slovensku chceli zmeniť?  
Prečo práve toto?

 Majú všetky deti na Slovensku prístup ku vzdelaniu? Ktoré nie? Prečo? 

 Ako vieme pomôcť deťom, ktoré nechodia do školy? Je v našich silách im pomôcť?

15 minút

6

7

Zdroje:
 Ukončili sme jeden z projektov v Libanone. Prečítajte si, čo sa nám podarilo.  

clovekvohrozeni.sk. (2019).  [cit. 9. 8. 2019]. Dostupné na: https://clovekvohrozeni.sk/ 
ukoncili-sme-jeden-z-projektov-v-libanone-precitajte-si-co-sa-nam-podarilo/.

https://clovekvohrozeni.sk/ukoncili-sme-jeden-z-projektov-v-libanone-precitajte-si-co-sa-nam-podarilo/
https://clovekvohrozeni.sk/ukoncili-sme-jeden-z-projektov-v-libanone-precitajte-si-co-sa-nam-podarilo/
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Príloha 1

Ukončili sme jeden z projektov v Libanone. Prečítajte si, čo sa nám podarilo. 
(Text je krátený)

V Libanone sme doteraz pôsobili v troch oblastiach – v utečeneckom tábore Shatila vo východnej 
časti mesta Bejrút, v Tripolise a v severnej oblasti Akkar, ktorá susedí so Sýriou. Náš projekt  
v Shatile trval rok a od marca v ňom pokračuje naša partnerská organizácia.

    Shatila bola pôvodne palestínsky utečenecký tábor no dnes tvoria zhruba polovicu obyvateľov  
ľudia ktorí utiekli pred vojnou zo Sýrie   vysvetľuje Michaela Guldanová terénna pracovníčka  
Človeka v ohrození. Michaela v Libanone strávila rok aby priamo na mieste projekt koordinovala.

V tomto utečeneckom tábore sme aj preto pracovali najmä s deťmi zo sýrskych komunít. Naším 
cieľom bolo pomôcť im, aby sa opäť vrátili do školských lavíc, z ktorých ich na niekoľko rokov 
vyhnala vojna.

„Vzdelávanie je kľúčové. Či už sa deti raz vrátia s rodičmi do Sýrie, alebo zostanú v Libanone, 
vzdelávanie potrebujú, aby si na seba raz mohli zarobiť či aby sa mohli integrovať,“ opisuje 
Michaela.

Deti z utečeneckých komunít, ktoré nenavštevujú školu, sú viac ohrozené napríklad detskou 
prácou a predčasnými manželstvami. Vďaka vzdelaniu si môžu vybudovať základy pre lepšiu 
budúcnosť a zároveň zažívať v školských laviciach detstvo.

© Človek v ohrození (29. 3. 2019)

Úlohy:
1. V texte vyznačenom kurzívou doplňte chýbajúce interpunkčné znamienka.

2. Vypíšte z textu dve jednoduché vety:

3. Nasledujúcu vetu zmeňte na vetu holú: V tomto utečeneckom tábore sme aj preto pracovali najmä  
s deťmi zo sýrskych komunít.

4. Urči typy súvetí:

 A: Náš projekt v Shatile trval rok a od marca v ňom pokračuje naša partnerská organizácia.

 B: Deti z utečeneckých komunít, ktoré nenavštevujú školu, sú viac ohrozené napríklad detskou prácou  
 a predčasnými manželstvami.

 C: Naším cieľom bolo pomôcť im, aby sa opäť vrátili do školských lavíc, z ktorých ich na niekoľko rokov  
 vyhnala vojna. 

5. Napíšte, z koľkých viet sa skladá nasledujúce súvetie: Naším cieľom bolo pomôcť im, aby sa opäť vrátili 
do školských lavíc, z ktorých ich na niekoľko rokov vyhnala vojna.
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Správne riešenia:
1. „Shatila bola pôvodne palestínsky utečenecký tábor, no dnes tvoria zhruba polovicu obyvateľov ľudia, 

ktorí utiekli pred vojnou zo Sýrie,“ vysvetľuje Michaela Guldanová, terénna pracovníčka Človeka v 
ohrození. Michaela v Libanone strávila rok, aby priamo na mieste projekt koordinovala.

