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úvod
Projekt s názvom KDE ŽIJEME je trojdňový, výchovno - vzdelávací výučbový program navrhnutý 
pre druhý stupeň základných škôl. Je sériou aktivít prispôsobených deťom vo veku od 8 do 15 rokov, 
zameraný na formovanie zodpovedného občana, ktorý by sa vlastnými silami usiloval o zlepšenie 
svojho životného prostredia a miestnej komunity. Počas výučbového programu žiaci postupne 
prechádzajú od skúmania vlastných postojov k svojmu životnému prostrediu, cez postoje a názory 
ľudí z miestnej komunity, k identifikácií problémov (environmentálnych aj socio-ekonomických) vo 
svojom okolí a generovaní nápadov na zlepšenie miesta KDE ŽIJEME. 
Celý program sa realizuje pomocou širokej škály interaktívnych aktivít s konkrétnym cieľom. V jeho 
závere by žiaci mali byť schopní vybrať a pripraviť projekt, na zlepšenie života miestnej komunity. 
Vybrať si musia taký projekt, ktorý budú schopní realizovať vlastnými silami, aby skupina cítila úspech 
nad vykonanou prácou, nie sklamanie a zlyhanie. Žiaci sa učia budovať svoju zodpovednosť za stav 
životného prostredia a považovať sa za plne zodpovedných občanov.  
 
Hlavným cieľom projektu KDE ŽIJEME je prebudiť v žiakoch záujem o životné prostredie, zodpovednosť 
za kvalitu života v ňom a vlastnou tvorivou aktivitou prispieť k ochrane a tvorbe ich životného prostredia. 
Navrhovaný projekt má za cieľ rozvíjanie:

a) zručností a sociálnych schopností:

komunikatívne zručnosti (verbálne vystupovanie pred triedou), 
vyjadrenie vlastného názoru na životné prostredie ústnou, písomnou a dramatickou formou 
(burza nápadov, tvorba a prezentácia posterov), pracovať kooperatívne, v skupinách (tímová  
práca, rozdelenie úloh),
vypočuť iných (vzájomný rešpekt pri prezentáciách),
technické zručnosti (práca s fotoaparátom),
zaznamenávať informácie o životnom prostredí ( výprava fotografov),
práca s mapou (mapovanie problémov životného prostredia, tvorba mapy).
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V nasledujúcich podkapitolách sa venujeme jednotlivým krokom projektu. Každý krok má svoj teo- 

retický úvod a cieľ, ktorý zdôvodňuje jeho zaradenie vo výučbovom programe. Skladá sa z aktivít, 

pomocou ktorých chceme tieto ciele dosiahnuť. Každá aktivita má určený vlastný cieľ, pre pocho- 

penie jej významu. Ako pomôcku pre pedagógov sme uviedli aj dĺžku trvania aktivity, zoznam po- 

môcok a priebeh aktivity. Na záver sme spomenuli metodické pokyny pre učiteľov, ktorí by sa roz- 

hodli výučbový program realizovať. Projektové vyučovanie KDE ŽIJEME sme realizovali v novembri 

2006 na Základnej škole na Devínskej ulici v Nových Zámkoch so žiakmi 6.A. triedy a v apríli 2007  

na Základnej škole Nábrežie Mládeže v Nitre taktiež so šiestakmi. Výstupy sa nachádzajú v samo- 

statných zelených rámčekoch. Ich úlohou je vytvoriť lepší obraz o charaktere výučbového programu.

návrh PrograMU: 
AKTIvITy:  koNtakt, lov Na ľudí, symboly

UČÍME sa sPoLUPRaCovaŤ1
AKTIvITy:  Ćo máme / Nemáme radi, výprava FotoGraFov,
koNFereNcia FotoGraFov, vytvorme si svoju mapu

sPoZNÁvaME svoJE oKoLIE2
AKTIvITy:  problémy komuNity, výprava reportérov a ekolóGov, 
koNFereNcia reportérov a ekolóGov

Čo Na To ĽUdIa?3
AKTIvITy:  pravda alebo loŽ, osídľovaNie marsu, GlobálNa hra

od LoKÁLNYCh PRobLÉMov KU GLobÁLNYM4
AKTIvITy:  čas rozhodNutia , pláNovaNie, prezeNtácia projektu

Čas Na ZMENU5
AKTIvITy:  pizza šikovNých detí, moja ruka k dielu

NaŠa RUKa K dIELU6
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b) vedomostí:

obsah výučbového programu je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl. Tematicky sa 
dotýka platných učebných osnov vyučovacích predmetov: 

zemepis – zručnosť pracovať s mapami a vyvodzovať z nich základné charakteristiky 
zobrazovaného územia, poznatky o vzťahoch medzi zložkami prírodného prostredia a ľudskou 
spoločnosťou, 
prírodopis – človek ako súčasť prírody, osobitosti človeka a ľudskej populácie v prírodnom 
systéme, závislosť človeka od prírody, 
etika – komunikácia, pozitívne hodnotenie seba i druhých, tvorivé riešenie  medziľudských 
vzťahov, vyjadrenie citov, empatia, odbúranie  agresivity atď., 
náuka o spoločnosti – vedie žiakov k tomu, aby svojimi postojmi a činmi prejavovali občiansku 
aktivitu, pozitívny vzťah k práci a jej výsledkom. 

Z platných učebných osnov environmentálnej výchovy (Environmentálne minimum) sa projekt 
zameral najmä na témy:

urbanizácia – zachovanie prírodného prostredia, triedenie, zber a recyklovanie domového 
odpadu, utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu  
a celej krajine, starostlivosť o zeleň v okolí školy, 
zachovanie rozmanitosti života na našej planéte – negatívne zásahy človeka do prírody a ich 
dôsledky na obmedzovanie rôznych foriem života – ekonomické, etické  
a vedecké, trvalo udržateľné využívanie obnoviteľných zdrojov, 
racionálne využívanie prírodných zdrojov – nerastné bohatstvo, význam prírodných zdrojov 
pre človeka, zabezpečenie základných životných potrieb ľudstva pre budúcnosť, spotreba  
a šetrenie energie v domácnosti, 
znečisťovanie zložiek životného prostredia – znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy činnosťou 
človeka – v priemysle, doprave, domácnosti, negatívny vplyv znečisteného ovzdušia na životné 
prostredie a zdravie ľudí.

+

+

+
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Cieľom prvého kroku projektového vyučovania KDE ŽIJEME je nielen oboznámenie žiakov o cieľoch 
a úlohách projektu, ale aj pochopenie významu spolupráce, komunikácie a dôvery. Tieto zručnosti 
sú základným pilierom pri riešení problémov týkajúcich sa životného prostredia. Využitím správnych 
vyučovacích metód rozvíjame u žiakov schopnosti kooperácie, schopnosti formulovať a prezentovať 
názory, počúvať a akceptovať odlišné postoje a motivujeme ich k aktívnemu prístupu pri riešení         
jednotlivých úloh.

AKTIvITy:  koNtakt, lov Na ľudí, symboly

UČÍME sa sPoLUPRaCovaŤ1

PrIEBEh:
Úlohou hráčov je hádzať si loptu tak, aby sa každý dotkol lopty a aby zaznelo každého meno a to v čo 
najkratšom čase. Všetci zúčastnení stoja v kruhu, vedúci vysvetlí pravidlá, osloví ľubovoľného hráča  
a hodí mu loptu. Ten ju chytí, osloví ďalšieho hráča a loptu hodí jemu. Takto sa všetci vystriedajú a prvé 
kolo úlohy sa skončí, keď sa lopta dostane opäť k vedúcemu hry. Nasledujú ďalšie kolá, kedy sa meria 
aj čas. Skupina musí úlohu splniť v čo najkratšom čase tak, aby lopta putovala medzi hráčmi v takom 
poradí, ako v prvom kole.

METoDICKÉ PoKYnY:
Vedúci motivuje študentov k čo najkratšiemu času. Navádza ich, aby hľadali rôzne možnosti riešenia 
(napríklad zmeniť usporiadanie kruhu podľa postupnosti hádzania lopty). Aktivita je vhodná na roz-
poznanie vodcovských typov osobností v skupine. Pri vysvetľovaní pravidiel treba byť opatrný, aby 
sme hneď na začiatku neprezradili možnosti riešenia.