2.  V tomto utečeneckom tábore sme aj preto pracovali najmä s deťmi zo sýrskych komunít. Vzdelávanie 
je kľúčové.

3. Sme pracovali. /my/

4. A: Náš projekt v Shatile trval rok a od marca v ňom pokračuje naša partnerská organizácia. ........... 
priraďovacie súvetie..........

B: Deti z utečeneckých komunít, ktoré nenavštevujú školu, sú viac ohrozené napríklad detskou prácou 
a predčasnými manželstvami. ................podraďovacie súvetie ................

C: Naším cieľom bolo pomôcť im, aby sa opäť vrátili do školských lavíc, z ktorých ich na niekoľko rokov 
vyhnala vojna.

 ............................ zložené súvetie .............................

5. z troch
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Ako pomôcť Ťapákovcom?

Aktivita sa zameriava na prácu s dielom Ťapákovci od 
Boženy Slančíkovej-Timravy, ktoré zobrazuje témy chudoby, 
zdravia a sociálneho vylúčenia. V úvodnej evokácii pracujú 
žiaci a žiačky s výrokmi o zdravotnom stave obyvateľstva 
a rozhodujú o ich pravdivosti alebo nepravdivosti. Aktivita 
plynulo prechádza do krátkej diskusie, predstavenia si 
diela a jeho hlbšej analýzy. Hlavnú časť uvedomenia tvorí 
práca v skupinách, ktoré kreatívne odpovedajú na otázky 
týkajúce sa úryvku z diela, obsiahnutom v pracovnom 
liste. Záverečná diskusia je sprevádzaná otázkami, ktoré 
pomáhajú lepšie pochopiť výzvy a nástrahy, s akými sa 
bežne stretávajú sociálne a zdravotne znevýhodnení ľudia. 

12

Pomôcky:
kópie prílohy 1 (jedna do skupiny štyroch), kópie prílohy 2 (jedna pre 
každého), kópie prílohy 3 (jedna do skupiny šiestich), písacie potreby

 Krátka epická próza − novela, 
slovenský realizmus, charak-
teristika postáv, identifikácia 
myšlienkového posolstva 
diela; hĺbkové členenia 
diela − dejový a významový 
(myšlienkový) plán diela;

 povinní autori a diela: 
Timrava – Ťapákovci;

 prierezová téma: osobnostný 
a sociálny rozvoj.

Odporúčané 
prepojenia  
s kurikulom:

Nosné témy GV:

Zdravie

Prínosy pre globálne vzdelávanie:
Žiaci a žiačky analyzujú súvislosti medzi kvalitou života 
a dostupnou zdravotnou starostlivosťou;

reflektujú a vyjadrujú svoje názory na špecifiká života ľudí 
so zdravotnými (a inými) obmedzeniami; 

formulujú a obhajujú v diskusii svoj postoj a názory na 
spomínané fenomény.

Prínosy pre predmet slovenský jazyk a literatúra: 
Žiaci a žiačky identifikujú myšlienkové posolstvo diela, 
hĺbkové členenie umeleckého diela;

dokážu sami identifikovať významovú rovinu, vysvetliť jej 
prepojenie s dejovou rovinou a autorskou koncepciou postáv;

vedia vysvetliť znaky novely, pri známych novelách určiť ich 
žáner a niekoľko jeho znakov;

dokážu charakterizovať jednotlivé postavy diela.

45 MINÚT
možno predĺžiť 
na 90 minút
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POSTUP

Evokácia

Metodický tip: 
Ak sa chcete dielu a témam zdravia a chudoby venovať bližšie, odporúčame 
zaradiť aktivitu až vtedy, keď bude mať Ťapákovcov prečítaných celá trieda.  
V tom prípade aktivite venujte 90 minút a dajte väčší priestor prezentácii 
úloh z prílohy 3 a diskusií.

 Rozdeľte žiakov a žiačky do skupín po štyroch a rozdajte im výroky súvisiace so zdravím 
obyvateľstva (príloha 1). Povedzte im, že majú 3 minúty, aby sa rozhodli, či sú výroky  
pravdivé alebo nepravdivé. Všetky výroky sú pravdivé. 

 Pokračujte v diskusii prostredníctvom týchto otázok:

 Ako súvisí zdravie s kvalitou života? 

 Spomínate si na literárne diela, v ktorých postavy mali nejakú chorobu či zdravotné  
obmedzenie? (Napr. Maco Mlieč, Neprebudený − husár Ondráš, Apoliena, Ťapákovci.)