131. UČÍME SA SPOLUPRACOvAŤ

KonTaKT
cieľ: Rozvíja schopnosť spolupráce a nachádzania riešení.
potrebNý čas: 20 minút
pomôcky: 1 tenisová lopta



151. UČÍME SA SPOLUPRACOvAŤ

PrIEBEh:
Žiaci sa postavia do kruhu, zavrú oči a prestanú hovoriť. Vedúci prilepí každému hráčovi na čelo jeden 
symbol. Mal by dbať na to, aby žiakom stojacim vedľa seba nedával rovnaké symboly. Každý symbol by 
mal použiť približne rovnako často, okrem vyfarbených symbolov, z tých je z každého len po jednom. 
Akonáhle majú všetci nalepené symboly otvoria oči. Ich úlohou je vytvoriť skupiny s rovnakým geomet-
rickým tvarom. Nemôžu pri tom hovoriť, ukazovať tvary rukami, dávať si symboly dole z čela a pozerať sa 
do lesklých predmetov. Aktivita sa končí, keď sú skupiny vytvorené. 

METoDICKÉ PoKYnY:
Na záver vzniknú skupiny podľa geometrických tvarov, pričom sa môže stať, že farebné symboly boli 
odvrhnuté, aj keď pravidlá o farbách nič nehovorili. V tomto prípade môže aktivita pokračovať disku-
siou o pocitoch, ktoré mali odvrhnutí hráči a hľadaním analógií v bežnom živote.
Situácia sa dá riešiť jedine tak, že jeden žiak začne posunkami naznačovať ostatným, s kým sa majú 
spojiť do skupiny, pretože aj keď nevidí vlastný symbol na svojom čele, vidí symboly ostatných, a tí 
zase vidia jeho symbol.

SYMBolY
cieľ: Zdôrazňuje význam kooperácie, pretože stavia žiakov 
pred úlohu riešiteľnú len v spolupráci, podčiarkuje význam 
neverbálnej komunikácie.
potrebNý čas: 10 minút
pomôcky: malé samolepky s nakreslenými symbolmi: 
trojuholník, štvorec, kruh, srdce. Z každého symbolu viac 
samolepiek a tri samolepky s vyfarbenými symbolmi.

PrIEBEh:
Každý žiak dostane pracovný list nájdi niekoho, kto... Vedúci vyhlásia súťaž o najlepšieho lovca ľudí 
a úlohou žiakov je nájsť do každej kolónky niekoho, komu prislúcha príslušná charakteristika. Každé 
meno sa v pracovnom liste môže vyskytovať len raz. Po odštartovaní aktivity sa žiaci pohybujú po mi-
estnosti a pomocou otázok „lovia“ ľudí do pracovného listu. Aktivita končí v momente, keď prví piati 
žiaci kompletne vyplnia pracovný list.

METoDICKÉ PoKYnY:
Lovu ľudí sa môže zúčastniť aj vedúci, prípadne učiteľ. Ich prítomnosť bude motivovať žiakov k tomu 
aby boli rýchlejší. Na záver aktivity si všetci posadajú do kruhu a „lov na ľudí“ sa vyhodnotí.

náMETY K DISKUSII:
Ktorá otázka vám robila najmenšie problémy?
Pri ktorej otázke ste mali najväčšie problémy a prečo?
Koho odpoveď vás najviac prekvapila?
Snažíte sa správať šetrne k životnému prostrediu?
Do akej miery sa snažíte šetriť  prírodné  zdroje (vodu, teplo, plyn, svetlo) v domácnosti?

+
+
+
+
+
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lov na ĽUDÍ
cieľ: Umožní vedúcim spoznať postoje študentov k šetreniu 
zdrojov v domácnosti a zistiť, aké majú praktické skúsenosti  
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia.
potrebNý čas: 20 minút
pomôcky: pracovný list nájdi niekoho, kto... (Príloha 1)
a písacie potreby pre každého žiaka.



Cieľom druhej fázy projektu KDE ŽIJEME  je zistiť prostredníctvom vlastných zážitkov a pocitov
názory žiakov na miestnu komunitu a na kvalitu prostredia, v  ktorom sa žiaci denne pohybujú.

PrIEBEh:
Žiakov rozdelíme na dve skupiny a každému jednotlivcovi dáme farebný prúžok papiera. Tak vzniknú dva 
tímy. Napríklad modrý a červený. Žiaci dostanú zhruba 5 minút na premýšľanie a zapísanie maximálne 
troch vecí, ktoré majú a troch, ktoré nemajú radi vo svojom okolí. Potom papieriky v tímoch vymeníme 
a nasleduje súťaž. Modrí prečítajú jeden červený lístoček a hádajú, ktorý člen červeného tímu je autorom 
výroku. Ak uhádnu získavajú bod. Učiteľ eviduje prezentované postoje žiakov k ich životnému prostrediu 
do tabuľky “Mám rád / nemám rád” a taktiež zapisuje body pre jednotlivé tímy, získané za správne uhád-
nutie. Na záver nasleduje diskusia (aká odpoveď sa najčastejšie opakuje, prečo je to tak a pod.).

METoDICKÉ PoKYnY:
Na začiatku aktivity treba zdôrazniť, že žiaci v tímoch v žiadnom prípade nesmú klamať. Aktivita 
je postavená na vzájomnej dôvere súťažiacich v tíme. Upozorníme, že pri zistení klamstva bude 
skupina diskvalifikovaná. V každej skupine je dobré určiť jedného hovorcu, aby sa žiaci neprekriko-
vali. Jedine jeho slovo platí, je konečné a nemenné. Pri aktivite: Čo máme/nemáme radi? musia žiaci 
použiť svoju fantáziu. Je zameraná na odhalenie ich pocitov a vzťahu k miestu, kde žijú. Žiaci ju skôr  

AKTIvITy:  čo máme / Nemáme radi, výprava FotoGraFov,
koNFereNcia FotoGraFov, vytvorme si svoju mapu

sPoZNÁvaME svoJE oKoLIE2

172. SPOZnÁvAME SvOJE OKOLIE

Čo MáME / nEMáME raDI
cieľ: Súťažnou formou žiaci rozpoznávajú svoje pocity a názory o mieste  
kde žijú, rozvíjajú zručnosť komunikácie v tíme, vyjadrenie vlastného  
názoru na životné prostredie a vzájomný rešpekt pri vypočutí iných.
potrebNý čas: 30-40 minút
pomôcky: farebný papier nastrihaný na prúžky, dve farby, písacie potreby



PrIEBEh:
Žiakov rozdelíme do skupín po 10-15 ľudí. Pre každú skupinu je potrebná pomoc aspoň jedného 
dospelého. Členom skupiny priradíme funkcie a určíme im úlohy (Obr. 1): 
Navigátor: má na starosti určovať smer trasy, ktorým pôjdeme, 
výskumník: všíma si okolie a navrhuje pekné / škaredé objekty na odfotenie , 
Fotograf: fotografuje navrhnuté objekty, 
zapisovač: zaznačuje lokalizáciu odfotených objektov do mapy, ktorú využijeme
 v poslednej aktivite druhého kroku „Vytvorme si svoju mapu“.
Po skončení výpravy nasleduje aktivita “Konferencia fotografov”.

obr. 1  

výPrava foTografov
cieľ: Získanie bližšieho obrazu okolia, v ktorom sa nachádzame. 
Dokumentácia pekných a škaredých miest prostredia a získanie prehľadu 
environmentálnych problémov v okolí školy. Aktivita rozvíja orientáciu 
v teréne pri práci s mapou, technické zručnosti pri zaznamenávaní 
informácií o životnom prostredí.
potrebNý čas: 60 minút
pomôcky: fotoaparát (aspoň jeden pre 10-15 detí), podrobná mapa 
blízkeho okolia, písacie potreby, klipové podložky

1�2. SPOZnÁvAME SvOJE OKOLIE

chápu tak, že sa majú vyjadriť, čo majú radi celkovo, nezávisle od lokalizácie. Aj preto sa na ich 
lístočkoch môžu objavovať nelogické nápady, ako napríklad lyžovanie, ktoré sa nedá vykonávať  
v mieste ich bydliska. Vyjadrené názory detí zapisujeme preto, aby žiaci získali komplexný prehľad 
o rôznych uhloch pohľadu na tú istú vec. Získaný poster zavesíme na stenu v miestnosti.

výSlEDKY Z PraXE:
Na ZŠ na Devínskej ulici v N. Zámkoch žiaci 6.A. vybrali nasledujúce:

       Čo máme radi

kamaráti (10 žiakov)
rodina (9 žiakov)
šport (3 žiaci)
hala Milénium (3 žiaci)
škola
kino
obchody
cukráreň
námestie
voľný čas
parky
pizzeriu
čisté kontajnery
oslavy

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

       Čo nemáme radi:

škola (12 žiakov)
smeti (5 žiakov)
nakupovanie
zlých a zlomyseľných ľudí
neporiadok
špinavé ulice
primátora
písomky
doktora
susedov
skládku odpadov
neopatrných vodičov
potkany
Dom Kultúry Kovak
blato
špinavé kontajnery
drahé ceny

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Z uvedených odpovedí vieme, že žiaci majú radi najmä blízkych ľudí (kamaráti, rodina) a ich každodenné aktivity (šport) a až potom rôzne miesta (kino, cukráreň, park). Žiaci sa vyjadrili, že nemajú radi najmä školu, miesto ich každodenného pobytu, ktoré zrejme evokuje množstvo stresu z písomiek a skúšania. Z diskusie však vyplynulo, že sa do školy aj tešia, za kamarátmi a pod. Mnohí žiaci však už pri tejto prvej aktivite spomenuli fyzické črty okolia, ako smeti, špinavé kontajnery, nevkusný Dom kultúry alebo blato v niektorých uličkách.
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PrIEBEh:
Po návrate z výpravy fotografov organizujeme konferenciu fotografov. Pomocou notebooku a data-
projektoru prezentujeme nafotené obrázky pre ďalšie skupiny a spolu so žiakmi komentujeme opod- 
statnenosť ich zaradenia. Vedieme diskusiu o jednotlivých problémoch. Žiakom kladieme otázky: 

Prečo vznikol tento problém? 
Kto ho spôsobuje? 
Čo by sa s tým dalo robiť? 
Ako by sa dalo podobným problémom predchádzať?

Získavame komplexný pohľad na blízke fyzické črty a stav životného prostredia okolia školy.  Vedieme 
žiakov k tomu, aby sa nad týmito problémami zamýšľali. Dôraz kladieme na etické princípy, význam za-
chovania prírodného prostredia, triedenie, zber a recyklovanie domového odpadu, utváranie citového 
vzťahu k najbližšiemu prostrediu a celej krajine, starostlivosť o zeleň v okolí školy a pod.

+
+
+
+

KonfErEnCIa foTografov
cieľ: Prediskutovať deťmi zaznamenané problémy životného 
prostredia v okolí školy a zistiť, kto dané problémy spôsobuje. 
potrebNý čas: 60 minút
pomôcky: dataprojektor, notebook, fotografie z výpravy 
fotografov, zatemnená miestnosť

obr. 2  obr. 3  obr. 4  obr. 5  obr. 6  obr. 7  
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výSlEDKY Z PraXE:

Na ZŠ Nábrežie Mládeže v Nitre žiaci 6.A. odfotili nasledujúce:

       Žiakom sa páčilo:

pekne natretá škola   
pekne upravený vstupný              

 vchod do školy
brezový hájik pri škole (Obr. 2)

zeleň v mestskej časti Nitry   
 Chrenová (Obr. 3)

obchod s ovocím a zeleninou 
preliezka na sídlisku (Obr. 4)

pekná úprava zelene pri ceste 
záhradky pri atletickom štadióne

+
+

+
+

+
+
+
+

Žiakom sa nepáčilo:

pokazené lavičky
chýbajúce koše na psie výkaly 
málo lavičiek v Brezovom hájiku
graffity v okolí školy (Obr. 5)

popukaná vozovka
skládka odpadov v okolí  

 nákupného strediska (Obr. 6)  
škaredé paneláky oproti škole  

  (Obr. 7)
rozbité sklo na zemi na ihrisku 
hrdzavé smetiaky 
zarastené a vypustené betónové  

 koryto na sídlisku

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

Pri tejto aktivite sa ukázalo, že bolo vhodné dať žiakom funkciu a úlohu v skupine. 

Navigátori mali mapy a zaznačovali do nich odfotené objekty. Fotografi fotili, bádate-

lia mali za úlohu všímať si všetko okolo seba. Pri samotnej výprave odhalili množstvo 

problémov, ktoré sa dotýkajú priamo okolia ich školy a zistili, že všetky tieto problémy 

majú na svedomí ľudia. Tvrdili, že to majú na svedomí “Tí” ľudia, ale ešte neboli schopní 

pomenovať konkrétnych vinníkov.



obr. 10 obr. 11

PrIEBEh:
Žiakov rozdelíme do skupín po 4 až 6 detí. Každá skupina dostane identickú zväčšenú obrysovú mapu   
vo formáte A2 až A1 na baliacom papieri a jednu malú mapku. Vo veľkej mape sú zaznačené len obrysy 
ciest, budov, parkov. Žiaci majú za úlohu dopísať názvy ulíc, pomenovať budovy a iné objekty. Keď už budú 
túto úlohu dokončovať, prinesieme im symbol:

 KĽúČa (10 kusov) aby ho nalepili na miesta, ktoré považujú za kľúčové pre lokálnu komunitu, 
 
 SrDCa (10 kusov), aby ho nalepili na miesta, ktoré sú pre nich srdcové,
 
 anTISMaJlÍK (10 kusov), aby  znázornili miesta, ktoré sa im nepáčia či inak negatívne pôsobia, 
 
 SMaJlÍK  (5 kusov), ktorý slúži na určenie miest, ktoré nie sú ani srdcové, ani kľúčové, ale majú  
 k nim pozitívny vzťah. 

Hotové mapové výstupy (Obr. 8, 9) skupiny odprezentujú (Obr. 11) ostatným skupinám a vzájomne  
porovnajú rozdiely.

METoDICKÉ PoKYnY: 
Mapy miest Slovenskej republiky nájdete na www.atlas.sk/mapy. Najlepším spôsobom prekresle-
nia mapy na baliaci papier je premietnuť stiahnutú mapu na stenu cez dataprojektor a obrysy sle-
dovaného územia ručne obkresliť. Počas aktivity treba medzi skupinami neustále chodiť a všímať 
si nezapojených žiakov a zadávať im čiastkové úlohy, ako vytvoriť legendu k mape, dokresliť parky, 
stromy či charakteristické znaky budov.
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obr. 8

vYTvorME SI SvoJU MaPU
cieľ: Vytvoriť mapu okolia zachovávajúcu jej fyzické črty, obohatenú  
o názory detí a ich osobný vzťah k danému skúmanému prostrediu.  
Aktivita podporuje rozvoj tímovej spolupráce (Obr. 10) a prezentačné 
schopnosti (Obr.11). Žiaci musia vzájomne rešpektovať názory druhých  
a spoločnými silami dospieť ku konsenzuálnemu rozhodnutiu.
potrebNý čas: 60 minút + príprava 90 minút 
pomôcky: baliaci papier (alebo zlepený flipchart), písacie potreby, lepidlo, 
podrobná mapa okolia, symboly: kľúč, srdce, smajlík, antismajlík (Príloha  2).

obr. 9



V predchádzajúcom kroku sa žiaci oboznámili so svojim bezprostredným životným prostredím  
a zamysleli sa nad problémami, ktoré ich trápia. V tretej fáze projektu sa dostávame k problema-
tike miestnej komunity a ľudí, ktorí ju tvoria (študenti, pracujúci, dôchodci, nezamestnaní a pod.).  
Rozmýšľame nad tým, aké majú problémy a ako by sa dali riešiť.

PrIEBEh:
Žiakov vyzveme, aby hádali, kto patrí do ich komunity. Učiteľ zapisuje nápady žiakov na flipchart alebo 
tabuľu. Návrhy zatriedime do logických skupín, ktoré tvoria špecifickú komunitu (napríklad komunita 
školy, sídliska a pod.).  Spolu so žiakmi sa pokúsime o vytvorenie definície pojmu komunita. Aby sme 
zistili diverzitu problémov rôznych skupín patriacich do komunity, pýtame sa žiakov otázky:

Čo si myslíte, aké má táto skupina problémy?
Ovplyvňujú vás ich problémy?
Sú tieto problémy riešiteľné? Ako? 
Máte podobné problémy?