 Povedzte, že na dnešnej hodine budete analyzovať dielo Ťapákovci.

Metodický tip: 
V prípade, že chcete analyzovať vnútornú kompozíciu diela a všetci ho majú 
vopred prečítané, zaraďte sem otázky, ktoré potrebujete prebrať, napríklad:

Ako je členené dielo Ťapákovci?

Aké konflikty sú medzi postavami?

Aké charakteristiky novely toto dielo spĺňa?

Uvedomenie

 Rozdajte žiakom a žiačkam úryvok diela Ťapákovci z prílohy 2. Povedzte im, aby si prečítali 
text, ktorý budete ďalej analyzovať. 

 Po prečítaní textu ich vyzvite, aby sa zamysleli nad obsahom, napríklad pomocou týchto 
otázok:

 Ako vnímate vyobrazenie rodiny Ťapákovcov? Myslíte si, že Ťapákovci vystihujú životné 
podmienky na prelome 19. a 20. storočia?

 Koľko postáv vystupuje v texte? 

 Aké boli životné podmienky Ťapákovcov? 

 Aká je rodina Ťapákovcov? 

 Aké vlastnosti majú jednotliví členovia rodiny?

 Následne rozdeľte žiakov a žiačky do štyroch až piatich skupín (cca po 6 žiakov) a rozdajte 
im inštrukcie k skupinovej práci (príloha 3). Na prácu v skupine majú 10 minút. 

 Vyzvite skupiny, aby predviedli sochu alebo krátku scénku (z otázky č. 4). Nechajte, aby 
zvyšok triedy hádal, čo znázorňuje. Každá skupina potom prezradí, aké posolstvo, odporú- 
čanie alebo riešenie problému Ťapákovcov znázornila. 

30 minút

10 minút

1

2

3

4

5

6

7
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Reflexia

 Uzavrite hodinu reflexiou pomocou týchto otázok:

 Bolo pre vás ľahké poradiť Ťapákovcom, ako si zlepšiť životnú úroveň? Prečo?

 Myslíte, že by sa ich život mohol zmeniť k lepšiemu alebo sa domievate, že tejto rodine 
už nič nepomôže? Prečo?

 Myslíte si, že problémy Ťapákovcov boli hlavne odrazom doby a vtedajších životných 
podmienok ľudí alebo tam zohrávali rolu aj iné faktory?

 Mohli by nejakí Ťapákovci existovať aj dnes − v dobe pokročilej zdravotnej starostlivosti 
a výrazne lepších ekonomických podmienok? Kde a prečo?

Metodický tip: 
V tejto diskusii by ste sa zrejme mohli dostať k témam sociálneho vylúčenia 
a chudoby. Dbajte na to, aby žiaci a žiačky nenálepkovali tieto skupiny ľudí. 
Chudoba a sociálne vylúčenie je veľmi komplexný jav, z ktorého nie je jedno-
duché sa vymaniť. Tak, ako je to zobrazené aj v diele Ťapákovci. 

 Toto dielo zobrazuje ľudí so zdravotným postihnutím. Ako ovplyvňovalo ich kvalitu života?

 Ako vnímate situáciu ľudí so zdravotnými obmedzeniami v súčasnosti? Stretávate ich 
bežne na uliciach, v škole alebo v obchode? Prečo áno/nie? 

 Akým bariéram v bežnom živote čelia? Ako sa to dá zmeniť? 

 Viete aj vy prispieť k tomu, aby sa sociálne vylúčení alebo zdravotne hendikepovaní 
ľudia v spoločnosti cítili lepšie? Ako?

Zdroje:
 SLANČÍKOVÁ-TIMRAVA, B.: Knižné a filmové spracovanie. tapakovci.webnode.sk. (nedatované).  

[cit. 1. 8. 2019]. Dostupné na: https://tapakovci.webnode.sk/_files/200000028-7782c787b5/%C5%A-
4ap%C3%A1kovci.pdf. 

 Tracking universal health coverage: 2017 Global monitoring report. who.int. 2017.  [ cit. 1. 8. 2019 ]. 
Dostupné na: https://www.who.int/healthinfo/universal_health_coverage/report/2017_global_ 
monitoring_report_infographics.pdf?ua=1.

 Blindness and vision impairment. who.int. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné na:  
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment. 