+
+
+
+

253. ČO nA TO ĽUDIA?

AKTIvITy:  problémy komuNity, výprava reportérov,
koNFereNcia reportérov

Čo Na To ĽUdIa?3

ProBlÉMY KoMUnITY
cieľ: Zistiť, čo je komunita, aké problémy majú rôzne skupiny 
jej členov,  kto ich spôsobuje a ako by sa dali riešiť. Aktivita 
podnecuje pozitívne hodnotenie seba i druhých, tvorivé 
riešenie  medziľudských vzťahov, vyjadrenie citov, empatie. 
potrebNý čas: 30-40 minút
pomôcky: flipchart, písacie potreby



PrIEBEh:
Žiakov rozdelíme do skupín po 10 -15 detí. Každá skupina potrebuje dozor aspoň jedného dospe- 
lého. Jedna skupina dostane otázky reportérov a druhá otázky ekológov. V rámci každej skupiny dáme 
žiakov do dvojíc alebo trojíc. Žiakov vyzveme, aby si rozdelili úlohy v tíme :
reportér / ekológ: Zastavuje náhodných okoloidúcich a pýta sa ich otázky (Obr. 12, 13),
zapisovač: zapisuje odpovede respondentov (Obr. 14, 15).

METoDICKÉ PoKYnY:
Niektorým žiakom sa nemusí dariť zohnať respondentov, treba im pomôcť a motivovať ich. Iní budú 
naopak premotivovaní a treba dávať pozor, aby nám neušli príliš ďaleko. Aj preto sú pre výpravu 
reportérov / ekológov vhodné ohraničené priestranstvá ako tržnica, menšie námestie a pod.

273. ČO nA TO ĽUDIA?

výPrava rEPorTÉrov  
a EKológov
cieľ: Nadviazať osobný kontakt s členmi miestnej komunity 
a získať ich názory na životné prostredie miesta, kde žijú. 
Rozvoj schopnosti komunikácie mimo vlastnej skupiny s ľuďmi 
rôznych vekových kategórií. 
potrebNý čas: 60 minút
pomôcky: písacie potreby, klipové podložky, otázky na A4
pre reportérov (príloha 3) a ekológov (príloha 4)

obr. 14 obr. 15

METoDICKÉ PoKYnY:
Pre realizovanie tejto aktivity je dôležité poznať pojem komunita. Pojem komunita znamená 
spoločenstvo. Môže sa definovať ako prostredie alebo skupina ľudí, ktorí sú bez ohľadu na rozdiel-
nosti schopní oceňovať odlišnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať 
na dosiahnutí spoločných cieľov. Slovo komunita (z latinského communitas, znamená spoločenstvo, 
spoločnosť, ale aj vľúdnosť, láskavosť, zmysel pre spoločnosť. Výraz komunita pochádza z latinského 
slovného základu spoločného s communicare, komunikácia – komunikovať. Príkladom komunity je:

komunita školy

člen          jeho miesto v komunite
Riaditeľ/ka:    stará sa o chod školy, o žiakov, platy učiteľov, zháňa projekty,
Učitelia, učiteľky:    starajú sa o žiakov, potrebujú kabinet, zborovňu,  
Žiaci a žiačky:  musia sa učiť, potrebujú ihrisko, miesto na hranie, pekné prostredie,  
Vrátnik:   dáva pozor, aby sa do školy nedostal cudzí človek, distribuuje kľúče,  
  potrebuje vrátnicu,
Upratovačky:   starajú sa o to, aby bolo čisto,
Kuchárky:     aby bolo navarené, aby jedáleň a kuchyňa bola pekná a čistá.
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obr. 12: obr. 13



výSlEDKY Z PraXE:

Žiaci zo ZŠ na Devínskej ulici v Nových Zámkoch zistili nasledovné názory obyvateľov:

1. skupina: Výskum EKOLóGOV

aké je vaše najobľúbenejšie miesto v našej obci? Domov, námestie, park, kostol, Sihoť, obchod Jednota, Nábrežná ulica,   

 divadlo, Podzámska ulica, športová hala, cintorín, autobusová stanica, rieka Nitra. 

ak by ste mohli zachrániť jedno miesto v našej obci naveky, ktoré by to bolo?  Kostol, cintorín, nemocnicu,   

 Bernolákov park, stromy, školu, zariadenia pre postihnutých žiakov.

Zmenilo sa životné prostredie v našej obci k lepšiemu odkedy tu žijete?  ÁNO – 11 / NIE - 11

Čo si myslíte, čo je tu najväčším problémom v našom okolí a kto ho spôsobuje?  Staré cesty, nedostatok bytov, vzťahy,   

 spaľovanie odpadov, nezamestnanosť, stav prírody, autá. Spôsobujú ich: vandali, poslanci, všetci.

ovplyvňujú vás tieto problémy? ako?  ÁNO - 19  /  NIE -  5 

 Je tu podľa vás dostatok zelene a parkov?   ÁNO – 8  /  NIE – 11  /  Mohlo by byť viac – 1

Čo podľa vás môžu miestni ľudia spraviť pre zlepšenie životného prostredia v našom okolí?      

 Separovať zber, starať sa o okolie, sadiť zeleň, začať od vzťahov medzi ľuďmi, vyčistiť ulicu, neodhadzovať odpady,   

 štrajk, nefajčiť, miesto pre psov, vytvoriť kompost.

Keď by ste mali kúzelnú moc, aké tri veci by ste zmenili na mieste kde žijete?  Vzťahy, chudobu, financie, veľký park,   

 rekonštrukciu kostola, vymaľoval domy, prírodu, zrušil choroby, čistotu, viac kultúry, parkoviská, cesty, vedenie mesta, ihriská.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

2. skupina: výprava REPORTÉROV

vyrastali ste tu? aké to bolo? Všetci z okresu Nové Zámky.

Kam ste chodili nakupovať jedlo pre vašu rodinu? Do jednoty, malých obchodov, konzumu.    

  Často bol iba jeden obchodík v celej dedine, zavretý celú sobotu aj nedeľu.

Boli vtedy Supermarkety? NIE 

Myslíte si, že supermarkety sú potrebné? ÁNO – 18  /  NIE - 13

Kam chodili ľudia odpočívať a relaxovať, stretávať sa? Kino, divadlo, les, park, kúpalisko, príroda, nikam.

Popíšte cestu do školy, alebo do obchodu a popíšte všetko, čo ste videli, počuli, cítili.   

  Rozbombardované ulice, chodilo sa peši, v kočoch s koňmi, popraskané cesty, vyšľapané chodníky

Myslíte si, že je to tu teraz lepšie ako v minulosti? Prečo? Aj lepšie aj horšie, záleží od toho čo.

aké sú vaše najkrajšie spomienky na toto miesto? Pekné, dobré, exkurzie, výlety s deťmi.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

2�3. ČO nA TO ĽUDIA?

PrIEBEh:
Na úvod je dobré dať žiakom pár minút nato, aby si každá skupina zosumarizovala odpovede od res-
pondentov (Obr. 16). Pedagóg potom vyzve prvú dvojicu aby odprezentovala svoje odpovede (Obr. 17). 
Tie učiteľ zapíše na flipchart a dopĺňa ich o odpovede ďalších skupín. K opakujúcim sa odpovediam pri- 
raďuje čiarku, aby sme na konci získali prehľad najčastejšie sa vyskytujúcich názorov. O zaujímavejších 
diskutuje so žiakmi a pýta sa ich:

Prečo si myslia, že respondenti takto odpovedali?
Prečo si starší ľudia myslia niečo iné ako mladí?
Kto má pravdu?
Dá sa situácia riešiť a rešpektovať pritom viaceré názory? A pod.

+
+
+
+
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KonfErEnCIa rEPorTÉrov
a EKológov
cieľ: Porovnať zistené názory obyvateľov pre všetky skupiny a vytvoriť 
zoznam najčastejších odpovedí formou prezentácie a diskusie.
potrebNý čas: 45-60 minút
pomôcky: fixy, flipchart alebo tabuľa, záznamy z výpravy reportérov

obr. 16 obr. 17



Táto fáza je prídavnou hodnotou celého projektu. Jeho realizácia je vhodná pre uvedomenie 
si hlbších súvislostí medzi konaním ľudí a ich vplyvu na nielen lokálne, ale aj regionálne, národné 
a globálne problémy ľudstva. Žiaci si tak dotvárajú komplexný obraz o vplyve ich každodenných 
činností na okolité ekosystémy, prebúdza ich hodnotovú orientáciu na šetrnejšie využívanie zdrojov 
energie v škole i domácnosti, vytvára potrebu starostlivosti o životné prostredie.

PrIEBEh:
Na jednu stranu miestnosti zavesíme nápis „Pravda“ a na opačnú stranu nápis „Lož“ (Obr. 18). Medzi 
ne nakreslíme čiaru. Budeme sa žiakov pýtať otázky a podľa ich názoru sa budú musieť premiestniť  
k príslušnému nápisu. Otázky diskutujeme (Obr. 19). Príklady otázok sú:

Znudení tínedžeri zapríčiňujú vandalizmus a sprejujú graffity.
Graffity skrášľujú naše prostredie.
Kupovanie jedla zo Slovenska a miestneho obchodu znižuje znečistenie vzduchu.
Keby každý človek vo Veľkej Británii vypol na noc televízor (aby nesvietilo červené svetielko),   

 tak by tam mohli vyradiť z prevádzky celú jednu elektráreň (Pravda). 
Keď nie som v izbe, je v poriadku nechať rozsvietené svetlá.

+
+
+
+

+

AKTIvITy:  pravda alebo loŽ, osídľovaNie marsu, GlobálNa hra

od LoKÁLNYCh PRobLÉMov
KU GLobÁLNYM4

314. OD LOKÁLnyCH PROBLÉMOv
KU gLOBÁLnyM

PravDa alEBo loŽ
cieľ: : Interaktívnou formou oboznámiť žiakov s niektorými základnými 
faktami, týkajúcimi sa vplyvu bežných činností ľudí na lokálny a 
globálny ekosystém. Rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj vlastný názor.
potrebNý čas: 30 minút
pomôcky: čiara v strede miestnosti, súbor otázok, nápis: “Pravda”, “Lož”



„Vítam Vás najbohatších ľudí sveta na planéte Mars. Píše sa rok 2020 a ako sami viete, prostredie na Zemi je 
neobývateľné. Preto Vám spoločnosť „Neváhaj a ujdi“ ponúka jedinečnú možnosť na osídlenie Marsu. Tu na 
Marse je umelé, obývateľné prostredie, ale bez kúska pevniny. Vy, ako najbohatší ľudia sveta, funkcionári, pod-
nikatelia a celebrity, ste si u nás objednali ostrovy. Podľa zaplatenej sumy a na základe úplatkov a známostí 
dostanete ostrovy, ktoré si môžete na základe súčasných technológií umiestniť na ľubovoľnú časť planéty.“

PrIEBEh:
Každý účastník dostane svoj ostrov (slučku), ktorú si umiestni na šírom mori (na podlahe). Vzápätí sa 
na svoj ostrov nasťahuje (postaví sa do vnútra slučky). Ak chcú obyvatelia Marsu prežiť musia mať 
chodidlá na ostrovoch. Toto je základné pravidlo, ktoré musí byť dodržané počas celej aktivity. Ostrov 
môžu opustiť len v prípade, ak dá povel vedúci. Vedúci navodzuje rôzne situácie, ktoré aj v histórii 
ľudstva spôsobili migráciu obyvateľstva:

334. OD LOKÁLnyCH PROBLÉMOv
 KU gLOBÁLnyM

oSÍDĽovanIE MarSU
cieľ: Pomocou tejto aktivity dokážeme simulovať globálne problémy 
(Obr. 20, 21) preľudnenia, nadmerného čerpania prírodných zdrojov  
a vytvárať modelové situácie pre rasovú nenávisť a vysťahovalectvo.
potrebNý čas: 30 minút
pomôcky: slučky lana rôznej veľkosti pre každého študenta

obr. 20 obr. 21  

Keď necháme tiecť vodu počas umývania zubov, môžeme minúť až 4 litre vody za jednu minútu!!!  
 (Lož, je to až 5 litrov).

Ľudia, ktorí zahadzujú odpadky na ulici, sa nezaujímajú o životné prostredie.
Viacej ako polovica ľudí na svete hladuje a nemá pitnú vodu vo vodovodných kohútikoch. (Pravda)
Na Slovensku sa ročne minie stotisíc korún na čistenie žuvačiek v našich uliciach. (Pravda)
Netreba upratať psí výkal na ulici.
Cestovanie autobusom alebo vlakom, namiesto autom, pomáha znižovať emisie v ovzduší. 
Ľudia na Slovensku sú chudobní. 
Opätovné použitie materiálu, ako papier, sklo alebo plast, pomáha ušetriť miesto na smetiskách.
Spiatočný let z Londýna na Floridu vypustí do ovzdušia toľko znečisťujúcich látok (CO2)   

 ako priemerné slovenské auto vyprodukuje za jeden rok. (Pravda)
Priemerná rýchlosť áut v centre Londýna je taká istá, ako v roku 1918. (Pravda, 10 Km/h).

METoDICKÉ PoKYnY: 
Je dobré klásť aj otvorené otázky s otvorenou odpoveďou, aby sme žiakov naučili, že svet nie je len čierny 
a biely. Často má pravda viacero podôb.

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
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354. OD LOKÁLnyCH PROBLÉMOv
 KU gLOBÁLnyM

PrIEBEh:
Aktivity sa zúčastňujú dve súťažiace skupiny a  4 dobrovoľníci, ktorí reprezentujú inštitúcie elekráreň, 
supermarket, rafinéria ropy a vodáreň. Medzi nich prerozdelíme všetky kartičky znečistenia. Do pro- 
striedku miestnosti položíme „zemeguľu“, a uložíme do nej kartičky nerastných surovín. Zo súťažia- 
cich skupín vyberieme dvoch asistentov – pre každú skupinu jedného. Asistentov postavíme vedľa 
zemegule a každému dáme polovicu kartičiek úloh.
 
Žiaci v súťažných skupinách majú za úlohu zobrať si kartičku úloh od svojho asistenta, na zemeguli 
nájsť príslušnú nerastnú surovinu a utekať s ňou do príslušného podniku. Napríklad: Žiak dostane od 
asistenta kartičku s pokynom „Umy si ruky“, na zemeguli nájde surovinový zdroj (Obr. 23, 24), ktorý 
potrebuje nato, aby si mohol umyť ruky (vodu). S kartičkou úlohy a surovinou beží do vodárne. Tam 
mu kartičku úlohy a správne priradenú kartičku nerastnej suroviny vymenia za kartičku znečistenia, 
ktorú musí zaniesť späť na zemeguľu. Žiak predá štafetu ďalšiemu z tímu a tak to ďalej pokračuje. Hrá 
sa až do vyčerpania kartičiek úloh, resp. do vyčerpania svetových surovinových zásob. Víťazom nie je 
žiadna skupina. Žiakov zavoláme k zemeguli a pýtame sa ich, čo sa stalo. Žiaci aj sami zistia, že celú 
zemeguľu znečistili a minuli všetky nerastné suroviny. Rozmiestnenie žiakov v triede, ako aj smer ich 
pohybu od štartovacej čiary po inštitúcie je znázornený na Obr. 22. 

gloBálna hra
cieľ: Upozorniť na rýchle čerpanie svetových zásob neobnoviteľných zdrojov 
energie, znečisťovanie Zeme v dôsledku každodenných činností človeka, 
racionálne využívanie prírodných zdrojov.
potrebNý čas: 60 minút
pomôcky: kruh so znázornenou zemeguľou (alebo do kruhu zviazaný 
špagát, ktorý bude zemeguľu symbolizovať), kartičky podnikov (príloha 5), 
kartičky úloh - každodenných činností (príloha 6), kartičky surovín: voda 
uhlie, jedlo, benzín (príloha 7) a kartičky znečistenia (Príloha 8).

sťahovanie národov,
objavovanie kontinentov,
zlatokopecká horúčka,
vojny a nepokoje,
migrácia za pracovnými príležitosťami,
migrácia za lepšími životnými podmienkami,
turizmus,
návštevy,
prírodné katastrofy a pod.