  Better health for people with disabilities. who.int. [cit. 1. 8. 2019]. Dostupné na:  
https://www.who.int/disabilities/Disability_infographic__EN_rev_Jun_2018.pdf?ua=1. 

 Deafness and hearing loss. WHO, [cit. 1.8.2019]. Dostupné na:  
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss. 

  Autism spectrum disorders. who.int. [cit. 1.8.2019]. Dostupné na:  
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders.
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Príloha 1

Každý druhý človek na svete nemá prístup k základnej zdravotnej 
starostlivosti. 

1,3 miliardy ľudí vo svete trpí nejakou poruchou zraku.

75 miliónov ľudí vo svete potrebuje invalidný vozík.  
Iba každý desiaty až dvadsiaty z nich ho má k dispozícii.

Každý dvadsiaty človek na svete má poruchu sluchu.

1 zo 160 detí po celom svete trpí niektorou z porúch autistického spektra.
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Príloha 2

Božena Slančíková-Timrava – Ťapákovci
(Text je krátený)

Ťapákovci sedia v izbe – večer je. Práve čo odišli od misy a každý, kde sa mu dostalo 
miesta sedieť alebo postáť si, dojedá svoj okruštek ražného chleba, čo napiekla Iľa, 
neľúbená nikým z nich. Na stole je ešte prázdna misa s lyžicami. Stôl neobriadený, 
zakvackaný jedlom. Ani jedna zo žien ho neočistila – to nechali Ili. Keď je gazdinou, 
nech si obriadi. To je všade robota gazdinej. Že je Iľa nie tam, ich nemýlilo. Na 
mrzáčkinej posteli sedí Hagarcovkino choré dieťa, bledé, chudé ako pavúk – špatné. 
Škrieka prenikavo, ručičkami zakrývajúc si oči. Do svetla, čo i len lampového, hľadieť 
nemôže. Hagarcovka vyvalená leží pri ňom – bolí ju hlava. Škreku dieťaťa si už ani 
nepovšimne. Nachodila sa po doktoroch, správcoch, múdrych ženách, ba i v nemocnici 
bola s ním za dva týždne – nič neosoží. Iľa-kráľovná, čo sa vyvyšuje nad nich nad 
všetkých, vraví, že je dieťa choré pre zlé povetrie a vlhký dom, že ich je veľa v dome 
(tá ešte i to vychytila, že sa mrzáčke nohy tiež preto pokrčili), no nik jej neverí, len ju 
vysmejú. Veď tak by i najmladšej nevestino dieťa bolo choré, a to, ľa, aké je krásne, 
tučné ako cesto… Nízka Zuza, žena brata prezývaného Čakajom, sedí na lavičke, majúc 
stolček pod nohami. Jej dve deti sú už hodnejšie, netreba ich zabávať. Ide si šiť čosi, 
no prv ešte doje smidku chleba, čajsi už deviatu. Štyria chlapi sedia po laviciach okolo 
zakvackaného stola. ….  Mrzáčkine čierne oči – tam sedí na zvyčajnom mieste pri peci 
na lavičke – vše zaletia k nemu, skúmavo ho obzerajúc… V izbe je spara, temer všetci sú 
upotení. Ženy po jednej odvažujú ručníky z hrdiel dolu – čajsi sa dýchať nedá. 
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Príloha 3

Otázky do skupiny:

1. Ktoré ďalšie sociálne témy autorka v texte otvára?

2. Aké je podľa vás hlavné posolstvo tohto diela?  
Sformulujte do dvoch-troch viet.

3. Čo by ste Ťapákovcom odporučili, aby sa im zlepšila kvalita života?

4. Zahrajte sochu alebo pripravte krátku scénku, v ktorej znázornite,  
čo by mohlo pomôcť k zlepšeniu pomerov u Ťapákovcov.
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ZOPÁR SLOV NA ZÁVER 

Na príprave príručky Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra sme usilovne 
pracovali dva roky. Chceli sme vám ponúknuť nápady, ako spestriť hodiny slovenského jazyka  
a literatúry a vniesť do nich to, čo podľa nás chýbalo. Všetky aktivity sme vytvorili spoločne  
s učiteľkami a učiteľmi z praxe. Spolu sme ich formovali, skúšali a pripomienkovali, aby ste ich 
dokázali zužitkovať čo najlepšie. Snažili sme sa, aby sa dali zaradiť do výučby, boli orientované  
na žiaka a nenáročné na prípravu. 