Počas migrácie musia všetci opustiť svoj ostrov a nájsť si iný. Počas migrácie vedúci zmenšuje počet 
ostrovov. Na Marse to vyvoláva potrebu združovania sa viacerých študentov na jednom ostrove. 
Úlohou študentov je prežiť na základe stanoveného pravidla. Migrácia obyvateľov trvá dovtedy, kým 
nie sú všetky chodidlá na ostrovoch. Takto hra napreduje až k situácii, keď na mori ostane už len jeden, 
prípadne dva ostrovy, na ktoré sa musia všetci vtesnať. To nie je také jednoduché a preto musia hľadať 
možnosti riešenia tejto situácie.

METoDICKÉ PoKYnY:
Vedúci musí počas celej aktivity sledovať reakcie žiakov na vzniknuté situácie a využiť ich pri záverečnej 
diskusii. Táto aktivita simuluje proces preľudnenia a problémy z toho vyplývajúce: emigrácie, boj  
o prírodné zdroje, rasizmus, neznášanlivosť a strach z cudzincov a pod. Aktivita je peknou ukážkou 
toho, že nie je problém v tom, že je nás na svete veľa, ale že nedokážeme spolunažívať.

Námety k diskusii:
S akými ťažkosťami ste sa počas hry stretli a ako ste ich riešili?
Ako ste sa cítili na začiatku a ako na konci?
Aký problém sme touto hrou simulovali?
K akému záveru sme dospeli, čo z neho možno vyvodiť?

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
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374. OD LOKÁLnyCH PROBLÉMOv
 KU gLOBÁLnyM

METoDICKÉ PoKYnY:
Prihliadnuc k veku žiakov je dobré mať pred hrou teoretický úvod. Vysvetliť pojmy ako globálne prob-
lémy, či nerastné suroviny. Počas aktivity by sme mali upozorniť žiakov, aby si všímali kartičky úloh 
a pamätali si, čo je na nich napísané. Vtedy im ešte nepovieme prečo. Po aktivite, dáme žiakom krátku 
súťažnú previerku, v ktorej ich vyzveme, aby uviedli čo najviac príkladov ich každodenného kona-
nia, ktoré vplýva na životné prostredie a prírodu. Kto ich napíše najviac, vyhráva. Neuznávame však 
odpovede, ako riadenie tanku a pod., pretože dieťa nemôže riadiť tank.
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Tím 1

Tím 2

Asistent 1

Asistent 2

Elektráreň

Rafinéria ropy

Vodáreň

Supermarket

obr. 22

obr. 23  obr. 24

Zemeguľa



AKTIvITy: čas rozhodNutia, pláNovaNie, prezeNtácia projektu

Čas Na ZMENU5
Súčasná spoločnosť je poznačená negatívnym vnímaním svojho bezprostredného okolia ako „zeme 
nikoho“, o ktorú sa má postarať akási inštitúcia. A tak sa ľudia v mestách sťažujú na rôzne problémy, 
dokonca aj také, ktoré by sami dokázali zmeniť. Často však zostane iba pri samotnej kritike. Kritizovať 
dokáže každý, ale nie každý sa podujme na to, aby teoretické vedomosti  premenil na skutky a plne tak 
využil svoj potenciál pri ochrane a tvorbe životného prostredia.
Komunity, najmä vo väčších mestách, prestávajú existovať v dôsledku orientácie na materiálne hodnoty, 
obmedzenie životného priestoru na vlastný byt, dom, záhradu, ako aj nedostatkom komunikácie.  
Žiaci si musia uvedomiť svoju úlohu ako ľudí, občanov konajúcich vo veciach verejných, nielen vo 
vzťahu k ich osobnému profitu, ale i k  životnému prostrediu a ku všetkým organizmom, ktoré v ňom 
žijú. Kvalita životného prostredia sa odráža aj v kvalite ich vlastného života. Navrhnutie vlastného 
projektu na zlepšenie životného prostredia vo svojom okolí, alebo komunitného života, je základ-
ným cieľom výučbového programu. Nastáva čas rozhodnutia, kde sa žiaci dohodnú, ktoré problémy 
životného prostredia chcú riešiť a navrhujú možnosti riešenia.

3�5. ČAS nA ZMEnU



415. ČAS nA ZMEnU

PrIEBEh:
Žiakom vysvetlíme postup plánovania projektu a jeho jednotlivé fázy. Motivujeme ich tým, že použijeme 
metódu, akú používajú skutoční profesionáli.  Na tabuľu im predkreslíme základnú formu posteru, ktorý 
budú následne tvoriť (Obr. 25, 26) a bude im slúžiť na prezentáciu projektu: (čo je tučným, píšeme na 
tabuľu – čo je kurzívou len, ústne vysvetlíme).

Názov projektu: môže byť aj kreatívny.
definícia problému: vyčleniť, čo ideme riešiť.
Návrh riešenia: spôsob, ktorým chceme daný problém riešiť.
pomôcky: veci, ktoré treba zabezpečiť pre hladký priebeh projektu a kde, resp. od koho ich  získať.
časový harmonogram: rozvrhnutie aktivít v reálnom čase.
zoznam úloh a rozdelenie zodpovednosti: kto bude čo robiť a za čo niesť zodpovednosť.
zoznam ľudí, ktorí nám pomôžu: môže zahŕňať pedagógov, rodičov, ale i odborníkov, či sponzorov.

METoDICKÉ PoKYnY: 
Ak si žiaci vyberú len jeden problém, môžeme návrh projektu riešiť dvoma spôsobmi: 

Celá trieda rieši naraz: formou diskusie žiaci dávajú návrhy a po jednom chodia zapisovať   
 nápady, na ktorých sa trieda zhodla.

Formou skupinovej práce: žiakov rozdelíme do viacerých skupín a pracujú na tom istom   
 projekte, ale oddelene. Potom sa navrhnuté postery odprezentujú a vytvorí sa jeden najlepší.
V prípade, že si žiaci vyberú viacero problémov, pracujú na projektoch v skupinách, do ktorých sa 
sami chcú zaradiť. V žiadnom prípade nenútime žiakov byť v skupine, do ktorej sami nemajú záujem 
patriť. Ak by nejaký z problémov zostal neobsadený žiakmi pre ich nezáujem, tento projekt jednodu-
cho nezačneme plánovať. Počas plánovania treba prácu skupín usmerňovať.

+

+

PlánovanIE
cieľ: Vytvoriť prehľadný poster s naplánovanými úlohami 
zvoleného problému. Cvičenie zručnosti plánovania aktivít. 
potrebNý čas: 60 minút
pomôcky: flipchart, lepiace papieriky, fixy

PrIEBEh:
Metódou „burza nápadov“ vyzveme žiakov k navrhnutiu širšej škály komunitných problémov, ktoré 
by mali záujem zmeniť. Z nich potom formou riadenej diskusie rozmýšľame, ktorému z navrhnutých 
problémov sa trieda chce venovať. Žiakov podnecujeme k rozmýšľaniu nad tým, ako by sa dal riešiť.  
Na záver zorganizujeme demokratické hlasovanie. Trieda odhlasuje, ktorý problém bude riešiť.

METoDICKÉ PoKYnY:
Je dôležité, aby každý žiak cítil svoj podiel na rozhodovaní. Žiaci by sa mali s daným problémom 
stotožniť. Riešenie navrhnutého problému musí byť reálne a žiaci musia byť schopní podieľať sa na 
jeho riešení vlastnými silami. V opačnom prípade by cítili neúspech a sklamanie, čo by ich mohlo 
demotivovať k podobným skutkom v budúcnosti. Naopak úspech projektu dodá žiakom sebave-
domie a pocit užitočnosti. Niečo, na čo môžu byť hrdí. Ak cítime, že trieda je schopná a chce pracovať 
na viacerých projektoch, je úlohou pedagóga, aby dal hlasovať aj o tom.
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ČaS roZhoDnUTIa
cieľ: Rozhodnúť o probléme komunity, ktorý žiaci chcú riešiť. 
potrebNý čas: 30 - 40 minút
pomôcky: tabuľa alebo flipchart, fixa

obr. 25 obr. 26



výSlEDKY Z PraXE:

Žiaci zo ZŠ Nábrežie Mládeže v Nitre mali hlasovať, ktorý z nasledujúcich problémov chcú vyriešiť a budú sa mu 
naplno spoločne venovať :

Málo zelene priamo v areáli školy.
Skládky odpadov pri garážach v okolí obchodného centra.
Grafity v areáli a okolí školy.
Prašná tabuľa na kriedy, spôsobujúca problémy alergikom.
Nedostatok vyučovania vonku, mimo učebných tried.

Deti odhlasovali všetkých 5 navrhnutých problémov.

ProBlÉM Č. 1: málo zelene priamo v areáli školy 
Koncom septembra 2007 sa žiaci stretli s odborníčkou  na výsadbu drevín, ktorá pripravila návrh rozmiestnenia 
výsadby a druhovú skladbu drevín. Žiaci sa dozvedeli zaujímavosti o estetických, psycho-hygienických aj ekologic- 
kých funkciách drevín. Následne prebehla výsadba deviatich stromov a štrnástich kríkov v areáli školy (Obr. 28-31).

ProBlÉM Č. 2: skládky odpadov pri garážach v okolí obchodného centra
Skupina chlapcov sa rozhodla napísať list primátorovi mesta s fotografickou prílohou. Už počas hodiny pripravili návrh 
listu, ktorý sa pre formálnu a gramatickú správnosť zaviazali konzultovať s učiteľkou slovenského jazyka.

ProBlÉM Č. 3: Grafity v areáli  a okolí školy
Bol najzložitejší na organizáciu a finančné zabezpečenie. Trieda sa rozhodla vymaľovať múrik pri škole a pretrieť na 
nich nevkusné grafity. Skupina sa dohodla na nasledujúcom postupe:

Získať pedagógov na pomoc s návrhmi (Výtvarná výchova).
Na hodinách výtvarnej výchovy jednotlivé návrhy nakresliť a pripraviť skice.
Dohodnúť sa s riaditeľom školy na časovom a praktickom zabezpečení akcie.
Natrieť múry bielou farbou.
Kým zaschne biela farba, poprosiť pána školníka, aby strážil múry pred vandalmi.
Akcia, nakresliť panely za pomoci pedagógov (akcia sa môže konať aj cez víkend).

Akcia sa zrealizovala v polovici októbra 2007, kedy žiaci vymaľovali múry v areáli školy (Obr. 32-39)

ProBlÉM Č. 4: prašná tabuľa na kriedy, spôsobujúca problémy alergikom
Pre nedostatok finančných prostriedkov sa nákup „whiteboardu“ zatiaľ nepodarilo zrealizovať.

ProBlÉM Č.5: nedostatok vyučovania vonku, mimo učebných tried
Žiaci najprv navrhli nakúpiť trojnožky a paletky, aby sa hodiny výtvarnej výchovy mohli realizovať v okolí školy, čím by sa 
problém riešil dlhodobo. Avšak opäť pre nedostatok finančných prostriedkov sa zatiaľ tento návrh nerealizoval. O prob-
léme však bol informovaný riaditeľ školy, ktorý sa zaviazal v blízkej budúcnosti paletky a trojnožky pre školu zabezpečiť.

1.
2.
3.
4.
5.

+
+
+
+
+
+

435. ČAS nA ZMEnU

PrIEBEh:
Žiaci najprv odprezentujú projekt v triede. Získajú tým dostatok sebadôvery, aby mohli projekt 
odprezentovať mimo kolektívu autorov. Učiteľ žiakov v tejto fáze ešte usmerní, na čo si majú dávať 
pozor, akých chýb sa vyvarovať. Žiaci si tiež môžu sami vybrať niekoho spomedzi seba, kto bude 
najvhodnejšou osobou na prezentáciu posteru. Ak trieda pracovala na príprave viacerých projektov, 
každá skupina môže odprezentovať svoj, na ktorom pracovala.
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PrEZEnTáCIa ProJEKTU
cieľ: Rozvíjať prezentačné schopnosti žiakov a predstaviť 
svoj projekt vedeniu školy, širšej verejnosti alebo sponzorom. 
potrebNý čas: 30 minút
pomôcky: postery s navrhnutými projektami (Obr. 27)

obr. 27



455. ČAS nA ZMEnU

obr. 33 obr. 34 obr. 35

obr. 37 obr. 38  obr. 39

obr. 36
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obr. 28 obr. 29

obr. 30 obr. 31

obr. 32  



AKTIvITy: pizza šikovNých detí, moja ruka k dielu

NaŠa RUKa K dIELU6
Posledná fáza projektu zahŕňa evalváciu projektu a praktickú prácu, v ktorej budú žiaci pokračovať za 
pomoci pedagógov školy. Pohľad späť zahŕňa aj zhodnotenie impaktu praktickej práce žiakov. Slúži  
na ohliadnutie sa za celým procesom výučby, ktorý žiaci absolvovali a na pochopenie jeho významu, 
t.j. prečo sa daného projektu zúčastnili, aký má význam pre ich komunitu a budúci život. Na záver 
projektového vyučovania žiaci zložili sľub MoJa rUKa K DIElU, ktorým sa zaviazali podieľať na 
úspešnom ukončení navrhnutých aktivít projektu (obr. 40).

476. nAŠA RUKA K DIELU

PrIEBEh:
Vyzveme žiakov, aby si každý vybral jednu značku, ktorú bude umiestňovať do predkresleného dia-
gramu. Diagram je kruhový a symbolizuje pizzu. Tak, ako aj pizza, je rozdelený do trojuholníkov. Každý 
trojuholník symbolizuje jednu aktivitu z výučbového programu, ktorú chceme vyhodnocovať. 
Napríklad:  Výprava fotografov, konferencia fotografov, výprava reportérov, globálna hra. Vyhodno- 
covať však môžeme aj iné elementy programu, ako napríklad prístup učiteľa, celková zábava, nové  
vedomosti a pod. Na vyjadrenie spokojnosti, alebo nespokojnosti žiaci umiestňujú svoju značku  
od stredu k okraju. Najbližšie k stredu hodnotia, ak bola podľa nich aktivita „Super“, ďalej od stredu  
postupne „Dobre“, „Dalo sa“ a „Zlé“. Žiakom môžeme uviesť príklad, že aj pizza má tie najlepšie časti  
v strede a okraje často ani nedojeme, pretože môžu byť oschnuté, alebo na nich nie sú žiadne ingre-
diencie.

PIZZa šIKovnýCh DETÍ
cieľ: Vizuálne evalvovať jednotlivé časti výučbového programu
potrebNý čas: 20 minút
pomôcky: flipchart s nakreslenou evalvačnou „Pizzou“
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ZÁvER
Projektové vyučovanie je v stredoeurópskom priestore pomerne novou a málo overenou 
organizačnou formou vyučovania. Jeho neobmedzené možnosti pri výbere vyučovacích metód  
a schopnosť integrovať poznatky z viacerých vedných disciplín dávajú priestor pre vytváranie 
environmentálneho povedomia a motivujú žiakov participovať na procese výučby. Projektové 
vyučovanie tak umožňuje aplikáciu environmentálnej výchovy na školách i mimo nich. Zároveň sa 
výučba stáva zaujímavejšia nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. 
Úloha učiteľa je pritom v procese projektového vyučovania mimoriadne dôležitá. Mal by byť od-
borne pripravený a vytvárať vhodné podmienky na motiváciu žiakov. On sám by svojim správaním, 
vzťahom k žiakom a osobným presvedčením mal byť pre nich vzorom a motiváciou. 
Na základe znalostí problematiky environmentálnej výchovy na Slovensku a skúseností z projek-
tového vyučovania počas zahraničných stáží sa nám podarilo navrhnúť a zrealizovať výučbový 
program vo forme projektového vyučovania, ktorý kopíruje prirodzené potreby rozvoja ľudských 
zdrojov v oblasti starostlivosti o životné prostredie a kvalitu života v ňom. Projekt KDE ŽIJEME 
rešpektuje princípy environmentálnej výchovy, napĺňa jej ciele a využíva širokú škálu vyučovacích 
metód. Zároveň sa týka bezprostredných záujmov a každodenných problémov žiakov, čím ich mo-
tivuje nielen k aktívnej účasti na priebehu vyučovania, ale aj k zvýšenej občianskej bdelosti a sta-
rostlivosti o životné prostredie v bežnom živote mimo školy. Preto dúfame, že i pre Vás sa stane táto 
metodická príručka užitočným návodom pre realizáciu projektového vyučovania na vašej škole.