Považujem za privilégium, že počas tvorby tejto publikácie som mohla spolupracovať s naozaj 
výnimočnými slovenčinárkami a slovenčinármi z celého Slovenska. Milujú svoju prácu a úprimne si 
užívajú čas strávený s deťmi a mládežou. Chcú im odovzdať nielen vedomosti, ale aj hodnoty, aby boli 
pripravení na život po škole. Veríme, že aktivity z našej príručky im pomôžu lepšie spoznať samých 
seba, porozumieť svetu okolo a nájsť v ňom svoje miesto.

Niektoré aktivity môžu byť výzvou, či už v súvislosti s témou globálneho vzdelávania alebo použitou 
metódou. Takmer všetky sú postavené na práci s textom a to je solídny základ, o ktorý sa môžete 
oprieť. Pedagogický personál, s ktorým sme  tvorili či testovali, vnímal ich pozitívny prínos pre výučbu. 

Aktivity uvedené v príručke Globálne vzdelávanie v predmete slovenský jazyk a literatúra podporujú 
porozumenie písanému textu a kritické myslenie. Vzbudzujú záujem o aktuálne globálne výzvy  
a umožňujú mladej generácii o nich diskutovať. A čo je dôležité, zlepšujú vzťahy v triede a vytvárajú 
atmosféru založenú na spoločnom skúmaní a objavoch. Dúfame, že aj vďaka nim lepšie spoznáte 
svojich žiakov a žiačky. 

Samozrejme, niekedy býva náročné navzájom sa počúvať a pochopiť, najmä ak sa názory v triede 
rôznia. Práve aktívne počúvanie a rešpektujúca komunikácia sú zručnosti nevyhnutné pre spokojný  
a úspešný život. Platí to pre deti i pre nás dospelých. 

Želáme vám veľa príjemných hodín a podnetných postrehov.

Za autorský tím

Lenka Putalová





Autorky:
Zdena Bustinová, Tatiana Cárová,  
Júlia Choleva, Lenka Putalová,  
Eva Talianová, Zuzana Vanková 

Editorky:
Tatiana Cárová, Júlia Choleva,  
Zuzana Límová, Lenka Putalová

Odborná garantka: 
Júlia Choleva, FiF UK v Bratislave*

Koordinátorka projektu: 
Lenka Putalová

Grafická úprava: 
Miroslav Lukačovič, Rzeczy Obrazkowe

Vydavateľ: Človek v ohrození, n. o. 

Tlač: Polygrafické centrum 

Náklad: 700 ks 

Rok vydania: 2020 (prvé vydanie) 

ISBN: 978-80-89817-31-3

Vytlačené na recyklovanom papieri. 

Publikácia vznikla s finančnou podporou Európskej únie a Slovak Aid. Za obsah 
publikácie je plne zodpovedná nezisková organizácia Človek v ohrození. Publikácia 
nereprezentuje názory Európskej únie a programu Slovak Aid. Nezodpovedajú za 
použitie informácií, ktoré sú v publikácii obsiahnuté. Elektronická verzia publikácie 
vrátane všetkých príloh v podobe umožňujúcej úpravy a ďalšie publikácie sú 
bezplatne dostupné na stránke www.globalnevzdelavanie.sk. 

Publikáciu je možné rozmnožovať, rozširovať a ďalej šíriť na internete len pre 
nekomerčné účely a za podmienky citácie zdroja vo forme: Globálne vzdelávanie  
v predmete slovenský jazyk a literatúra. vyd. 1. Bratislava: Človek v ohrození, n.o. 2020. 
96 s. ISBN: 978-80-89817-31-3.

*Táto práca bola podporená agentúrou APVV na základe zmluvy č. APVV-17-0254.





Získala som širší rozhľad v nových, 
interaktívnych metódach vzdelávania, 

ktorých rozvoj som predtým nepovažovala 
za potrebný či nevyhnutný.”

Projekt zvýšil moje sebavedomie na 
vyučovaní o globálnych problémoch.”

Viaceré aktivity som vyskúšala,  
u žiakov a žiačok mali úspech.”

Učiteľka z východného Slovenska

Učiteľka zo stredného Slovenska

Učiteľka zo západného Slovenska