PrIEBEh:
Aktivita prebieha v tom istom čase, ako „Pizza šikovných detí“. Žiaci postupne chodia k posteru s nápi-
som „Moja ruka k dielu“, obkresľujú naň svoju ruku. Do svojej ruky napíšu sľub, ktorý by si chceli dať 
v súvislosti s práve končiacim sa projektovým vyučovaním. Sľub by sa mal viazať na niečo nové, čo sa 
žiaci naučili o komunite, starostlivosti o životné prostredie alebo o globálnych problémoch. Dokončený 
poster (Obr. 40) si potom môžu zavesiť na stenu triedy, aby im pripomínal ich záväzky. 
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MoJa rUKa K DIElU
cieľ: Zložiť sľub pripomínajúci žiakom ich záväzky, ktoré si dali 
počas výučbového programu.
potrebNý čas: 20 minút
pomôcky: baliaci papier alebo zlepený flipchart

obr. 40



Príloha 1  Nájdi niekoho, kto

Príloha 2 Symboly

Príloha 3 Reportéri
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SYMBolY

PRÍLoha 2
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náJDI nIEKoho KTo...

... zachránil život nejakému zvieraťu

... doma triedi odpad

... nedávno opravil nejakú pokazenú vec

... pri čistení zubov nenechá tiecť vodu

... rád číta knihy

... má doma nejaké (zaujímavé) zviera

... pravidelne cvičí, alebo športuje

... zasadil aspoň jeden strom

... pomáha rodičom pri práci v záhrade

... bol vo Vysokých Tatrách

... rád chodí do lesa

... rád nakupuje v supermarketoch

PRÍLoha 1
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výSKUM EKológov

PRÍLoha 4

Aké je vaše najobľúbenejšie miesto v našej obci?

Ak by ste mohli zachrániť jedno miesto v našej obci naveky,   

 ktoré by to bolo?

Zmenilo sa životné prostredie v našej obci k lepšiemu    

 odkedy tu žijete?

Čo si myslíte, čo je tu najväčším problémov v našom okolí   

 a kto ich spôsobuje?

Ovplyvňujú vás tieto problémy? Ako?

Je tu podľa vás dostatok zelene a parkov?

Čo podĺa vás môžu miestni ľudia spraviť pre zlepšenie životného   

 prostredia v našom okolí?

Keď by ste mali kúzelnú moc, aké tri veci by ste zmenili na mieste  

 kde žijete?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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rEPorTÉrI

Vyrastali ste tu? Aké to bolo?

Kam ste chodili nakupovať jedlo pre vašu rodinu?

Boli vtedy supermarkety?

Myslíte si, že supermarkety sú potrebné?

Kam chodili ľudia odpočívať, relaxovať a stretávať sa?

Popíšte cestu do školy, alebo do obchodu a popíšte všetko   

 čo ste videli, počuli, cítili...

Myslíte si, že je to tu teraz lepšie ako v minulosti? Prečo?

Aké sú vaše najkrajšie spomienky na toto miesto?

Máte nejaký zaujímavý príbeh?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

�.

PRÍLoha 3
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KarTIČKY úloh

PRÍLoha 6

zapni rádio

UhlIE

zovri vodu 
v konvici

UhlIE UhlIE UhlIE

Nabi mobil počúvaj rádio

vyfénuj si vlasy

UhlIE

pozeraj tv

UhlIE UhlIE UhlIE

hraj pc hru zamraz 
jahodovú dreň

Nabi baterky

UhlIE

pokos trávnik

UhlIE UhlIE UhlIE

použi mikrovlnku povysávaj
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KarTIČKY PoDnIKov

PRÍLoha 5

rafinéria ropy

Elektráreň

Supermarket

vodáreň
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KarTIČKY úloh

umy si ruky

voDa

Napi sa vody

voDa

oper si šaty

voDa

spláchni na Wc

polej záhradu

voDa

umy auto

voDa

Napusti vaňu

voDa

daj si sprchu

voDa

voDa

umy si zuby

voDa

uvar zemiaky

voDa

umy riad

voDa

umy si topánky

voDa
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KarTIČKY úloh

príď do školy 
autom

BEnZÍn

leť lietadlom

BEnZÍn

chyť autobus
do mesta

BEnZÍn

zvez sa na  
motorke

BEnZÍn

použi motorovú
pílu

BEnZÍn

choď motorovým 
člnom

BEnZÍn

choď loďou

BEnZÍn

leť vrtuľníkom

BEnZÍn

príď do školy 
autom

BEnZÍn

leť lietadlom

BEnZÍn

chyť autobus
do mesta

BEnZÍn

zvez sa na  
motorke

BEnZÍn
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KarTIČKY SUrovÍn

PRÍLoha 7

voDaBEnZÍn JEDloUhlIE

voDaBEnZÍn JEDloUhlIE

voDaBEnZÍn JEDloUhlIE

voDaBEnZÍn JEDloUhlIE
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KarTIČKY úloh

rozbaľ chipsy

JEDlo

kúp si maslo

JEDlo

otvor konzervu 
sardiniek

JEDlo

uvar sáčkovú 
polievku

JEDlo

upeč si 
kupovanú pizzu

JEDlo

Napi sa mlieka
z tetrapaku

JEDlo

otvor krabičkový 
džús

JEDlo

choď sa najesť
do fast foodu

JEDlo

otvor  
bonbonieru

JEDlo

vypi fľašu 
minerálky

JEDlo

daj si jogurt

JEDlo

kúp si balíček 
cukríkov

JEDlo
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KarTIČKY ZnEČISTEnIa

ZnEČISTEnIE

PRÍLoha 8

ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE

ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE

ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE ZnEČISTEnIE

oDPaD oDPaDoDPaD oDPaD
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o.Z. PangaEa:

Občianske združenie Pangaea spojilo mladých ľudí s cieľom prispieť k ochrane prírody a 
životného prostredia. Sústreďuje sa najmä na zvyšovanie environmentálneho povedomia 
verejnosti s dôrazom na výchovu detí a mládeže a na aktívnu ochranu životného prostredia a 
prírodných lokalít.

Jej zakladateľmi a aktívnymi členmi sú pracovníci Katedry ekológie a environmentalistiky na 
Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorí sa svojimi dobrovoľnými 
aktivitami snažia aplikovať do praxe výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti na univer-
zite. Do praktickej ochrany prírody a do procesu environmentálnej výchovy sa snažia zapojiť 
aj študentov, ktorí tak získavajú nový rozmer svojho štúdia. Členovia o.z. Pangaea viedli 
mnohé environmentálne zamerané výchovno-vzdelávacie projekty pre žiakov a študentov na 
všetkých stupňoch vzdelávania, letné tábory a školy v prírode. Organizujú tiež certifikované 
školenia na realizáciu environmentálnej výchovy pre učiteľov a učiteľky základných a stred-
ných škôl. 

V praktickej ochrane prírody sa o.z. Pangaea zaoberá manažmentom lúk s výskytom vzác-
nych rastlín v okolí Nitry a prispieva k zlepšovaniu hniezdnych podmienok sov a dutinových 
hniezdičov. Každoročne sa podieľa spolu so ŠOP SR na reštitúcií a záchrane sysľa pasienkového 
z letiska M.R. Štefánika v Bratislave.   

Členovia o.z. Pangaea viedli alebo sa podieľali na 53 vedecko – výskumných a výchovných 
projektoch, sú autormi 320 vedeckých, pedagogických, metodických a populárno - náučných 
publikácii a odborných článkov. Na katedre ekológie a environmentalistiky zabezpečujú 
odborné prednášky z biológie, ochrany prírody, dendrológie, poľnohospodárskych, urbani-
zovaných a lesných ekosystémov, environmentálnej výchovy, klimatológie, globálnej ekológie 
a environmentálnej etiky a filozofie.
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